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Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti pánum vlastencĤm
a krajanĤm obzvláštnČ milým !
Jakož jednoho každého milovníka své vlasti a národu povaha a
povinnost jest a má býti, aby pro vzdČlání milé vlasti své nČjakou
práci podnikl; proþež já toho šetĜe, pĜedsevzal sem tu práci, pĜíbČhy a památky královského starožitného, stĜíbrno- a mČdČnohorního mČstys KaĖku na horách Kutenských v jeden spis shromážditi a k tomu i také mnohé pamČtihodné pĜíhody, jenž se v
tomto slavném království ýeském i na díle v jiných zemích a národech zbČhly, doplniti.
PĜíþina této práce mé jest ta, že jsem pĜirozený soused a horník téhož nadĜeþeného mČstys KaĖku, v nČmžto jak dČd, tak i otec
mĤj milý, dobré pamČti, jakožto sousedi a horníkové též osazeni
byli.
Nebo jakby mnoho dlužen byl jeden každý mČštČnín vlasti a
mČstu tomu, v nČmž se zrodil a osadil, nauþil mne mudrc Plato,
když on tato slova napsal: Patriæ major debetur honor, quam vel
matri vel patri, et omnibus Parentibus. To jest: Povinni sme vČtší
poctivost þiniti vlasti, nežli matce neb otci, a všechnČm rodiþĤm
našim.
NeþinímĢ to z jiného oumyslu, nežli aby se slovutným pánĤm
vlastencĤm a milovníkĤm pamČtihodných památek a pĜíbČhĤ, spoluvČkým i budoucím, k pĜíjemnému þtení a slušnému vČdomí nimi
posloužilo. I nepochybujiĢ, že by táž má práce vĤbec pĜíznČ a
vážnosti nedošla. Neb tu se þtenáĜ jistČ pamČtiho- /II/ dných vČcí, ješto se od povstání neb poþátku téhož staroþeského KaĖku, totiž
od léta 1237, až do tohoto bČžícího devatenáctého století, jak tu na
tČch stĜíbrných a mČdČných horách, též v národu a království þeském, i také na díle v jiných národech a zemích, za ta léta sbČhly, ovšem krátce a sumovnČ, pĜedce však v plné dokonalosti a jistotČ,
v poĜádku let, doþísti mocti bude. Však ale aby žádný nebyl na
omylu a snad o jistotČ tČch památných pĜíbČhĤ nepochyboval, vČdČti sluší, že to shromáždČní vzato jest z veĜejných památných i
víry hodných knČh a rukopisĤv i také posléz za našich vzhledných
þasĤ z oþité zkušenosti, jakž nejlépe býti mohlo a což mi se znamenitČjšího vidČlo; protož také mnohých dĤkazĤ, pro obšírnost
spisu, jakž obyþej bývá, nekladu. Pakli pĜedce tak vhod þili nevhod komu sem uþinil? nevím. AspoĖ s tou nadČjí se kojím, že nČkdy naše potomstvo toho vdČþné bude, jakož my našim pĜedkĤm
vdČþni sme, že nám památky svého vČku pozĤstavili. Máme tedy
slovutní vlastenci a krajané! v tomto spisu památky naše, jak již
praveno, od léta 1237, až do poþátku pĜítomného devatenáctého
století; takže vlastenský þtenáĜ buć on spoluvČký, neb potomní,
všecky pamČtihodné pĜíhody a zmČny krátce shledati a z nich jak
potĜebných nauþení: o horlivé kĜesĢanské nábožnosti a dobré i užiteþné správČ obecní, pochopiti, tak i vejstrah: k vyhnutí se škodlivých pĜíþin, jenž ku pádu a záhubČ obci slouží, se doþísti mĤže.
Já tedy tČšíce se s tou dĤvČrnou nadČjí, že slovutní páni vlastenci a krajané s tČmito památky zhrzeti nebudou, nýbrž je ode
mne, nejmenšího spisovatele þeského, mile pĜijíti sobČ oblíbí.
Jan Nep. Hejzelna
mČštČnín kaĖkovský.
/1/ Léta po narození Syna Božího 1237, když Václav Otokar,
pĜíjmím jednovoký, v ýechách královal, ěehoĜ toho jména devátý
papež Ĝímskou církev spravoval, Fridrich druhý v Ĝíši císaĜoval, a
Purkhard (jinák Bernard) dvamecítmý Biskup pražský, þeské
knČžstvo Ĝídil; Antonín mnich a knČz z kláštera Sedleckého šel na
procházku maje pĜi sobČ pateĜ modlitební a žalmy. I jda mejtinami
lesními, oblíbil sobČ místo, pĜed teplostí slunce k odpoþinutí. Posadiv se pak þetl sobČ v žalmích, až i zdĜímal. Když pak se prospal, chtČje zase do konventu jíti, uzĜel skrz mech ze skály vyrostlé tĜi proutky stĜíbrné. Proþež hned na kolena padl, Pánu Bohu dČkoval a pomodliv se, kápi svou zsvlekl a ji tu na znamení nechav,
do kláštera se navrátil a co našel, opatu povČdČl. Když se král
Václav toho, co se s knČzem Antonínem pĜihodilo, dozvČdČl,
ihned do NČmec pro havíĜe poslal a aby to místo ohledali, poruþil.
Ti když pĜijdouce a to místo bedlivČ zhledše a kde by zaþít mČli
šorfovati (nových dolĤ po kluftČ hledati) spolu se radivše, na tom
zĤstali, aby tu, kde se pruty vyskytly, zaþátek uþinili. Že pak Ĝekli:
allhier wollen wir es angreiffen, to jest: tuto chceme zaþíti; protož
ihned tomu místu a okolnímu položení Greifgang jméno zĤstalo,
kteréžto potom ýechové Greifským kaĖkem neboližto coukem na-

zvali, jakož až podnes slove. A tu dĤl zarazíce, Mnich jej nazvali.
Že ale Horníci Mnicha bez kápČ míti nechtČli, tak tedy ještČ i jiný
dĤl zarazivše, po nČmecku Kutte (což na þesko kukla neb kápČ
zní) mu prevzdČli. Aby pak ti havíĜi (kovkopové) mČli kde své
hlavy skloniti, na té hoĜe se osadili a nČkolik kopek (domkĤ) havíĜských postavivše sobČ k bytu, Kuttenberg, to jest: Kapíhorou ji
nazvali. Kteréhožto jména také potom vystavené mČsto se pĜichytilo. Když pak požehnání boží v dolích se množilo a havíĜi NČmci
k pavování tej tĜíhĜbeté hory pozvaní, v tČch horách neboližto
tĜech vrších (kterýž nad Kutnou Horou k pĤlnoci se vyzdvihují, z
nichžto první Kuklík, druhý Sukov a tĜetí Špicberk od starodávna
jest nazván) bohaté klufty (to jest stĜíbra prameny) nadrazili neb
natrefili, tehdy Kuklík, pro hojnost stĜíbra, Ein Gutts Glück, to
jest: Dobré ŠtČstí; byl nazván. Sukov, podobnČ od nČmeckýho
slova Gang, neboližto KaĖk, to jest pramen (per Antonomasiam)
nadĜeþen, proto, že všecky jiný couky neboližto prameny dobrotou
svých kyzĤ (to jest rud stĜíbro a mČć držících) pĜevyšoval. Špicberk, patĜíce tu germánské havíĜstvo na jeho položení na khenČ (to
jest zbČhnutí mnoho rud pospolu) Thawrgang, to jest: trvandlivý
pramen, mu pĜevzdČli. Kterýžto couk ýechové pak turkaĖský nazývali. Mimo toho turkaĖského couku byly ještČ následující tak
nazvaní coukové, neboližto prameny v Špicberku nadraženy, totiž
angelský, nyfelský, rejzský a magdalenský. Odtud dále nad Kapíhorou k stranČ východní natrefen couk rovenský, tak nazvaný, pak
za tím ptaþí, /2/ a z druhé strany vlþí a kavþí hory, uprostĜed pak
couk hloušecký a oselský, takže tehdáž všech coukĤ nejménČ þtrnácte bývalo, z nichžto z božího požehnání hojnost bohatých rud
vycházelo. A když pak o vynalezení tČch hor stĜíbrných a o jejich
bohatství, povČst se roznesla, ihned netoliko ze všech zemČ þeské
krajĤv, ale i z okolních, ano i z dalekých krajin, veliké množství
lidí se sbíhalo. Že pak okolo dolĤv havíĜi, hašplíĜi a jiná horní þeládka chtČla bydleti, protož první havíĜi NČmci osadíce se na couku grejfském, aneb radČj již Ĝeknu na KapíhoĜe (kdež od mnicha
Antonína stĜíbrné pruty nalezené byly) ostatnČ pak Ĝemeslníci a jiní pĜi týchž horách byt sobČ oblibující lidé opodál tu také domy
sobČ stavČli, a tak toho mČsta Kapí neb Kutné Hory Ĝeþeného poþátek uþinili. Kovkopové na couku kuklickým také pĜi tamních
dolích se osadili a kopky mnohé k obydlí svému postavili. Chron.
Sedlecensis Monasterii et Kutenbergæ.
HavíĜi na coukách kaĖkovském, anjelském, nyfelském, turkaĖském, rejzském a magdalenském pracující, na vČtším díle nejbližší místo k obydlí svému na KaĖku sobČ oblíbili, a tu nejen
Ĝkouc samotné havíĜstvo, ale i také mnozí kverkové (nákladníci
horní) obydlí sobČ vystavČli; a tak tu také zaþátek vzal ten starobylý mČstys KaĖk. Aby ale ti Horníci služeb božích zbaveni nebyli,
neopominuli o to brzo se pĜiþiniti, aby své duchovní pastýĜe a
chrámy boží mČli, kdež by Pánu Bohu svému mohli sloužiti a
knČží s kazáním slova božího a církevními svátostmi jim pĜisluhovati. A tak havíĜi na KapíhoĜe (to jest na couku grejfským, kdež se
ty stĜíbrné hory zjevily) vystavČli první chrám Boží pod jménem
Všech svatých. Též havíĜi a horníci na KaĖku vystavČli chrám PánČ pod jménem sv. VavĜince muþedlníka božího, kdež i svého
vlastního faráĜe mČli. Mimo toho vystavČli havíĜi ještČ i jiný kostel
v Špicberku na couku rejzským, pod jménem sv. Marie Magdaleny kající, ku pohĜbu chudých havíĜĤ, kterýž byl pĜivtČlen k faĜe
kaĖkovské jakožto filiální. Onino pak horníci na couku kuklickém
osazení vystavČli sobČ kostel pod jménem Matky Boží v GruntČ,
hned pod tímž vrchem kukliczkym (kdež erbštola z tČch hor kuklických svĤj vodní vejpad má a kamž také šmelcíĜi, šlichýĜi a jiná
hutní þeládka bytem se osadila), kterýžto chrám Boží že od horníkĤv tam vystavČn byl, to šlígle havíĜský na kamenČ vytesaný,
zĜejmČ dokazují. Praví se vĤbec, že ten kostel gruntecký v ýechách ze všech vesnických kostelĤv nejvČtší jest. Jest vpravdČ
velký, neb i já sám jsem jej zmČĜil a vynalezl, že v kĤru jest dlouhý rakouské míry 20½ lokte, široký 11¾ lokte, od zemČ až pod
klenutí kotyckého díla vysoký 25¾ lokte: pak od kĤru až k vČži
dlouhý 34¼ lokte, široký 30¼ lokte. Od zemČ až pod strop prkený
vysoký 17¼ lokte: k tomu sínce pod vČží dlouhá 11¼ lokte a široká 5 loket a to vše na rakouskou míru vymČĜeno jest. Což to nejni
veliký kostel? I zajisté bylo jej pro veliké množství tu obývajícího
lidu potĜeba velký vystavČti. NeboĢ máš þtenáĜi vČdČti, že (jak dokládá stará pamČt), na tom samém couku kuklickém pĜes sto dolĤ
(šachet) bylo, z kterých týhodnČ 400 hĜiven stĜíbra þistého vychá1

zelo. Chceš vČdČti jak /3/ ti dolové se jmenovali? Steskne se všech
vyþítati, toliko ale ty, o kterých jsem se nejvíce v knihách horních
doþetl, zejména povím, tČm Ĝíkali: Libuše, Mládenec, Panna, PČt
BratrĤ, KršĖák, Haken, Samson, NadČje, Láska, Vidlák, Tkadlec,
Endrle, Kunvald, Jelen, Chmelík, Buk, Turek, ŠĢastný, Lípa,
Uher, Sobol, JablonČ, Veselý, PĜibyl, ŠmelíĜ, Vlk, JeĜáb, Rakousy,
Korbel, Dobrá Mysl, Vosyka, Sýkora, Roháþ, Budín, Muškatel,
Václav, LuĖák, ŠafáĜ, Anna, Strnad, Koráb, ýervená RĤže, Krásná
Hora, SkoĜepa, NedvČd, Stehlík, TetĜev, Bílá Hora, Nyšpule, Háta,
Chudoba, Dva Bratry, Fortuna, Jarolím, Orlice, Strouhal, Špicfous
a tak dále. Tu mĤžeš snadno sobČ pomysliti, že množství dČlníkĤ k
obložení tČch dolĤ býti muselo. Dokládá stará pamČt, že pĜi tČch
dolích Kuklických v havíĜských kopkách a domkách tehdáž pĜes
tĜi sta usedlých hospodáĜĤ se poþítalo. Mimo tČch také ještČ v
GruntČ - kdež kolikeré huti k šmelcování stĜíbra stály (jak to tam
až dosaváde z množství pozĤstalých haled škvárových se spatĜuje)
šmelcíĜĤ, šlichýĜĤ, ramíĜĤ a jiné hutní þeládky, znamenitý poþet
bytem osazeno bylo. A když zvláštČ pak ten kostel gruntecký za
farní vyzdvižen byl, i k témuž osadníci ze vsi Libenic, HoĜan a
PĜítoky pĜivtČlený byli, zajisté pĜi SlužbČ boží, skrz takové množství lidu, v nČm prázdného místa nepozĤstávalo. Když tehdy jsem
již o couku hory kuklické povČdČl, tak chtČl bys snad ještČ vČdČti
jak mnoho dolĤ také na ostatních coukách v tČch horách bývalo?
Já v pravdČ Ĝeknu, že nemohu všech dolĤ povČdČti, ponČvadž
mnohé již dávno klesly a také staré pamČti hornické, když Jan
Žižka z Trocnova v roku 1424 Horu Kutnou vypálil, na zmar pĜišly. Ale když v tomto rukopisu vícej o KaĖkovských nežli o jiných horách, pamČti uvédsti míním, tehdy tu pamČt, kterou jsem v
kaĖkovském knihskladu vynašel, tuto uvedu a tak bych tvou chtivost ukojil, nejen ty doly na KaĖku, ale i ještČ nČkteré jiné na dolejším a hoĜejším TurkaĖku, v Špicberku ležící, o kterých jsem se
pĜedce tak z starých pamČtí pĜi ouĜadu horním dozvČdČl, tuto v
krátkosti podotknu. Nyní tehdy pĤjdeme na dolejší KaĖk, až pod
Bašteckou tak Ĝeþenou zahradu, tam k západní stranČ pĜi konci tej
zahrady jest místo kdež 1. dĤl neb šachta Trmendle Ĝeþená bejvala,
z kteréžto vyšturcovaná perkovní halda se spatĜuje. Nad tím dolem
byl zavČšen vodní stroj, neb jak NČmci jmenují Wasserkunst, nákladnČ a kumštovnČ zhotovený, jemuž na jiných horách rovného
nebylo, kterýžto vodní stroj couk kaĖkovský osušoval, ponČvadž z
všech dolĤ kaĖkovských erbštolou sem se [voda] stahovala a odtud tou erbštolou pod silnici k Starému Kolínu svĤj tok mČla. Nad
tou šachtou podle toho vodního stroje byla také kaple postavena, v
kteréž havíĜi, vstupujíc do práce, své modlitby konali. DĤl ten byl
zhloubi 78 dumplochĤ (dumploch drží 4 lokte pražské míry). Odtud jdouce vejše do KaĖku, a tu kde cesta od Bašty mezi dvČ haldy
proti LibenicĤm vede, právČ proti rohu zdi zahrady Baštecké, byl
2. dĤl jménem Šafary, nad ním trejb (to jest stroj, s kterým se ru/4/ dy a perky z dolu na den s koĖmi kolem ženou), pĜi tom trejbu
byla také kavna (havíĜský dĤm) nákladnČ vystavČná. DĤl ten byl
zhloubi 68 dumplochĤ. Zas odtud dále po štole a to až za zahradu
KoĖská Ĝeþenou pĤjdeme a tu najdem u haldy, kdež byl 3. dĤl
Kuntery jmenován, jest zhloubi 92 dumplochy, pĜi kterémž trejbovej stroj býval. Dále po štole jdouc a tu zas proti zahradČ Piperak Ĝeþené, u haldy jest místo, kdež býval 4. dĤl Nová Šachta
Ĝeþený, zhloubi 64 dumplochy, nad nímž též trejb stával. Odtud
zrovna dále po štole jdouce, uvidíme na pĤlnoþní stranČ proti vČži
kostela sv. VavĜince, kdež 5. dĤl Hoppy nazvaný byl, zhloubi 75
dumplochĤ, nad ním trejb, též kavna, pak werkstadt pro palíĜe a
koláĜe stával. Odtud dále 6. dĤl Rabštejn z hloubi 65 dumplochĤ a
nad ním trejb byl. Pak odtud zas dále po štole až k místu, kdež
zdejší starý radní dĤm stával a nyní zde domek pro pasáka obecního jest, býval 7. dĤl Mladá Plimle, zhloubi 54 dumplochĤ, a nad
ním trejb. Zas od toho zrovna po štole vejše jdoucí rovnou cestou,
býval 8. dĤl Stará Plimle, zhloubi 46 dumplochĤ, a nad ním trejb.
Od toho jdouce vzhĤru nedaleko k cestČ od Sedlic ke GruntČ vedoucí, byl 9. dĤl Fráty, zhloubi 82 dumplochĤ, a nad ním trejb, též
také kavna. Odtud vejše po štole vzhĤru zas tu býval jest 10. dĤl
Šmitna, zhloubi 82 dumplochĤ, a nad ním trejb. Pak zas vejše po
štole rovnou cestou jdouce býval tu 11. dĤl Nyklasy, zhloubi 74
dumplochy, a nad ním trejb. Odtud nedaleko jdouce dále proti témuž pĜedešlému dolu, byl 12. dĤl Šváby, zhloubi 58 dumplochĤ, a
nad ním trejb. Pak odtud nedaleko, a to proti Sukovu k východní
stranČ, býval tu 13. dĤl Koštofal, zhloubi 48 dumplochĤ, a nad
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ním trejb. KoneþnČ od toho jdouce drobet dále a tu u poslední haldy perkové 14. dĤl Tolpy nadĜeþený zhloubi 40 dumplochĤ a nad
ním trejb býval. A tu máš jména tČch hlavních šachet i jich hlubokost na couku kaĖkovském. Nyní ještČ nČkteré doly na TurkaĖku
podotknu. Na TurkaĖku dolejším tak Ĝeþeném couku, býval 1. dĤl
Dolejší Ĝeþený, nad nímžto byl zavČšen vodní stroj (tak jak vejše
na KaĖkovském couku u dolu Trmendle Ĝeþeno) kdež se z ostatních dolĤ téhož couku voda stahovala a odtud erbštolou pod silnici
k Hlízovu svĤj tok mČla. Jest ten dĤl zhloubi 93 dumplochy. Nad
tím po štole byly následující jmenované doly, totiž 2. dĤl Jedle
zhloubi 40 dumplochĤ, pak vejše po štole zas 3. dĤl Taury, zhloubi 53 dumplochy, od toho zas vejše 4. dĤl Holuby, zhloubi 62
dumplochĤ a koneþnČ bejval 5. dĤl Holpan zhloubi 25 dumplochĤ.
Tu máš þtenáĜi kaĖkovské a turkaĖské doly vyþtené a až na ražumpy, z nichžto rudy na den se honívaly, vymČĜené. Jak pak /5/ se
ještČ hluboce pod ražumpy zinkovaly a do zemČ procházely, toho
pamČĢ mnČ nepovČdČla. Petr Albin jistí: že na žádných horách jako na tČchto, hluboþejších dolĤ nebývalo.
A jakož jsem slíbil, že i také nČkteré doly tu od KaĖku blíže
bývalé podotknu, tehdy abych tČ þtenáĜi nezdržoval, takové oznámím, však ale o jejich hlubokosti a rozdČlení tobČ povČdíti neumím, ponČvadž jsem se toho sám dozvČdČti nemohl, nobrž jen toliko jich jmen se doþetl. Na couku Nyfelském tČm dolĤm Ĝíkali:
Trní, Kopec, KĜepelka, Bažant. Na hoĜejším TurkaĖku ti se zas
nazývali: Nový dĤl, Zajíc, Vorel, Abraham. Na coukách Rejzy a
Magdalenském jmenovali se tam dolové Ruthard, Sabaþ, Žába,
Studnice, Mravenec, Holandry, Vrba, Pytlík, Václav, Zbytek,
VavĜinec, Zuzana, David, VeveĜice, Groš, Michal, Krejcar, Zeman, LeflíĜ. Zdá se mnČ, že bys rád vČdČl, jak mnoho dČlníkĤ na
tČch horách v dolích, v hutČch a tak dále sumou pracovalo? rozumný þtenáĜi, toho jest tČžko uhodnouti, ale co jsem v poþetním
spisoskladu na jednom starém spisu pĜeþetl, to tobČ povČdČti pro
pamČĢ sobČ nestížím. Na KaĖku pĜi dole Hoppích na vortČ Kaþeny
dČlalo pacholkĤ u kyzĤ 48, u perkĤ 52, u hlíny 42, u lesĤ 20, v
Mladé Plimli na vortČ Schnilý Cechy dČlalo pacholkĤ u kyzĤ 29, u
perkĤ 29, u hlíny 22, u lesĤ 18. Suma pacholkĤ na tČch dvouch
vortích þiní 260. Znamenej þtenáĜi, že ti pacholci nebyli havíĜi,
jenž rudy sekají, ale jen toliko jejich pomocníci: z nichžto nČkteĜí
rudy neb kyzy sekané na jiná místa vozili, nČkteĜí perky (skálu jalovou) na stranu odváželi, jiní hlínu v dolích potĜebnou, s lesy (s
dĜívím) zhĤry dolĤ spuštČnou havíĜĤm dodávali. Pomysli nyní, co
takových pacholkĤ po jiných vortích, jich se na sta pavovalo a tČžilo, býti muselo? NeboĢ máš vČdČti, že v jedné toliko šachtČ neb
dolu nČkolik vortĤ se nacházelo? A co krom tČch nacházelo se havíĜĤ a jiné horní þeládky a opČt tČch, jenž pĜi hutích a pĜi marštalích práci svou odbývali? A co tu chasy veliké množství nebylo!
Nelze pochybovati, že tČch þasĤ, když se všecky cauky na tČch horách gvaldykovaly, nČkolik regimentĤ samého havíĜstva bylo by
se mohlo do pole vyvedsti. Ptáš se mne ještČ, o tČch horách na
stĜíbro a mČdi plodnost tČch dolĤ, jež jsem jmenoval, ourodnost a
o veĜejném tČch hor bohatství?
O tom já málo mluvím, ale kdož o tom hodnovČrnČji tobČ poví, jako sám král Vácslav toho jména druhý? on v svých horních
právech v knize 3. kapit. 6. neostejchal se pĜed celým svČtem o
tom vyznati, že „od vČkĤv nebylo slýcháno, by tak velikých a drahých najímání se dálo, na tak malém zemČ prostranství, jakožto na
dolích stĜíbrných tČchto“. A to buć dotud o povstání tČch hor jak
stĜíbrných tak i též mČdČných, též o založení mČsta Hory Kutné a
mČstys KaĖku dosti povČdíno.
Zatím my ten þas, v nČmžto Horníci s dobýváním kovĤ a s
stavením domĤv a chrámĤv zaneprážnČní byli, o nČ- /6/ kterých
vlastenských pĜíbČhách v postoupnosti þasu rozmlouvati budem,
abychom nejen o domácích, ale i také o pamČtihodných vČcech,
které jinde se pĜihodily, povČdomost míti mohli.
Léta 1241. Dne 2. února, když Mikuláš biskup pražský kázal
na HradČ pražském, náhlý a prudký vítr se strhl a tak se hrubČ zamraþilo, že lidé se znáti nemohli. Na mnoha místech v ýechách
sníh tak veliký spadl, že ho za pamČti lidské nebylo. Lupac. ex
Cosma. Paralip. Toho roku TataĜi vpadli do Moravi, ale od krále
þeského Václava I. poraženi a vyhnáni jsou. Hájek. Téhož roku
dne 6. Ĝíjna veliké bylo zatmČní Slunce a trvalo od hodiny šesté
až do deváté, že hvČzdy spatĜíny byly a lidé soumrak býti se domnívali. Fabricius. Roku toho dne 31. prosince umĜel Bernhard, v

poþtu 22. biskup pražský. Cosma. Paralip.
Léta 1242. UmĜela Constantia, PĜemysla Otokara I. krále þeského manželka. Pochována na MoravČ v klášteĜe TišĖovském.
Léta 1243 dne 24. þervna Inocentius IV. papežem uþinČn, ten
kardinálĤm dal þervený klobouk, chtČje vyznamenati, že hotovi
býti mají pro svobodu církve i život dáti a krev vylíti. Onuphr.
Léta 1245. Dne 21. þervna císaĜ Fridrich II. od papeže Inocentia do klatby dán na Concilium Leonském a proti nČmu JindĜich landgrabČ durynské a hesské zvolen. Bucholcer.
Roku 1249 dne 31. Ĝíjna, Vilém, Florencia hrabČte holandského syn, od nČkterých knížat nedávno za císaĜe volený, pĜijel
toho dne do mČsta Achu ke korunování, kdež mu také PĜemysl
Otokar II. král þeský s svými netoliko pĜítomen byl, ale i korunu
stĜíbrnou s povolením arcibiskupa kolínského na hlavu postavil.
Lupac. ex Tritemiv.
1250. Dne 1. listopadu kníže PĜemysl syn krále Vácslava I.,
propuštČn toho dne z vČzení, v nČmž byl na PĜimdČ ukovaný za
nohu k sloupu, protože se otci zprotivil a s vojskem na nČho pĜitáhl, z ponuknutí zlých lidí, jenž byli první Jan Ctibor sudí pĜí královských a Jaroš syn jeho, ti potom oba byli na hrdle trestáni. Lupacius. Hájek fol. 235.
Léta 1251. Ctibor z Stochova, sudí královský, sĢat meþem na
hoĜe PetĜínské a syn jeho Jaroš z Kladna s jinými þtyrmecítma do
kola vpleten. PĜíþina toho byla, že se králi zprotivili. Veleslav.
Roku 1252. Dne 10. þervence, spadly kroupy veliké a neslýchané jednak v pĤl zemi þeské, a ty, na lidech, na obilí, stromoví i
na dobytku znamenité škody zdČlaly. Byly tĜíhrané a tak za celých
sedm dní ležely, až potom náhle horko na nČ pĜišlo a z toho rozjižení povodeĖ i drahota povstala když lidé nemČli co jísti. Lupacius. Hájek fol. 236.
Léta 1253. Sv. Stanislav biskup Krakovský jest od papeže
Inocentia IV. dne 8. záĜí v poþet svatých muþedlníkĤv zapsán a
vložen a to po jeho zamordování ve 175 letech. Velesl.
Roku 1254. Král þeský PĜemysl Otokar II. vydal svobody a
práva židĤm, kteĜíž by v ýechách a na panstvích jeho bydleli, pod
datum 29. bĜezna téhož léta. Velesl. fol. 177.
Léta 1255. Dne 20. þervna založen špitál kĜížovníkĤv s hvČzdou u mostu pražského od krále Václava I. a sestry jeho Anežky,
jeptišky Ĝeholy sv. Kláry. Cosmæ. Téhož léta 30. prosince po poledni zatmČlo se Slunce. Potom byla v ýechách drahota vína, oleje
a jiných vČcí, též hlad a zemČtĜesení. Lupacius. /7/ Léta 1255. Dne
20. prosince umĜel Boþek hrabČ z Berneku a Nýdy, purkrabČ znojemský, pohĜben v klášteĜe žćárském, kterýž sám založil. Od nČho
potom pošli páni z Kunštátu a z PodČbrad v ýechách, z nichžto JiĜí králem þeským byl. Gen. Muns.
Léta 1256. Jeptišky z kláštera sv. JiĜí v Praze na rozkaz krále
Václava I. vyjíti a dole v MČstČ pražském bydleti musily, protože
král, obávaje se TatarĤv, dal hrad i mČsto hraditi a uloživ na duchovní, sedláky a mČsta berni obilnou, plný ten klášter i kostel
obilí nasypati dal. Velesl.
1257. Dne 1. máje pokoj obnoven mezi králem uherským Belou IV. a knížetem þeským PĜemyslem, synem krále Václava. Paral. Cosmæ.
1258. Byla velmi tvrdá a pĜíkrá zima a led na Ĝece u Prahy byl
na dva lokte tlustý a trval až do velikonoci. Velesl.
1259 dne 27. ledna, v první noþní bdČní, veliké svČtlo vzešlo,
na mnoha místech v þeské zemi jakoby po zemi šlo, blýskalo se
také i hĜmČlo. Byla toho roku tvrdá zima i draho, tuzí vČtrové a
klášter sionský v Praze na StrahovČ vyhoĜel. Hájek. Téhož léta
dne 9. þervna legát papeže Alexandra IV. jménem Petrus de ponte
Carno, vydal klatbu na Pražany, protože jednoho mnicha postoloprtského dali do vČzení: zapovČdČv aby mše nebyly slouženy než
tiše, avšak ne v pĜítomnosti do klatby daných, a každého dne v
hodinu nešporní aby se tĜikrát zvonilo všema zvony a zhašeny byly svíþky v kostele na všecky ty, kteĜíž by knČží vezeli neb jim
ubližovali. Trvala zápovČć ta až do 23. dne þervna. Lupac. ex Paral., Cosmæ.
Léta 1260. Dne 25. února lidé nČjací polonazí pĜišli do Prahy
a ti z jakéhos pĜetváĜeného náboženství pokání þiníce, po mnohých kostelích dvakráte za den tČla svá biþi mrskali. Král Otokar
rozkázal jim z království a zemí svých vyjíti, kteĜí potom v ěíši
ohnČm páleni byli. Nalezeno pĜi nich v kapsiþkách pod šaty mnoho zlata i stĜíbra, kteréhož oni v ýechách a jinde pod barvou po-

božnosti naholdovali. Lupac. et Sifridus. Téhož léta dne 13. þervence král þeský PĜemysl Otokar II. slavné vítČzství obdržel v
MoravČ u Ĝeky Dye (Tays) nad Belou králem uherským, kterýž
Bela mČl vojska svého pĜes dvakrát sto tisíc.
Léta 1261. Dne 25. prosince, PĜemysl Otogar II. s Kunhutou
manželkou svou, kteráž byla vnuþka Bely krále uherského, skrze
Wernhera arcibiskupa mohuckého na království þeské korunován
byl. Hájek.
Léta 1262. Pan Hermann usazen za podkomoĜího þeského
království. PĜemysl král þeský potvrdil jest privilegia HorníkĤm
Kutenským, které udČlil jeho otec král Václav. Datum listu toho
léta 1261. obsahující: aby nižádný z pánĤv šlechticĤv a rytíĜĤv neb
dvoĜanĤv tohoto království na horníky a mČšĢany horské ani na
jich zboží nesahal a jestližeby o nČkterém horníku neb mČšĢanu
mČli co žalovati, tehdy by ne jinde než pĜed soudci toho mČsta žalovali a jako jiní lidé své spravedlnosti vyhledávali. A cožkoliv by
soudce a pĜísežní mČsta zĜídili a ustanovili by, aby bez pĜerušení
ode všech zachováváno bylo. Hle, tu již horníky z tČchto hor mČšĢany nazval, z toho vidČti, že tehdáž již jak mČsto Hora Kutná, tak
i tento mČstys KaĖk vystaveno bylo a také soudcové a pĜedstavení
již usazeni byli. Lib. Memorab. Gang.
/8/ Léta 1263 dne 6. srpna v nedČli den sv. Syxta zatmČní
Slunce veliké bylo a z toho náramné sucho, drahota i hlad a zvláštČ v ýechách: strych pšenice platil pĤldruhého sta penČz, žito sto a
dvaceti. Mechovien. lib. 3. p. 56.
Roku 1264 dne 28. ledna, velicí vČtrové byli po vší þeské zemi,
mnohá stavení zboĜili a množství také stromoví z koĜene vyvrátili.
Cosmæ Paralip. Téhož léta dne 19. února strhly se velicí vČtrové
a zvrátily vČž na HradČ pražském, na níž zvony visely, i jiná stavení zboĜily. Lupacius. Potom téhož roku mČsíce prosince veliká
povodeĖ byla v ýechách a z té pĜišla drahota i hlad. Toho roku
ustanoven svátek Božího TČla od papeže Urbana IV. ustanoven.
Léta 1265. Z poruþení krále þeského PĜemysla Otokara II.
vymezeno a vymČĜeno místo k klášteru budČjovskému, prve nežli
se mČsto Nových BudČjovic stavČti zaþalo. Velesl.
Léta 1266. PĜemysl Otogar II. král þeský táhl s velikým vojskem do Bavor a tam hned od Šentálu až k samému Rejnu ohnČm,
meþem a zájmem lidí velikou škodu þinil a mČsto Cheb se vším
pĜíslušenstvím knížeti bavorskému odjal. Velesl.
Léta 1267. Dne 24. máje Quido kardinál a legát papežský
uložil snČm stavu duchovnímu ve Vídni a tu na nich jménem papežovým veliké sumy penČz požádal. Ale knČží þeští, moravští a
rakouští pĤvodem Jana biskupa pražského, jenž tu pĜítomen byl,
opĜeli se legátovi a nechavše ho tu a nic nezjednavše, domĤ se
rozjeli. Hájek fol. 247.
Léta 1268 dne 22. srpna, sĢat v mČstČ Neapolis kníže Kunradinus císaĜe Kunráda IV. syn a císaĜe Fridricha II. vnuk, poslední
z rodu slavného císaĜe Fridricha I. a mnohých království i císaĜství
jediný dČdic. Svedl pĜedtím nešĢastný boj s knížetem Karlem,
Ludvíka krále franckého bratrem, a pĜemožen od nČho i jat. Nebyl
živ než 17 let. Bucholc.
Léta 1270. Dne 20. ledna pĜihodilo se v PolštČ nedaleko Krakova ve vsi Ĝeþené Nakl, že jedna paní jménem Markéta, Virboslava hrabČte manželka, jedním porodem 36 dítek živých porodila,
kteréž ale všecky toho dne zemĜely. Velesl. fol. 35. Téhož léta dne
27. záĜí narodil se sv. Václav II. král þeský, PĜemysla Otogara II.
syn. Po slavných kĜtinách brzo toho roku otec král Otogar táhl na
Štefana krále uherského toho jména V. a tam v UhĜích dobyv Prešpurku, krále Štefana u Ĝeky Rapha Ĝeþené na hlavu porazil a sám
s mnohou koĜistí do ýech se navrátil. V tom tažení byl s králem
þeským maršálek jeho Rudolf hrabČ z Habšpurku, po létech císaĜ
Ĝímský. Hájek fol. 249.
Léta 1271 dne 17. bĜezna. Narodila se Guta, aneb Judyta jinak Jitka dcera císaĜe Rudolfa I., kteráž se potom králi Václavovi
II. þeskému za manželku dostala. Chron. Aul. Reg.
Léta 1272 dne 12. bĜezna. Most pražský kamenný, který královna Jitka roku 1174 vystavČti dala, se protrhl a to od veliké vody, kteráž z náhlého jihu a deštČ na VltavČ rozmnožena byla a
mnoho kamení také bylo s tou vodou preþ zanešeno. Hájek.
/9/ Léta 1273. Dne 1. máje. SnČm duchovní zaþal se v Leonu
ve Frankrejchu, v pĜítomnosti papeže ěehoĜe X., císaĜe Rudolfa I.,
císaĜe Michaele Ĝeckého, též jiných množství knížat a pánĤv. Rokováno o tom, jak by mČsto svaté Jeruzalém zase pohanĤm odjato
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a kĜesĢanĤm v moc uvedeno byti mohlo. I jsou tu také ěekové s
ěímany srovnáni, v artykulu o Duchu svatém, že ten od Otce i
Syna pochází. Tu také ýechové, kteréž král þeský PĜemysl II. na
svém místČ poslal, douk a velikou pochvalu získali. Nebo nČjaký
Hron z Náchoda, pro svou vejmluvnost a moudré rady, na místČ
krále þeského posazen, Havel Jablonský v turnaji jméno od císaĜe
i od jiných prvního dne obdržel a Smil SvČtlický na druhý den tĜináctekrát ostrým hrotem se potkav, vždycky odporníka svého porazil, až naposledy i kníže brabantské daleko za kĤĖ vyhodil, sám
pak vždycky na koni osedČl a nemaje více s kým se honiti, zabodl
svĤj kĤĖ a dĜevce své o zeć na tĜi kusy pĜelomil. CísaĜ pro takové
hrdinské skutky ýechy daroval a štíty jim zmČnil. Hronovi z Náchoda místo ostrve kázal nositi lva þerného v zlatém poli, Havlovi
Jablonskému štít zlatý na poly rozdČlený a Smilovi SvČtlickému
stĜíbrného kapra v þerveném poli. Hájek fol. 25?.
Léta 1274. Dne 5. ledna. CísaĜ Rudolf I. hrabČ Habšpurské
byl v Achu na království ěímské korunován. Beuther.
Léta 1276. Dne 26. srpna. Král PĜemysl II. toho dne maje se
polem potkati s císaĜem Rudolfem I., smluvil se s ním na nČjakém
ostrovČ v Dunaji Kamberk Ĝeþeném a v pĜátelství s ním všel skrze
zasnoubení manželství dítek obojí strany. Nebo císaĜ dceru svou
Jitku, aneb Dobrotivu, pĜipovČdČl dáti Václavovi synu Otogarovu,
zase král dceru svou Anežku Rudolfovi synu císaĜovu. Potom král
Otokar vzal léno od císaĜe vedle obyþeje a podav mu pČti korouhví, nepĜijal pak král zas navrácené nežli dvČ, totiž þeskou a
moravskou, nebo ostatní tĜi, totiž rakouské, štýrské a korytánské
císaĜ za sebou zanechal, jakoby jich potom dceĜi své a zeti, když
by se to manželstvo stalo, navrátiti chtČl. Což pĜíþinu dalo novým
válkám. Hájek fol. 252, Sylvius cap. 27.
Léta 1277. Dne 27. máje. Toho dne témČĜ po všech nČmeckých zemích bylo zemČtĜesení. Tomu podobné zemČtĜesení zbČhlo
se také zas roku 1322. téhož samého dne. Stumpff lib. 5. Téhož léta dne 7. záĜí, král þeský PĜemysl Otogar II. hnČvaje se na císaĜe
Rudolfa I., že ho o Rakousy, Štýrsko a Korytany pĜipravil, dceru
svou Anežku, kterouž byl pĜedtím synu jeho Rudolfovi knížeti
švábskému zasnoubil, do kláštera sv. Františka mezi jeptišky dal.
Cosmæ Paralip.
Léta 1278 dne 27. srpna v den sv. Rufa PĜemysl Otogar II.
král þeský, slavný a až do toho þasu bojovník vítČzný, silný obhájce a rozmnožitel vlasti a jazyka svého, svedl bitvu s císaĜem Rudolfem I. na pomezích moravských a rakouských na poli Niderspruk aneb Marchfeld Ĝeþeném a tu skrze zradu svých hejtmanĤ
pĜemožen a zamordován. Pochován v /10/ ZnojmČ a potom do ýech
pĜenešen. Po smrti jeho císaĜ Rudolf zemi rakouskou s jinými,
jichž král Otokar pĜes 22 let v držení byl, od zemČ þeské odtrhl a
synĤm svým pod léno dal. Tím zpĤsobem Rakousy na dĤm Habšpurský pĜipadly. Sylvius cap. 27, Cuthen. Po Otogarovi jeden
syn zĤstal, Václav Druhý, ale nezletilý, pod správou a poruþenstvím Oty Dlouhého markrabí Brandeburského. Vojna ta pĜinesla
velikou zemi þeské záhubu, zvláštČ horám tČmto první pád. NeboĢ
když týž král PĜemysl na tu válku z svých zemí velikou silu lidu
vojenského shromáždil a nemaje dostatek koní pro jezdce, k tČmto
horám prohlédl a všecky z nich konČ pobrati a do svého ležení
pĜivedsti poruþil. Což když se stalo a þím by se rudy a perky z pĜehlubokých dolĤ honily, nebylo, kverci a horní nákladníci od pavování pĜestali, þeládka pak horniþná nemajíce þím se živiti, preþ se
rozešla a tak ty bohaté hory nejprv padly. Ležely pak ty hory tak
pusté nČkolik let: nebo Václav syn PĜemyslĤv jediný celého království toho dČdiþ v 9 letech vČku svého osiĜav, zemi spravovati
nemohl, Ota markrabČ Brandeburské, mladému králi za poruþníka
a zemČ þeské vladaĜe pĜedstavený, ji více hubil než hájil. Chron.
Kuttenberg.
Léta 1279 dne 12. dubna. Bylo zatmČní Slunce pĜed západem. Hájek fol. 255.
Léta 1280 dne 3. prosince strhly se veliký vČtrové v ýechách,
takže mnoho hradĤ, kostelĤ i domĤ v mČstech zboĜily, vsi po polích roznesly, dĜíví v lesích z koĜenĤ vyvracely. Ten rok bylo lacino, po všech témČĜ zemích korec žita platil 22 peníze, slepice 2
peníze, mandel vajec a osm herynkĤ za 1 peníz.
Léta 1281 dne 24. ledna. Oto markrabČ brandeburské jal Kunhutu, pozĤstalou vdovu po králi PĜemyslovi, i syna jejího Václava
a zavezl je na hrad BezdČzy, dav jim strážné a þeleć nČmeckou, a
tam je až do léta 1284 držel, sám pak Oto zemi þeskou po vĤli své
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hubil a loupil. Hájek. Téhož léta dne 2. bĜezna. UmĜela sv. Anežka dcera PĜemysla Otogara I. a sestra Václava I. krále þeského,
jeptiška v klášteĜe sv. Kláry v Starém MČstČ pražském. Velesl.
Léta 1282. Dne 7. ledna. Oto brandeburský markrabČ, poruþník a vladaĜ zemČ þeské, obloupil kostel na HradČ pražském. Paralip. Cosmæ.
Léta 1283. Dne 26. prosince. Duha veliká a jasná ukázala se
nad Prahou a ztáhši se od zdí mČstkých na poledne pĜes Vltavu,
témČĜ celé mČsto obklíþila. Hájek fol. 258. Téhož léta dne 15. ledna. KrĤpČje krve kapaly z nohy obrazu Umuþení PánČ, u hrobu sv.
Lidmily, v kostele sv. JiĜí na Hradþanech a to mnoho lidí hodnovČrných vidČli a jistili. Cosmæ Paralip. Potom brzo veliké a mnohé tČžkosti na zemi þeskou pĜišly, náramný mor, drahota a hlad
násilný povstal, že místy matky své vlastní dČti mordovaly a jedly.
/11/ Léta 1284. Dne 22. þervna, král Václav II. po otci svém
osiĜalý pĜijel do Prahy s Otou markrabím Brandeburským poruþníkem svým, aby se v království a dČdictví své mocnČ uvázal, dav
témuž markrabovi patnáct tisíc hĜiven za poruþenství. Hájek
fol. 258. Když se tehdy týž Václav správy královské ujal a pomalu
zemi od laupeží oþistil, v pokoj a dobrý Ĝád všecko uvedl, tu taky
lid horní ponuknutím královským zas k tČmto horám se hojnČ
scházel a v nČkolika letech tak je vyzdvihl, že k pĜedešlému kvČtu
pĜišly, anobrž mnohem, než kdy prve, silnČji se pavovaly a velikou nad míru stĜíbra hojnost z sebe vydávaly. Což pĜes sto let poĜád, až do válek žižkovských, s pĜevelikým celého království užitkem trvalo. Chron. Kuttenbergæ.
Léta 1286. Dne 4. þervence, král Václav II. po smrti staré královny matky své, pĜijal toho dne manželku svou Jitku, dceru císaĜe
Rudolfa I., a na stolici královské poctivČ ji posadil s velikou radostí všeho lidu þeského. Chron. Aulæ Regiæ.
Léta 1287 dne 11. prosince, TataĜi s velikým vojskem do Polska vpadli a což mohli pohubili, zplundrovali, lidí množství veliké
pomordovali a mimo jiné loupeže, zjímavše do 21 tisíc panen,
domĤ sebou je odehnali. Ten vpád Tatar pĜed 12 léty nČjaké dítČ v
KrakovČ, sotva pĤl léta stáĜí, pĜedpovČdČlo: výslovnČ promluvivši,
že: TataĜi pĜijdou a hlavy naše z nás roubati budou. Cromer lib. 9
et 10.
Léta 1288 dne 6. Ĝíjna královna Jitka porodila manželu svému králi Václavovi II. dvČ dČti, totiž Václava a Anežku. Chron.
Aulæ Regiæ.
Léta 1289 dne 13. bĜezna. CísaĜ Rudolf I. zboží manská na
pomezí míšenském dal pod právo manské Václavovi II. králi þeskému zeti svému. Hájek fol. 261.
Léta 1290. Dne 25. záĜí datum v ErfurtČ dvou majestátĤv císaĜe Rudolfa I. V jednom potvrzuje nápadu Václava II. krále þeského na knížetství Slezské a Vratislavské, v druhém dává králi
þeskému úĜad šenka císaĜského a hlas pĜi volení císaĜe Ĝímského.
Olomucen. lib. 18.
Léta 1291 dne 15. þervence umĜel v mČstČ Germersheimu císaĜ
Rudolf I. hrabČ Habšpurské v letech vČku svého 72. Bucholcerus.
Léta 1292. Dne 16. ledna. Zvolen na císaĜství Adolf hrabČ z
Nassav. Onuphr. Téhož léta dne 20. ledna. Narodila se AlžbČta
dcera krále þeského Václava II. Chron. Aulæ Regiæ.
Léta 1293. Václav II. král þeský udČlil majestát HorníkĤm na
svobody a právo ustanovení, zároveĖ s Jihlavskými. Lib. Memorab. Gang.
Léta 1294. Dne 29. bĜezna. Uþení pražské zase obnoveno,
kteréž pĜedešlého roku poutuchlo. Cosmæ Paralip.
/12/ Léta 1295 dne 26. þervna, PĜemysl II. na království Polské,
proti Václavovi II. králi þeskému, korunován byl. Wolffg. Justus.
Léta 1296 dne 17. máje, umĜela Anežka knČžna Rakouská
krále þeského Václava II. sestra. Paní chudým štČdrá a milostivá.
Chron. Aulæ Regiæ.
Léta 1297. Král Václav II. s Jitkou manželkou svou byl na
HradČ pražském v den sv. Ducha, to jest 2. þervna, na království
þeské slavnČ korunován. Pulkava et Cuthenus.
Léta 1298 dne 30. listopadu bylo veliké zemČtĜesení ve Vlaších a jinde, množství vČží, hradĤ a domĤ podvrátilo a veliký poþet lidí zaĜítilo. Bucholcer.
Léta 1299 dne 6. února. Smlouva mezi Václavem II. králem
þeským a Fridrichem markrabem míšenským a luþickým strany
nČjakých mČst a zámkĤ uzavĜena, v které mČsto Hradec Králové
rukojmČ a v zástavu položeno bylo. Chron. Reg. Hradec.

Léta 1300. Václav II. král þeský povolal mincíĜe z Vlach do
Hory Kutné a tam peníze v dvoĜe královském bíti rozkázal, kdežto
ten dvĤr až dosaváde Vlaský se jmenuje. Velesl. Toho roku týž
král také vydal nová práva horní dle kterých horní dĤležitosti se
Ĝídily, kteréž podnes pĜed rukami jsou. Téhož léta Václav II. král
þeský jsa povolán do Polska, kdežto za krále polského v mČstČ
GnČžnČ slavnČ korunován byl, jenž jsa již vdovec, jedinou pozĤstalou dceru královskou, AlžbČtu, sobČ zasnoubil, sĖatku však
manželského pro její mladost ještČ odložil. Chron. Reg. Hradec.
Léta 1301. Dne 22. prosince. SpatĜína kometa na znamení štíra, vycházela brzo po západu slunce a pĜed pĤlnocí zapadala. Ocas
svĤj obracujíc brzo k východu, jednak také na poledne. Trvala
patnácte dnĤ. Potom byl mor netoliko v ýechách, ale i v Moravi a
v Polsku.
Léta 1302. AlžbČta knČžna polská, ještČ nekorunovaná královna þeská, prokázala milost mČstu Hradci Královému, když toho
roku kostel sv. Ducha, nynČjší kathedrální vystavČti dala založiti a
stavČti dala. Kronika hradecká to stavení kostela teprv až na rok
1312. pokládá.
Léta 1303. Na den slavnosti sv. Ducha, král Václav II. AlžbČtu jinak Rychsu manželku svou v kostele sv. Víta na HradČ pražském za královnu þeskou slavnČ korunovati dal.
Léta 1305. Dne 21. þervna, umĜel král Václav II. maje vČku
svého 35 let, kterýž pro své slavné a pobožné skutky za svatého
jmín a držán byl. PohĜben v klášterním kostele zbraslavském, jejž
on sám vystavČti dal. Velice od ýechĤ oplakán. Ten dle jeho poslední vĤle, AlžbČtČ manželce své odkázal každoroþnČ 20.000 hĜiven stĜíbra z užitkĤv Horokutenských. Chron. Aulo Regiæ. cap. 80.
/13/ Léta 1306. Václav III. král þeský krátkým panováním otci
svému nastoupil, jenž toho roku dne 4. srpna, poslední král þeský
z rodu PĜemysla Voráþe, léta vČku svého 18ho v Olomouci násilnČ
zamordován byl. Naþež AlžbČta vdova po králi Václavu II. v nové
manželstvo vstoupila, pojavše sobČ za manžela Rudolfa rakouského (syna Albrechta císaĜe), který také za krále þeského I. toho
jména ještČ toho roku zvolen byl. Chron. Aulo Regiæ.
Léta 1307. Dne 3. þervence. UmĜel na ouplavici Rudolf toho
jména I. král þeský. Tento král nápodobnČ AlžbČtČ zanechané vdovČ 20.000 hĜiven stĜíbra roþnČ jest vykázal dávati. Protož na místo
oných sumovních 40.000 té královnČ roþního platu odkázaných,
mČsta Hradec, JaromČĜ, Vysoké Mejto, Chrudim a Poliþka, jakožto vČnná, jí k užívání ustanovena a vykázána byla. Tak poþátek
vzala vČnná mČsta v království þeském. Hájek fol. 276.
Dne 1. maji léta 1308. císaĜ Albrecht I. kníže rakouské od
knížete Jana strejce svého a jiných tĜí dvoĜanĤv, u mČsta Bruku v
ŠvejcaĜích úkladnČ zamordován. Tento Jan byl syn Rudolfa knížete švábského a Anežky dcery PĜemysla Otogara II. krále þeského,
kteréhož císaĜ Rudolf I. v boji zamordoval. A na nČm se naplnilo
proroctví PĜemysla I. knížete þeského, že tehdáž rod jeho v ýechách pĜestane, když vnuk dČda svého pomstí. Cuspinian Vrsperyen. Téhož léta dne 4. máje. Založen kĤr kláštera sv. Jakuba v
Starém MČstČ pražském. Nákladem Bohuslava z Rosyc, který mČl
veliká bohatství na Horách Kutnách. Hájek fol. 225. Takových
bohatcĤ tehdáž více se v HoĜe Kutné nacházelo, Hájek v své Kronice þeské také o tom zmínku þiní, a to sice pod
létem 1309. Že jistí Ruthardové, jménem Kunrád, JiĜí, Markvard a Jan, tak slavnČ svou vČc vedli, jakoby nejznamenitČjší páni
a hrabata byli. Ti pavovali doly Ruthard a Sekhard, odkudž hojné
ubrlaufy brávali. Oni JindĜicha Korytanského tehdáž místokrále
þeského u veliké nenávisti mČli, protože stĜíbra, které z hor vycházelo, k užitku zemskému neobracel, ale je ven z zemČ do Korytan
zavážel. Nýbrž oni se tak proti nČmu rozlítili, že se i prohlásili,
anby pro nČkteré þeské pány smČli, že by chtČli na své peníze váleþných drábĤ hodnou rotu zverbovati a toho JindĜicha z ýech vypudit. KoĜínek.
Léta 1310 d. 18. þervence. JindĜich kníže Korytanské, vida,
že ýechové o jiného krále rokují a již za tou pĜíþinou posly své k
císaĜi vypravili, vzal toho dne mČsto Hory Kutné a svým lidem je
osadil, aby se ho nový král zmocniti nemohl. Chron. Aulo Regiæ
cap 97. Léta 1310. d. 19. listopadu, král Jan þeský novČ volený,
oblehl Horu Kutnou, ale že bylo zima a ve mČstČ mČli se k bránČní, odtrhl odtud k Kolínu a pak až k Praze. Téhož léta dne 3. prosince, král Jan þeský volený, s pomocí ĜezníkĤ pražských, zmocnil
se mČsta Prahy a vyhnav JindĜicha Korytanského, sám v králov-

ství se uvázal. Za tu /14/ službu Ĝezníky pražské král Jan obdaroval
erbem, aby na korouhvi þervené nosili lva bílého bez koruny o
jednom ocasu a na druhé stranČ mĜíži a z obou stran odČnce, an ji
sekají sekerou. Pulkava. Týž král Jan hned následujícího
léta 1311. MČdČnou pĜísadou svou minci zlehþil a z hĜivny
stĜíbra 64 groše, haléĜĤ pak 768 dČlati poruþil. A to byla první
mince v ýechách s pĜísadou: nebo od PĜemysla a Libuše knČžny,
jenžto stĜíbro mincovati zaþali, vždycky z samého fejnu, to jest z
þistého stĜíbra, peníze se dČlaly. KoĜínek.
Léta 1312 dne 22. bĜezna. Papež Kliment V. v tejné radČ na
snČmu videnském ve Frankrejchu, rytíĜe Ĝeþené templáĜe, jichž veliký poþet byl v EuropČ, k zabití a vyhlazení odsoudil. A protož ti
všickni v Frankreichu jednoho dne zmordováni a zboží jejich
zplundrována jsou. Dáno jim za vinu, že by zpychavše velikým
bohatstvím, od kĜesĢanĤ k SaracenĤm pĜistoupiti mČli. V ěíši ale
jen toliko jméno templáĜĤv zhlazeno a rytíĜi sv. Jana neb rodyzští
nazváni a statkové jim zanecháni byli. Hájek fol. 276.
Léta 1314. Dne 17. listopadu. Ludvík kníže bavorské od nČkterých kurfirštĤ a knížat Ĝíšských, mezi nimiž i Jan král þeský
byl, za císaĜe zvolen jest. Cuspin. Naucler.
Léta 1315 dne 21. máje. Jan král þeský táhl s vojskem na MatČje z Trenþína uherského pána, jenž v MoravČ škody þinil, a pak
na moravském a uherském pomezí Uhry stateþnČ porazil. Chron.
Aulo Regiæ cap. 125.
Léta 1316 dne 26. bĜezna. PĜijeli do Prahy arcibiskupové
mohucký a trierský, aby nČkteré pány þeské s králem Janem urovnali a smíĜili. Hájek fol. 256. Toho roku Švábi vtrhše do ýech,
poĜaženi u Prahy na Bojišti nedaleko kostela sv. Jana u Svinské
brány, že jich noha neušla. Takové bylo krveprolití, že konČ do
kolenouch brodili se v krvi lidské. Pulkava. Téhož léta dne 14.
máje. Narodil se Karel syn Jana krále þeského a AlžbČty Václava
II. krále þeského dcery. PokĜtČn od Petra arcibiskupa mohuckého
na den sv. Ducha, 30. máje. Vitæ Caroli IV.
Léta 1318. Dne 14. Ĝíjna. Sjezd byl v mČstČ Domažlicích císaĜe Ludvíka knížete bavorského, krále Jana þeského i všech pánĤ
þeských a tu jednáním a prostĜedkováním císaĜe páni þeští, jenž se
králi na odpor stavČli, jsou s králem smíĜeni. Lupacius.
Léta 1320. Dne 13. záĜí Ludvík bavorský kníže a císaĜ Ĝímský, daroval Janovi králi þeskému a polskému švagru svému markrabství a zemi budišínskou i mČsto Kamenici s vším pĜíslušenstvím a panstvím. Cuthenus.
Léta 1321. Dne 9. února, král Jan þeský honČ v turnaji v oko
jedno uražen, že i naĖ oslepl. Cuspiniun.
/15/ Léta 1322. Dne 8. dubna. UmĜela v Králové Hradci Markéta, dcera krále Václava II., Boleslava knížete Vratislavského
manželka, tehdy zase ten díl vČna na AlžbČtu vdovu a její dceru
Anežku pĜipadl, s povolením krále Jana. Chron. Regine Hradecii.
Léta 1323 dne 28. záĜí. CísaĜ Ludvík pĜíjmím Bavorský, maje
na pomoc krále þeského Jana, porazil toho dne Fridricha kníže rakouské a od nČkterých voleného krále Ĝímského. V kteréžto bitvČ
král Jan sám jal JindĜicha kníže rakouské Fridrichova bratra a u vČzení svém mČl, až se mu devíti tisíci hĜiven vyplatil. Cuspinianus.
Léta 1324. Dne 22. záĜí. Sníh veliký spadl, kterýž trval 29
nedČlí, nebo zima velmi tuhá a pĜíkrá byla, takže mnoho dobytka i
lidí zimou pomĜelo. Chron. Thuringiæ.
Léta 1328. Dne 17. listopadu. Jan král þeský, navrátiv se z
vojny rakouské s mnohými koĜistmi, toho dne slavnČ s velkým
komonstvem do Prahy pĜijel. Pulkava.
Léta 1329 dne 12. bĜezna. Jan král þeský dobyv v PolštČ
zámku DobĜiny a nČkterých mČsteþek k biskupství Vladislavskému náležitých, dal je všecky kĜižovníkĤm pruským a nadto osazení a vládnutí zemČ pomoĜské jim listy svými královskými potvrdil.
Mechov. lib. 4. cap. 10.
Léta 1330 dne 14. þervence, umĜel Fridrich opat sedlecký Ĝádu cistercienského, uþený a zvláštČ v pobožnosti rovný pĜedkĤm.
Ten od krále Jana obdržel collatury neb právo dosazování pastýĜĤ
duchovních nČkterých kostelĤ mČst královských, totiž: v ýáslavi,
v KouĜimi, v KolínČ a v Hradci Králové, též v MoravČ v Jemnici a
JaromČĜicích. Chron. Monast. Sedlec. Toho roku mnoho obilí
mokrem vyhynulo a z toho pošla drahota.
Léta 1331 dne 27. záĜí, v den PĜenešení sv. Stanislava dČdice
polského, Vladislav Loktek král polský nedaleko od mČsteþka Radžejova KĜižovníky pruské na hlavu porazil. Trvala bitva od vý-
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chodu slunce až do druhé hodiny na den a padlo z vojska kĜižovnického do 40 tisíc. Fulstein lib. 9. cap. 11.
Léta 1332. Král Jan vracujíce se z Lombardie do Lucemburku, syna svého Karla do ýech poslal, uþiníc ho markrabím moravským a poruþíc mu vladaĜství království þeského. Byl Karel v Praze rozený, na KĜivoklátČ vychovaný a v sedmém létČ vČku do PaĜíže odvezen a tak 10 let v ýechách nebyl. Vjel do Prahy dne 29.
záĜí a tu naproti jemu vyjeli mnozí páni a rytíĜi, slavnČ jej do mČsta uvedli, radujíce se, že k nim dČdic koruny þeské král a pán jich
budoucí pĜijel. Chron. Reg. Hradec.
Léta 1333. Dne 8. bĜezna. Jan král þeský s vojskem do Lombardie Vlaské na pomoc knížeti Karlovi synu svému táhl a správu
zemČ þeské OldĜichovi Pflugovi poruþil, kterýž ji pokojnČ a chvalitebnČ vedl a skrze to šĢastný prĤchod v živnostech v ýechách
byl, pĜitom i láce. Nebo strych pšenice platil pČt grošĤ, žita þtyry,
jeþmene dva groše a ovsa devČt penČz. Hájek fol. 301.
Léta 1334. Dne 23. bĜezna. Sníh veliký spadl v PolštČ i jinde.
Ale ten zas pátého dne sešel a pĜinesl léto velmi ourodné. Dto.
/16/ Léta 1335. Dne 10. listopadu. Sjeli se na VyšehradČ v UhĜích tĜi králové, totiž Karel uherský, Kazimír polský a Jan þeský.
Byl také tu i Karel markrabČ moravský, krále þeského syn. A tu
mezi sebou mír a pokoj, též pĜátelský punt proti císaĜi Ludvíkovi
bavorskému a knížatĤm rakouským, uþinili. Hájek fol. 304. A tu
také Jan král þeský daroval králi uherskému handštan z hor jihlavských, kterýž vážil 8 tisíc zlatých uherských. Curens. Karel markrabí moravské na rytíĜstvo od krále uherského pasován.
Léta 1336. Dne 18. Ĝíjna. UmĜela v Králové Hradci královna
AlžbČta vdova po králi Václavu II. a Rudolfu I. pozĤstalá. Pochována u Brna v klášteĜe saalenském kterýž ona tam na svĤj náklad
založila a vystavČla. Chron. Reg. Hradecii.
Léta 1337 dne 17. února zatmČní Slunce. Téhož roku vídány
byly dvČ komety mČsíce þervna, þervence a srpna. Potom byl nedostatek chleba a vína. Lupacius. Téhož léta dne 12. dubna. Vratislavští na místČ a jménem všeho toho knížetství, Janovi králi
þeskému poddanost slíbili. Nebo knížetství to tehdáž na korunu
þeskou pĜipadlo. Cuthen, Lupac. Téhož léta dne 18. máje Božena,
Jana krále þeského druhá manželka, byla v kostele hlavním pražském od Jana biskupa pražského korunována. Lupatius ex Francisco.
Léta 1338 dne 6. prosince. Smlouva mezi VČtším MČstem
pražským a Horou Kutnou stala se: Aby každý mČštČnín pražský
mohl vína svá jakákoli šenkovati u Hory i jiné vČci konati v kupectví a handli svém a sumou téhož práva požívati jako mČšĢané
domácí, krom bernČ mČsta Hory: Zase z HorníkĤv každý též svobody požívati mohl v Praze. A tak Pražané byli mČšĢané u Hory a
Horníci v Praze. MS. Velesl.
Léta 1339. Ozdoba mČsta a kostelĤ v Králové Hradci skrze
AlžbČtu královnu uvedená, brzy po její smrti jest klesla, jenž mČsíce dubna ten rok skrze zžírající oheĖ docela strávena byla.
Chron. Reg. Hradecii.
Léta 1340 dne 31. máje. Král Jan þeský daroval klášteru sedleckému oulehle na tČchto horách ležící, jakž toho decret pod tím
datum na Lucemburku ukazuje. Lib. Mem. Gang.
Léta 1341. Dne 7. záĜí. Vratislav mČsto slezské vyhoĜelo. Potom pak zas od císaĜe Karla IV. nákladnČjc než prve vystaveno
bylo. Curens fol. 108. 276. Toho roku byl hlad v þeské zemi, takže strych pšenice platil se za 70 grošĤ, žita za kopu, jeþmen za 50
grošĤ a hrachu za pĤl kopy. Crenzheim, MS.
Léta 1343. Dne 30. dubna. Datum dvouch listĤv papeže Klimenta VI. V jednom z nich arcibiskupství pražské se vyzdvihuje;
v druhém právo korunování krále þeského z arcibiskupa mohuckého na pražského pĜenáší. Hájek fol. 310. První arcibiskup
pražský byl Arnošt z Pardubic; biskupové dva k nČmu pĜidáni,
totiž olomúcký a litomyšlský. Mechovien lib. 4. cap. 23.
/17/ Léta 1344. Dne 12. þervence. Král þeský Jan sebrav veliké
vojsko z ýech táhl do Polska proti Kazimírovi králi a toho dne oblehl mČsto Krakov a pĜedmČstí jeho všecka vypálil. Ale že se král
polský v KrakovČ zavĜel a ýechĤm se potom nedostávalo, musil
král Jan odtrhnouti. Hájek fol. 312. Však následujícího hned
léta 1345. ýenČk z Lippého s jinými pány þeskými, skrze svou
nerozšafnost, v bitvČ od PolákĤv poraženi a zjímáni byli.
Léta 1346. Dne 13. þervence. Kobylek množství pĜiletČlo do
ýech, kteréžto všecka obilí, sena, trávy i ovotce pohubily. Lusat.
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Munt. Téhož léta dne 19. þervence. Kurfirštové sjeli se v Reusu
na Mejnu. A ti všickni jednomyslnČ ssadili z císaĜství Ludvíka
Bavorského, kteréhož papež proklel, a na jeho místo volili Karla
IV. markrabí moravského, syna þeského krále Jana, kteréhož volení papež Kliment VI. stvrdil. Crenzheim.
Léta 1347. Dne 2. záĜí. CísaĜ Karel IV. po nešĢastném zahynutí v Frankrejchu krále Jana otce svého, na království þeské i s
Blankou manželkou svou od Arnošta prvního arcibiskupa pražského v kostele sv. Víta na HradČ pražském slavnČ korunován byl.
Hájek fol. 315.
Léta 1348. Dne 25. ledna. Okolo nešporĤ zemČtĜesení v ýechách na mnoha místech bylo, takže lidé na nohách státi nemohli a
nČkde se i stavení boĜila. Trvalo za tĜi hodiny. Hájek. Téhož léta
dne 30. bĜezna v hodinu XV. císaĜ Karel IV. král þeský založil
Nové MČsto pražské. Lupatius. Téhož léta dne 10. þervna. CísaĜ
Karel založil hrad Karlštejn tĜi míle od Prahy, kdež se koruna i jiní
zemští klenotové chovají. MS., Hájek fol. 318.
Léta 1349 dne 12. þervence. Mrskaþi toulali se po zemi þeské
v larvách chodili a nČmeckým jazykem kázali i písnČ zpívali. Nalezeny byly mezi nimi i ženy v odČvu mužském. CísaĜ Karel vyhnal je z ýech. Potom jeden z poþtu tČch mrskáþĤ, jménem Konstantin, jenž se pravil býti Synem božím a že i z mrtvých vstane,
byl v mČstČ Míšni za živa upálen. Fabricius. Téhož léta dne 30.
listopadu. Ubrus, na nČmž Kristus Pán nejposléze veþeĜeti ráþil,
od Karla krále uherského císaĜi Karlovi IV. poslaný, do Prahy pĜivežen byl. Hájek fol. 321.
Léta 1350. Dne 26. bĜezna. Papež Kliment VI. léto milostivé
k roku padesátému pĜenesl a svČtiti naĜídil, protože vČk lidský sto
let zĜídka dosáhnouti mĤže. Platina. Téhož dne umĜel, jedem jsa
otráven, Alphonsus X. král hyšpanský, pán moudrý a uþený i v
umČní hvČzdáĜském zbČhlý.
Léta 1352 dne 6. þervence. Karel IV. císaĜ a král þeský vydal
z Prahy list královský na soudce a pĜísežné mČsta Králova Hradce,
napomínajíce obzvláštČ u soukeníkĤ váhu vlny a stejnost suken
zĜíditi a mladíky k témuž Ĝemeslu uþení vzbuzovati. Chron. Reg.
Hradecii.
/18/ Léta 1353. Dne 11. máje. V sobotu pĜed sv. Duchem byl
veliký zimní mráz a nato snČhu dvou loket zvýši napadlo, kterýžto
do šestého dne na polích zĤstal. Lidé obávajíce se z toho neúrody
a hladu. Ale jakž sníh sešel a zemČ namokla, pĜišla hojná žeĖ a
neobyþejná úroda. Crentzheim.
Léta 1355 dne 5. dubna. Na velikou noc císaĜ Karel IV. král
þeský s Annou tĜetí manželkou svou v ěímČ ode dvou kardinálĤv
slavnČ korunován byl. Týž císaĜ jeda z ěíma po svém korunování,
obrátil se do mČsta Pisis a tam pĤvodem nČjakého Františka Gambakurty, byl v nemalém nebezpeþenství i s císaĜovnou manželkou
svou. Nebo pisanští chtíce ho o hrdlo pĜipraviti, zapálili toho dne v
noci rathauz svĤj, kdež mu hospodu ukázali, takže císaĜ i císaĜovna sotva z toho ohnČ vybČhli. Potom na druhý den zbouĜili proti
nČmu lid obecní a srotivše se, chtČli ho i s dvoĜany zamordovati.
Ale páni þeští a moravští, dvoĜané císaĜovi, stateþnČ bráníce pána
svého i sebe, s boží pomocí nad Vlachy zvítČzili a mnoho jich pobivše, pĤvody té zrady živé zjímali, kterýchž nazejtĜí císaĜ sedm
na rynku pisanském postínati rozkázal. A hnuv se odtud, jel do
mČsta Sancta Petra Ĝeþeného a tam stateþné dvoĜany své, kteĜíž života jeho obhájili, na rytíĜstvo pasoval i bohatČ daroval, zejména
tyto: JindĜicha z Hradce, JindĜicha ýeĖka z Lippého, Beneše z Kolovrat, JiĜíka z Sulevic, Buška z Hodkova, Jaroše z Svojkova,
Maršíka z HabĜinky, ZdeĖka z Lomnice, Smila z Doubravice, Beneše Lomnického z NámČštČ, ŽibĜida BĜezanského z Jiviny, Buška Straškovského z Viþkova, Viléma Vaneckého z Jemnicka, Jana
Valeckého z Valþe. Hájek fol. 324.
Léta 1356. CísaĜ Karel IV. zprávu maje, že v jeho království
ýeském dČjí se mnohá lotrovství i mnozí po cestách mordové. I
položil snČm v Praze, na nČmž s stavy loupežníkĤm a mordýĜĤm
takovým pokuty ustanovil a takové loupežníky pak onde v zemi
chytati a trestati dal. Aby pak budoucnČ tomu zlému v zemi konec
uþinil, ýechy na kraje rozdČlil a každý kraj dvoum správcĤm k
opatrování odevzdal. Odkudž tehdáž hejtmané krajští poþátek
první vzali. Schwenda.
Léta 1357 dne 27. bĜezna, císaĜ Karel IV. král þeský vysadil
dČkanství karštejnské, pĜidav k nČmu þtyry kanovníky. Hájek
fol. 430.

Léta 1358. Dne 9. þervence v hodinu 23. minut 45 založen
most pražský kamenný pĜes Ĝeku Vltavu od císaĜe Karla IV. krále
þeského, kterýžto sám svou rukou první kámen do gruntu vložil, z
té strany od Starého MČsta. Lupac.
/19/ Léta 1360. Dne 10. záĜí. Zaþal se mor v království ýeském a
k tomu bylo toho roku draho, že lidé hladem mĜeli. Hájek fol. 344.
Léta 1361. Dne 10. srpna. CísaĜ Karel IV. dal stavČti zdi na
vrchu PetĜínském u Prahy, tu kdež jest kostel sv. VavĜince. PĜíþina
toho stavení byla velký hlad, že lidé nemČli co jísti, protož císaĜ
dal se v to stavení, aby sobČ chudí chleba zasluhovali a hladem
nemĜeli. Platilo se dČlníkĤm po bílém penízi na den, ale ke stravČ.
Tehdáž platil strych žita po pĤl kopČ a strych hrachu po 60 groších. Velesl. Potom zas
léta 1362. Byla v ýechách taková láce, že korec žita se prodával za jeden groš.
Léta 1363. CísaĜ Karel IV. král þeský zastavil rychtáĜství kutnohorské mČstské Endrlinovi (OndĜejovi) Vorsucherovi mincmistru a Horníku bohatému za dluh 600 kp. grošĤ pražských, až do
vyplnČní tej sumy. Z þehož vidČti, že již tehdáž královské rychtáĜství v témž mČstČ uvedené bylo a také tu i nejvyšší mincmistr zĜízen byl. Lib. Memorab. Gang.
Léta 1364. Dne 30. þervna. UmĜel v Roudnici Arnošt, syn
Arnošta z Pardubic rytíĜe, hejtman hrabství kladského, kterýž pĤl
konČ na štítu nosil; první arcibiskup pražský. Pochován v kostele
Panny Marie v mČstČ Kladsku. Byl muž bohabojný, pobožný a
šlechetný. Hájek fol. 337.
Léta 1365. Dne 1. þervna. CísaĜ Karel IV. slavil Hod letniþný
v Avionu s papežem Urbanem V., kterýž také toho dne pĜed císaĜem mši sloužil. A tam císaĜ ten na papeži obdržel, aby každý arcibiskup pražský byl kardinál a Legatus natus. Hájek fol. 339.
Léta 1366. Dne 27. záĜí. Dokonána jest kaple sv. Václava v
kostele na HradČ pražském, nákladem císaĜe Karla IV., kterou on
ozdobnČ stavČti dal. MS., Veleslav.
Léta 1367. Dne 3. bĜezna. PovodeĖ veliká byla na VltavČ u
Prahy, takže se v ulici u sv. Jiljí na Starém mČstČ lidé na loćkách
plaviti museli. Škody nemalé staly se lidem skrze to rozvodnČní.
Cuthen. Téhož léta dne 30. listopadu, Jan arcibiskup pražský posvČtil kapli sv. Václava na HradČ pražském, v pĜítomnosti císaĜe
Karla. MS.
Léta 1368. Dne 15. února. Narodil se v Praze Zikmund syn
císaĜe Karla IV., pĜi jehožto kĜtu p. otec jeho císaĜ Karel daroval
prelátĤm kostela pražského sto hĜiven. Velesl. Téhož léta dne 1.
listopadu. AlžbČta, císaĜe Karla IV. þtvrtá manželka, korunována
toho dne v kostele sv. Petra v ěímČ císaĜskou korunou od papeže
Urbana V. v pĜítomnosti císaĜe pána svého. MS.
Léta 1369. Dne 13. dubna. Na den Svátosti bylo v Praze lidu
pĜespolního více nežli sto tisíc, takže plac ten od Zderazu až okolo
kaply TČla Božího na Novém MČstČ pražském jim byl malý a tČsný. Hájek fol. 342.
/20/ Léta 1370 dne 9. srpna. Václav IV. král þeský, pozván jsa
ke dvoru císaĜskému od císaĜe Karla IV. otce svého, pĜijel k nČmu
do Normberka s velikým komonstvem a tu od kurfirštĤv a jiných
knížat Ĝíšských slavnČ jsa uvítán. PĜi tom svém pĜíjezdu obyþejem
svých pĜedkĤv kázal udČlati dva ohnČ veliká, aby všechnČm známo bylo, že král þeský pĜijel. Lupacius. Toho léta píše Dubravius,
kterak Karel IV. císaĜ legátĤm Ĝíšským veliké poklady zlata a stĜíbra ukázal: a kterak oni nad takovým bohatstvím ustrnuli a že celá
Ĝíše takového pokladu jemu dáti nemĤže, zjevnČ se pĜiznali: ale
odkud medle takový poklady se nechávaly? zajisté ne odjinud,
nežli zlato z hor jílovských a stĜíbro vČtším dílem z hor kutenských a kaĖkovských bylo shromáždČno: ponČvadž odjinud se ví,
že za kralování Karla IV. ty hory velmi hrubČ stĜíbrem oplývaly.
Kdo z ýechĤv, jenž byl v Praze, nespatĜil na HradČ sv. Václava
ten nákladný kostel sv. Víta? jenžto všecka zámecká stavení pĜevyšuje, i povČz nČkdo: odkud na to stavení šly outraty? Kdo nevíš,
þti Hájka pod létem 1343. On ti poví, že šly z mince kutnohorské.
Nahlídni do knihy Tomáše Pešiny, Sedmirohá dennice nazvané, v
listu 57 a 58, ta tČ vynauþí, že z desátkĤ horniþných vyplejvaly.
VČru musily ty desátky býti veliké, jimiž tak pČkné, mistrovné a
nákladné dílo povstalo. A kdo také vidČl kathedrální chrám PánČ
sv. Ducha v Hradci Královém, aĢ Ĝekne, že to nejni stavení nákladné. A odkud neb od koho jest ten kostel vystaven? Odpoví
mnČ z pĜíbČhĤ neb kroniky králohradecké: že jej vystavČla AlžbČta

ovdovČlá královna po králi þeském Václavu II., pak králi Rudolfovi I., máš dobĜe. Ale odkud? ýti Hájka kroniku v listu 276. a
Veleslavína v listu 365., dovíš se, že též královnČ dle odkazu krále
Václava II. jejího manžela, jí každoroþnČ 20.000 hĜiven stĜíbra z
užitkĤv kutnohorských se vydávalo. Jest to pČkná suma! z kteréžto
ona zajisté mnoho na stavení to obrátiti mohla. A tak pravdivé to
tehdáž pĜísloví: že tyto hory byly téhož království þeského komora.
Léta 1371 dne 13. prosince, v den sv. Lucie. CísaĜ Karel toho
jména IV. a král þeský, dal HorníkĤm kutenským majestát na potvrzení práv a svobod, zboží pozemské sobČ kupovati a prodávati.
Lib. Memor. Gang.
Léta 1372. Dne 29. bĜezna. V pondČlí velikonoþní. PosvČcen
v Praze v Novém MČstČ klášter slovanský sv. Jeronýma Ĝeholi sv.
Benedikta u pĜítomnosti císaĜe Karla IV. a Václava krále syna jeho, od Jana arcibiskupa pražského. Vystaven nákladem císaĜe
Karla IV. Náklad na nČj 18 tisíc, 7 set a 47 kop grošĤ þeských a 3
haléĜe. Hájek fol. 319.
Léta 1373 dne 13. bĜezna. Voda veliká byla u Prahy, takže na
trhu ovocném v Starém MČstČ na lodích se vozili a ryby lapali.
Lupacius. /21/ Téhož 1373 léta byla v ýechách veliká drahota a
chleba nedostatek nebo na trhu prodával se strych žita nejprv za
30, za 40, potom i za 60 grošĤ míšenských. Po hladu, jakž obyþejnČ,
zšel mor, kterýž mnoho lidí v ýechách sklidil. Chron. Reg. Hradec.
Léta 1374. Dne 16. þervence. Klášter sv. Jakuba, mnichĤv Ĝeholi sv. Františka, minoritĤ, v Starém MČstČ pražském, od Jana arcibiskupa pražského posvČcen byl. Hájek fol. 348.
Léta 1375. Dne 2. máje. CísaĜ Karel IV. položil snČm na HradČ pražském, na nČmž povolena bernČ podle šacunkĤv, z jedné
hĜivny grošĤv jeden groš rázu pražského, na vyplacení zámkĤv a
zboží králi þeskému náležitých, kterúž mnozí z pánĤv a obyvatelĤv zemských drželi. Fabricius.
Léta 1376 dne 18. záĜí. Týž císaĜ Karel vydal mandát na kacíĜe, pobČhlce a odĜezance od víry Kristovy a ty, kteĜíž by bludy
proti uþení Krista Pána, ApoštolĤv a církve jeho drželi, aby skrze
knČží, prälaty a Mistry z slova božího napravováni byli. A pakliby
v bludích svých neústupnČ trvali, ti aby na smrt vydáváni a zjevnČ
ohnČm páleni byli. Lupacius, Hájek fol. 349.
Léta 1377. Onen císaĜ Karel IV. král þeský naĜídil ouĜadlníkĤm mince na Horách Kutnách, aby ke 100 librám stĜíbra 12 liber
mČdi pĜisadili a z jedný hĜivny 70 grošĤ, haléĜĤ pak 840 dČlali.
KoĜínek.
Léta 1378. Dne 29. listopadu umĜel na HradČ pražském císaĜ
Karel IV. král þeský a tam v kĤru kostela sv. Víta pochován. Sylvius cap. 33. Hájek fol. 356.
SoL VbI ChIronIs tangebat sIgna bIforMIs, abLatVs terrIs
CaroLVs astras VbIt. Crinit.
Léta 1379. na den VeþeĜe PánČ. Založen špitál pod jménem
sv. Antonína opata na podmČstí pĜi mČstČ Hradci Královém nad
Labem, od OndĜeje Glatnera rychtáĜe pĜísežnýho téhož mČsta
Hradce. Chron. Reg. Hradec.
Léta 1380. Dne 4. máje zaþal se mor v ýechách a trval až do
mČsíce Ĝíjna. A toho roku také myši pojedly témČĜ všecko obilí na
polích, i trávy na lukách, takže nemČli lidé co žíti ani síci. Lupacius.
Léta 1382. Dne 21. ledna. UmĜel Ludvík císaĜe Ludvíka II.
syn, toho, kterýž se k otci svému nesynovsky choval. PĜíklad pokuty boží na Ludvíkovi a synu jeho, protože otci svému císaĜi
Ludvíkovi I. mnohá bezpráví a pĜíkoĜí þinil: proti þtvrtému pĜikázaní. Melanth. Chron. Mansfeld.
Léta 1383. Dne 16. máje. CísaĜ Václav král þeský toho jména
IV. rozkázal Jana Nepomuckého, kanovníka pražského, z mostu
pražského shoditi a v Ĝece VltavČ utopiti, proto: že jemu zpovČć
jeho manželky, královny Johany, vyjeviti nechtČl. Vitæ S. Joann.
Nepom.
Léta 1384. Dne 19. Ĝíjna. Dáno jest bylo vyhlášení a potvrzení knČzi Mikulášovi, nČkdy faráĜi v PinkoĜicích, k kostelu farnímu
Matky Boží v GruntČ, s povolením ctihodného knČze Vlachnika,
arcipĜišta kouĜimského, téhož kostela patrona. Ex lib. Mem. Gang.
A to byl jistČ týž knČz Mikuláš poslední faráĜ v GruntČ pĜed žižkovskou vojnou ustanoven, ponČvadž pozdČj, po tej žižkovské
válce, již více žádný tu zaznamenaný se vynachází, nobrž se pak
shledává, že potom táž collatura gruntecká k faĜe kaĖkovské náležela. FaráĜ gruntecký dostával desátku obilního, totiž žita a ovsa,
51 korcĤ 3 vČrtele; a to z Libenic, HoĜan, PĜítoky a z Grunty (kdež

7

sice tehdáž jen jediný sedlský statek býval) k tomu také mČl letníky a ouroky z dČdin knČžských. Toho roku král þeský Václav IV.
již zvolený císaĜ, požádal desátky od kostelĤ v zemi þeské. Veleslavín.
/22/ Léta 1386. Dne 24. þervna. Václav IV. král þeský a císaĜ
Ĝímský, udČlil majestát HorníkĤm kutenským: by oni zboží svá
komužkoli chtí, poruþiti mohli. Pakli kdo bez kšaftu umĜe a dČdiþe
pĜirozeného po sobČ nepozĤstaví, má to vše zboží na krále, pro
obec a na konšely horské pĜipadnouti. Lib. Memor. Gang.
Léta 1387 dne 11. ledna. Johana první manželka krále Václava, kteráž pĜedtím na Nové léto umĜela, toho dne v klášteĜe zbraslavském pochovaná byla. Byla dcera Albrechta knížete bavorského. Paní nábožná a dobrotivá, která mnohá pĜíkoĜí od manžela
svého snášela. Velesl. fol. 21.
Léta 1388. posledního dne prosince. UmĜel Mistr Jan Wiklef,
Engliþan, vštípitel nového náboženství (které i také do ýech se
dostalo a tu mnoho roztržitostí zpĤsobilo), pochován v svém kostele de Lutterworth. Baleus. Potom po 41 letech, z rozkazu papeže
Martina V. a snČmu Senenského, vykopáno jest tČlo jeho z hrobu a
zjevnČ na prach spáleno. Bucholc.
Léta 1389 dne 8. Ĝíjna. UmĜel papež Urban VI., po nČm dosedl Bonyfácius IX. Ten potvrdil svátku: Navštívení Panny Marie.
Onuphrius. Téhož léta dne 18. dubna. Na Velikonoc, v hodinČ
nešporní, Židé v Praze zmordováni, domové jejich vybiti a spáleni
byli, zboží rozebráno. PĜíþina toho útoku od lidu obecného na nČ
byla, že na knČze kamením házeli a s posmíšky se mu rouhali,
když od sv. Mikuláše, mimo jejich ulici, k nemocnému s procesí
šel. Velesl. fol. 215.
Léta 1390. Dne 13. bĜezna v þtvrtou nedČli postní. Jubileus
annus, to jest: Milostivé léto, za krále Václava IV. s povolením
papeže Bonyfacia IX. v ýechách se zaþalo a trvalo až do Povýšení
sv. KĜíže. Praha toho roku velmi tou pĜíþinou zbohatla. Hájek
fol. 356.
Léta 1391. Dne 1. bĜezna o stĜedopostí. Sjezd pánĤ þeských
nČkterých v Králové Hradci proti králi Václavovi: kterýž pro tu
pĜíþinu jal Hrožka na DþbánČ a Jiroše na Hradišti, pak dal je stínati na VyšehradČ. Dto. Téhož roku v Duryncích a Míšni a v Hesích
pĜinuceni byli Židé základy, na nČž penČz pĤjþovali kĜesĢanĤm,
bez výplaty navracovati. Chron. Mansfeld.
Léta 1392. Dne 2. þervna na den sv. Ducha neb Letnic, o nešpoĜích založen kámen gruntu hlavního kostela pražského. Velesl.
Téhož léta dne 5. prosince. PovodeĖ byla veliká u Prahy i po vší
zemi þeské, takže se lidé v Praze po rynku StaromČstském na lodČch vozili. Hájek fol. 356. MS. Téhož léta dne 21. prosince v den
sv. Tomáše král þeský Václav IV. udČlil HorníkĤm kutenským
majestát, jímž ukazuje, aby na lidi horské, ani na jich zboží saháno
nebylo, bez opovČdi pana nejvyššího mincmistra a bez požádání
prve práva na nČho. Lib. Memor. Gang.
Léta 1393 dne 15. února. UmĜela v Královém Hradci AlžbČta
císaĜovna a královna þeská, poslední ze þtyr manželek Karla IV.
pozĤstalá 15 let vdova. PohĜbena na HradČ pražském.
EX WIæ fortIs CLaVstro hoC tVMVLantVr ELIssæ. Mart.Kuthen.
/23/ Léta 1394 dne 16. Ĝíjna. UmĜel papež Kliment VI. v Avionu v zemi francké. Na místo jeho volen byl Benedikt XIII. proti
Bonyfaciovi IX. Onuphr.
Léta 1395. Dne 28. záĜí. Bajazet I. král turecký porazil toho
dne u mČsta Nicopolis Zikmunda krále uherského a množství
kĜesĢanĤ pomordoval. Bajazet v tom boji mČl více nežli tĜikrat sto
tisíc lidu a kĜesĢanĤ nebylo pĜes osumdesát tisíc. Z kĜesĢanĤ padlo
dvaceti tisíc a TurkĤ šedesát tisíc. Beuther ex Naucler.
Léta 1396. Dne 21. máje, v den sv. Ducha, Hanuš kníže ratiboĜské, otec knížete Mikuláše z Kladska, jemuž král Václav nad
jiné vČĜil a hrad Karlštejn k opatrování poruþil, pozvav k sobČ nČkterých pánĤv þeských na dobrou vĤli, po obČdích zmordovati je
rozkázal. Mnozí zato mČli, že to s volí královskou uþinil. Proþež
ýechové pĜevzdČli mu: mistr Hanuš a jiní jmenovali ho: nechutným kuchaĜem, protože tČm pánĤm nechutný obČd dal. Hájek
fol. 359.
Léta 1397. Dne 11. ledna, bylo v ýechách rozvodnČní veliké,
takže mlynáĜi pro vysokost vody mlíti nemohli a skrze to byl také
nedostatek chleba. Lupacius.
Léta 1398. Dne 19. záĜí. Mistr Jeroným pražský, uþedlník a
tovaryš Mistra Jana z Husince, byl v uþení pražském bakaláĜem
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uþinČn. Potom druhého roku do cizích zemí na uþení odpuštČn. MS.
Léta 1399. Dne 30. ledna. CísaĜ Václav král þeský, vysadil
MistrĤm uþení pražského kolej císaĜskou v Starém MČstČ pražském v osadČ sv. Havla a ode všech daní, platĤ a poviností mČstských ji na budoucí þasy osvobodil. Velesl. fol. 54.
Léta 1400 dne 15. bĜezna. Královna Žofia, Jana knížete bavorského dcera a Václava krále þeského manželka druhá, korunována na HradČ pražském pĜed oltáĜem sv. Víta. MS. Téhož léta dne
20. srpna. Král þeský Václav IV. toho dne od kurfirštĤv z císaĜství složen, protože se správy ěíše ujímati nechtČl, a na místo jeho
hned druhý den zvolen byl Ruprecht falckrabČ a kurfiršt z Rejnu.
Bucholcerus.
Léta 1401. Dne 17. února. Papež Bonyfacius IX. odeslal z
ěíma list papežský HorníkĤm kutenským, jehož obsah a podstata
byla tato: PonČvadž Stolice apoštolské jistá zpráva došla, kterak
Horníci kutenští, vČrní, poslušní a vroucní synové, velmi þasto od
rozliþných jak duchovních tak i svČtských osob pĜed tribunály a
soudnice, od stolice apoštolské naĜízených soudcĤ, ven z arcibiskupství pražského pohánČni a skrze to k velikým škodám, též outratám pĜivádČni bývají. Protož že týmž HorníkĤm, na jejich poníženou prosbu, to obdarování udČlovati ráþí: aby na potomní þasy
žádný takový soudce kutenského Horníka pĜed sebe citovati nesmČl a nemohl. Ale pokudž by kdo s nČkterým z HorníkĤ o nČco
se chtČl souditi, toho aby nikdež jinde, leþ pĜi pražském arcibiskupu, obyþejným všech HorníkĤ sudím, vyhledával. Téhož léta ti
Horníci kutenští ještČ i jinou bulu na výsadu kostela TČla Božího a
sv. Barbory (nebo pod tČma titulema byl založen) od téhož papeže
Bonyfacia IX. obdrželi, v nížto ten svatý otec takto mluví: že poníženými svých milých synĤ, mČšĢanĤ a obyvatelĤ i vší obce mČsta Hory Kutný (kdežto veliké množství lidu, jak v dolích stĜíbrných, tak v jiných rozliþných a potĜebných pracech denního þasu
stále pracuje) prosbami jsa naklonČn, apoštolskou mocí dovoluje,
aby v kostele TČla božího v témž mČstČ Ĝádem duchovním založeném a vystavČném, velebná svátost na vČtším oltáĜi téhož kostela,
v nádobČ svČtlé, pĜíslušné a pĜíhodné, každého týhodne od nešporu stĜedního až do nešporu dne þtvrteþního k veĜejnému uctČní
mohla býti vystavována. Ten list až dosaváde pĜed rukami jest.
KoĜínek. /24/ Téhož 1401 roku král þeský Václav IV. s bratrem
svým Zikmundem v HoĜe Kutné bydleli, odkudž až pĜíštího 1402
roku do Králové Hradce odjeli. Lib. Memor. Gang.
Léta 1402. Dne 29. þervna. Zikmund král uherský pĜijel do
Prahy a tu krále Václava bratra svého jatého vzal a do VídnČ Albrechtovi knížeti rakouskému k opatrování poruþil. Ale král Václav i z toho vČzení po 24 nedČlích s pomocí nČjakého rybáĜe prchl
a v království þeské se zase uvázal. Curæ. Hájek fol. 457.
Léta 1403 dne 18. máje, v koleji veliké Karla IV. císaĜe, pĜi
obecném shromáždČní všech MistrĤv uþení pražského, potupeni a za
kacýĜské odsouzeni jsou artykulové (v poþtu 45) Mistra Jana Wiglefa Englického a pĜikázáno skrze rektora Universitatis, aby jich žádný nedržel, neuþil a nehájil, pod pokutou vydané pĜísahy. MS.
Léta 1404, dne 27. ledna. UmĜel Tamerlanes král a tyran tatarský. Ten byl syn þlovČka obecného, uþinČn z pastuchy lotrem, z
lotra hejtmanem vojska a naposledy pĜemocným králem a pánem.
Bajazeta I. tureckého žoldána jal, pomordovav mu dvakráte sto tisíc lidu, a potupnČ zlatými ĜetČzy ukovaného v kleci co ptáka po
vší Azii na divadlo s sebou vozil a maje na konČ vsísti místo podnože ho užíval a tak u vČzení až do smrti držel. ChtČjí tomu, že i
Afriku a Europu opanovati usiloval, jméno sobČ dav: hnČv boží a
strach svČta. Míval v svém vojštČ šestkrát sto tisíc lidu pČšího a
þtyrykrát sto tisíc jízdného. PĜi obležení mČsta prvního dne rozkázal rozbíti stan bílý, druhého þervený a tĜetího þerný. Kdož se mu
poddali sedícímu v bílém stanu, docházeli milosti, þervený stan
znamenal: že obyvatelé a hospodáĜi všickni zmordováni budou;
þerný znamenal vyvrácení a zkázu mČsta i všeho v popel obrácení.
Bucholcer. Sylvius.
Léta 1405 dne 18. Ĝíjna. Narodil se v mČstČ Senis Eneáš Sylvius, orátor a sekretáĜ císaĜe Fridricha III., kronikáĜ þeský a potom
i papež Ĝímský nazván Pius II. Velesl.
Léta 1407 dne 10. února. UmĜel Vilém I. pĜíjmím Cocles, to
jest Žižka, markrabČ míšenské, landgrabČ durynské a falckrabČ
saské: jehož manželka byla Lidmila jinak AlžbČta Jodoka aneb
Jošta markrabí moravského dcera. Ten léta 1402 pĤvodem krále
Zikmunda a nČkterých pánĤ þeských pĜitáhl ku Praze a tu, položiv

se u královské obory, zbil v ní jeleny. Král Václav byl v Praze a
markrabovi dobrého vína dodával. A Zikmund zatím v zemi þeské
nedobĜe hospodaĜil. Dto. Toho roku dne 6. þervence došla potvrzení fundací od Kláry Troperové, v HoĜe Kutné, k oltáĜi ss. apoštolĤv Petra a Pavla v kostele Matky Boží u NámČti založenému.
Kteráž odkázala 10 kp. gr. þesk. na ten zpĤsob: aby kaplan toho
oltáĜe každý tejden 4 mše odbejval. Kdyby pak nČkdy kterou zameškal, aby pokaždý 1 groš faráĜi sv. Jakuba pokuty složil a on faráĜ zanedbalou mši skrze jiného kaplana nahradil. ěekne nČkdo:
MaléĢ jsou to byly tehdáž fundace. Co jest to 10 kp. na knČze do
roka? Divíšli se tomu þtenáĜi, tak nahlídni Paprockýho knihu o
stavu panském pag. 353, tam se doþteš, že za starých let, pro velikou všech vČcí v království þeském hojnost, mohl se jeden knČz
do roka osmi kopami poctivČ vyživiti. KoĜínek. /25/ Léta 1407. Dne
28. máje. MČsto Hradec Králový s hradem i s kostely toho dne z
gruntu vyhoĜelo. MS.
Léta 1408. Dne 25. dubna. Ladislav, Karla Duruzzi III. krále
neapulského syn, toho dne mČsto ěím s pomocí mČšĢanĤv domácích dobyl. Pandu. Na toho potom papež Jan XXIII. vydal kĜíž
neb klatbu, jakožto na zhoubce církve a dČdictví sv. Petra, a
všechnČm, kdož by proti nČmu táhli, odpustky zaslíbil. Kterýžto
když také do ýech pĜinešen byl a v mČstech pražských publikován, dal pĜíþinu tČm hádkám, kteréž potom promČny v náboženství
za sebou potáhly. Hájek fol. 36?. Toho roku pan Petr Zmrzlík, jsa
mincmistrem na Horách Kutnách, za nČhož léta toho král Václav
horským mincíĜĤm a pregýĜĤm vydal nČkteré artykule, jak by se v
svých šmitnách a dílnách chovati mČli. Kteréžto podnes pĜed rukama jsou. Hodny, aby se þasto þítaly. KoĜínek. Týž král Václav
také tu toho þasu minci zlehþil, když hĜivnu na 41 díl rozdČlil a 16
dílĤ mČdi k stĜíbru pĜimísil.
Léta 1409. Dne 7. ledna. Toho dne a jiných po nČm velmi bylo teplo, takže sedláci vorati a síti mohli, zvláštČ okolo Nymburka.
Lupac. Téhož léta dne 13. Ĝíjna. Bylo þteno v koleji veliké v Praze privilegium a obdarování krále þeského Václava IV., kterýž dal
MistrĤm þeským na tĜi hlasy pĜi volení rectora Universitatis. Velesl. fol. 532. Skrze to potom nČmeckých a z jiných národĤ MistrĤ a
studentĤ na 20.000 z Prahy pryþ se odebralo.
Léta 1410. Dne 16. þervence. Knihy Mistra Jana Wiglefa Engliše z rozkazu Zbynka arcibiskupa pražského na DvĤr královský
v Menším MČstČ pražském snešeny, od doktorĤv a MistrĤv pĜehlédnuty, souzeny, pak jakožto bludné a kacíĜské spáleny byly.
Sylvius cap. 35.
Léta 1411. Dne 27. þervence v pondČlí po sv. Jakubu. HavíĜi
vypálili mČsteþko Malín nedaleko Hory Kutný, o posvícení, a lidu
obojího pohlaví do þtyr set pomordovali. PĜíþina byla, že nČjaký
malínský zastihv dva havíĜe na svém hrachu, sehnal je a upral. Cuthen., MS., Hájek v listu 370. má rok 1414.
Léta 1412. Dne 28. záĜí v den sv. Václava. Mistr Jeroným
pražský jal v klášteĜe Matky Boží snČžné jednoho kazatele jménem Mikuláše mnicha karmelitského s jinýma dvouma bratry a
kázal je rychtáĜi novomČstskému vsaditi mezi lotry a potom Mikuláše z lodi do Ĝeky Vltavy uvrhl, chtČ ho utopiti, ale zeman nČjaký
pomohl mu z toho nebezpeþenství. Cochleas lib. 3.
Léta 1413 dne 7. þervna. ZápovČć papeže Jana XXIII. v Praze oznamována, aby žádný knČz mše nesloužil ani mrtvých nepochovával, dokudž by Mistr Jan Hus (bludem Wiglefovým nakvažený) v Praze byl. Za tou pĜíþinou Hus do kraje prácheĖského se
obrátil a tam se zdržoval. Lupac. Téhož léta Kunrád z Vechty
Westfalinger rozený (prv bývalý mincmistr na Horách Kutnách a
pak biskup holomucký) do pražského arcibiskupství skrze zloĜeþené svatokupectví se vkoupil. Veliký mrhaþ statkĤ duchovních.
KoĜínek.
Léta 1414 dne 11. Ĝíjna, ve þtvrtek pĜed sv. Havlem. Mistr
Jan Hus jsa obeslán na SnČm Konstanský, aby tam z víry své poþet uþinil. Cochleas. 414 Téhož léta dne 26. prosince. UmĜel papež Zozimus, kterýž mezi jinými vČcmi naĜídil: aby knČží do krþem a domĤ šenkovních nechodili. Platina.
Léta 1415 dne 17. dubna. Mistr Jeroným pražský citován od
snČmu Konstanského, aby se tam do patnácti dnĤv dostavil a bludĤv, z nichž obvinČn byl, spravil. Cochleas. lib. 2. /26/ Téhož 1415.
léta dne 4. máje, v sobotu. Na snČmu Konstanském sessione 8.
potupeno 45 artykulĤv Mistra Jana Wiglefa a on sám za kacíĜe odsouzen jest. Cochleas. Téhož léta dne 6. þervence v sobotu pĜed

šestou nedČlí po sv. Trojici, Mistr Jan z Husince nechtČje uþení
svého odvolati, na snČmu Konstanském za arcikacíĜe odsouzen,
knČžství zbaven, právu svČtskému vydán a upálen byl. Dto., Sylvius cap. 36, Hájek fol. 371.
Léta 1416. Dne 23. února. Na úsvitČ v ýechách v nČkterých
místech pršel sníh krvavý jako cihelné barvy a pĜikryl zemi jednoho prstu zvýši. Chron. Mansfeld. Téhož léta dne 28. máje. Mistr
Jeroným Pražský od snČmu Konstanského na smrt odsouzen (a na
témž místČ, kdež pĜedtím minulého roku jeho Præceptor Jan Hus
dokonal) i také upálen byl. Cochleas lib. 3. Téhož léta dne 26. záĜí. Vidín kĜíž þervený s hadem a meþem krvavým uprostĜed nebe,
v tu míru, jakoby slunce stálo na poledne. Znamení válek, kteréž
potom v ýechách nastaly, zvláštČ když Jan Žižka z Trocnova pro
usmrcení MistrĤv Jana Husa a Jeronýma Pražského bouĜiti a pro
kalich horliti poþal. MS. Cuthen.
Léta 1417. Dne 15. bĜezna. Kunrád arcibiskup pražský složil
z úĜadu sufragána aneb místodržícího svého HeĜmana biskupa
Nykopolenského, protože jat jsa od pana ýeĖka z Vartenberka, jinak z Veselí, když svČtil ýechĤm knČží pod obojí na Lipnici. Hájek fol. 383.
Léta 1418 dne 25. dubna. Pražané obojího mČsta, majíce z
rozkazu krále Václava zbroje své na Vyšehrad snésti a pĜed krám
složiti, s radou Jana Žižky z Trocnova rytíĜe, mČšĢany své jednoho
každého v jeho zbroji vypravili a tak jako vojansky k Vyšehradu
pĜitáhli. Král ulekv se jich a nesmČje jim rozkázati, aby se z zbroje
svlékli, domĤ je pokojnČ propustil. Cuthenus.
Léta 1419 dne 30. þervence. Dvanácte konšelĤ na Novém
MČstČ pražském z rathauzu dolĤ okny smetáno a zamordováno,
zabit i rychtáĜ Nyklásek. PĜíþina toho útoku na pány byla, že když
s procesí šli od sv. ŠtČpána na Rybníþku do kostela karmelitského
u Matky Boží na Písku jinak SnČžné, nČkdo z rathauzu dolĤ cihlu
na knČze svrhl a jiní se jim posmívali. PĤvodové pak toho zbouĜení pokládají se: nČjaký ZibĜid a Jan Žižka z Trocnova, kterýž lituje
smrti a upálení Mistra Jana z Husince a Mistra Jeronýma Pražského a maje v tom od krále povolení: aby sobČ to, mĤželi, opravil,
od dávného þasu pĜíþiny hledal a tuto tedy první šarvátku na konšely mČstské udČlal. Nato hned nazejtĜí obce pražské, pĤvodem
Jana Žižky, ztekly na klášter zderazský a zebravše jej zapálili. Totéž uþinili klášteru kartouskému za Ĝekou. Hájek fol. 374. Téhož
léta dne 16. srpna. Václav IV. král þeský zdČsiv se té bouĜky, kterouž Jan Žižka stropil, šlakem poražen jsa náhle umĜel na svém
hradČ novém Kundraticích nedaleko Prahy. Sylvius cap. 37. Po
þemž hned zas následující nedČli, totiž 20. srpna, ti buĜiþi zboĜili
klášter Matky Boží snČžné v Novém MČstČ pražském. M. Laurent.
Léta 1420. Dne 9. ledna v outerý po TĜech Králích, Mistr a
knČz Jan Chodek faráĜ kouĜimský s svými knČží neb kaplany Jakubem, Martinem a Linhartem i mnohými svČtskými obojího pohla- /27/ ví v nemalém poþtu od HorníkĤv kutenských do jedné šachty, blíž bejvalého kostela sv. Martina za mČstem Horou Kutnou
blíže vsi PĜítoky, uvrženi. Dto, Lupacius. Stalo se za mincmistra
p. Petra z SvČtšína. PĜíþina, pro kterou oni do tej šachty vmetáni
byli, jest byla ta, že oni se sekty táborské pĜichytili. Ta šachta jest
na couku grejfským a od téhož potom také Tábor nadĜeþená. KoĜínek. Téhož léta 1420. v poslední noc masopustní, to jest 21.
února ráno na úsvitČ, Jan Žižka s Tábory vpadl nenadále do Oustí
Sezimova a dobyv ho, rozboĜil je, obyvatele zjímal a zmordoval.
M. Laurent. Potom z Ĝícenin jeho, dobyv téhož Sezimy zámku
HradištČ Ĝeþeného, mČsto Tábor na též hoĜe založil, pĜíkopy a
zdmi je obehnav, první mČsta toho základ udČlal. Lupacius, Hájek.
Téhož léta. Dne 1. bĜezna. Papež Martin V. výdal kladbu aneb
kĜíž na ýechy, kteĜíž k uþení Mistra Jana z Husince pĜistoupili.
Ponoukaje proti nim, jakožto kacíĜĤm, císaĜe, všech králĤv, markrabĤv, knížat, hrabat, pánĤv ouĜedlníkĤv mČst a obcí, aby pro
odpuštČní hĜíchĤv svých na nČ táhli a je vyhubili. Cochleas lib. 5.
Toho roku byla tak teplá zima, že 20. dne bĜezna zaþalo kvísti
štČpoví a þtvrtého dne dubna i vinice. Fabricius. Téhož léta dne
25. bĜezna. Pan Mikuláš z Lukova, již na Horách Kutnách od císaĜe Zikmunda ustanovený mincmistr, pro svou v boji udatnost a
proti kacíĜĤm táborským zuĜivost, jednak divoký neb DivĤþek nazvaný, s Horníky táhna k SudomČĜi proti TáborþanĤm a spojivše
se s panem Petrem Konopištským z Šternberka pĜevorství strakonického Mistrem a s panem Václavem z Leštna, téhož dne s Žižkou a BĜenkem Švihovským polem se potkavše na nČ udeĜili. I za-
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þala se bitva pĜed polednem a až do západu slunce trvala. Z každé
strany mnoho jich hynulo. BĜenek Švihovský, vČrný ŽižkĤv tovaryš, s Mikulášem mincmistrem osobnČ se na koni potkal, ale od
mincmistra meþem proboden, z konČ spadl a tvrdČ usnul. Hájek
fol. 377. Žižka vida, že se vítČzství k mincmistrovi a HorníkĤm
nachyluje, na outČk s svými Tábory se obrátil. VítČzové mnoho
koĜisti nabravše a pod své praporce se sebravše, za svými vĤdci,
kam který jel, se odbírali. Horníci pak s zajatými Tábory k HoĜe
pospíchali, kdež potom s nimi sv. martinské šachty na couku grejfským naplĖovali. Dokládá stará pamČĢ, že tČch TáborþanĤv nejvíce do Gdule, Kukle, Martina, Starých a Mladých KocourĤ (tak
Ĝeþených dolĤ neb šachet) od HorníkĤ uvrženo bylo. Nebo tehdáž
v HoĜe Kutné bylo u pranýĜe provoláno: kdokoli táborského lajka
do mČsta pĜivede, že jednu kopu grošĤ þeských obdrží, kdo pak
knČze z té roty dostaví, ten že dvČ kopČ odplaty míti bude. Chasa
pak havíĜská tak i jiná mČstská tím popuzená, kde kterého Táborþana dopadli, hned s ním k HoĜe pospíchali a k právu dostavovali.
KteĜížto TáboĜi nČkteĜí za živa, nČkteĜí po stČtí hlavy do takových
dolĤ vmetáni byli. PĜiþemž i to znamenati sluší: že když ty Horníci mnoho tej roty kacíĜské zajali, aby se s každým zvlášĢ nepárali,
mnoho jich jednoho k druhému pĜivázali a prvnímu veliký kámen
na krk zavČsíce, do šachty jej vstrþili, kterýžto po sobČ ostatní
všecky za sebou až na žuly nejhlubší stáhl. Smutné bylo to divadlo, ale bezbožnost a ukrutnost tČch TáborĤ mnohem krutČjší a
hanebnČjší popravy zasluhovala. KoĜínek. /28/ Téhož léta dne 5.
dubna v nedČli provodní. TáboĜi dobyli tvrzi Sedlce, OldĜicha Sezemu pána jejího cepami umlátili a což tam lidi nalezli, zmordovali. Hejtmané Táborských byli, Mikuláš Hus, Jan Žižka, ZbynČk z
Bochova a Chval z ěepice. Téhož léta dne 25. máje. Ženy Táborské rozboĜily klášter sv. KateĜiny v Novém MČstČ pražském, vyhnavše z nČho jeptišky. PĜi tom boĜení štít kostelní na nČ se oboĜil
a 27 osob z nich zaĜítil. M. Curent. Téhož léta dne 2. þervna. Na
den sv. Trojice boží. Klášterové v Praze, strahovský, Matky Boží
konec mostu a sv. Tomáše na Malé StranČ, pak bĜevnovský, od
obcí pražských vypáleni a zboĜeni. Kostel sv. Víta na HradČ pražském od sladovníkĤ pražských obhájen. Pak druhého dne zase
klášterové u Prahy a v Praze, sv. MáĜí Magdaleny, plaský, sv. Klimenta, sv. Františka, sv. Ambrože, sv. KateĜiny, na KarlovČ a na
Botiþi, pĤvodem Žižky od obcí pražských vybráni, spáleni a rozboĜeni byli. Potom zas ti TáboĜi dne 6. þervna v den Božího TČla,
v Praze upálili dva mnichy z BĜevnova s jedním knČzem a jedním
NČmcem. Potom ještČ dne 20. téhož mČsíce opČt upálili þtyry
mnichy, protože ku pĜijímaní pod obojím zpĤsobem veþeĜe PánČ
pĜivoliti nechtČli. Hájek fol. 379. Téhož léta dne 24. þervna. CísaĜ
Zikmund pĜitáhl do Hory s velikým vojskem a tu obeslav k sobČ
Pražany, rozkázal jim, aby zbroj svou všecku, StaromČští na Hrad
sv. Václava a NovomČští na Vyšehrad snesli. ýehož však Pražané
neuþinili. Dto. Potom dne 28. þervence týž císaĜ Zikmund od nČkterých pánĤv, kteĜí se jej pĜidrželi, však bez PražanĤv, v kostele
sv. Víta na HradČ pražském, skrze arcibiskupa pražského Kunráda, za krále þeského byl korunován. M. Laurent. Potom brzo u vigilii sv. BartolomČje, Jan Žižka s Tábory a s Pražany dobyl mČsteþka a tvrze ěíþan a tu sedm knČží upálil. Hájek fol. 382. Téhož
roku v outerý po Povýšení sv. KĜíže. CísaĜ Zikmund pronajal
minci na Horách Kutnách, tČžkou hĜivnu 56 grošĤ þeských na každý týhoden aby se z ní dávalo rychtáĜi horskému, za to že pČt set
kop gr. þes. císaĜi pĤjþil, dotud, dokudžby zas tČch 500 kp. gr. oplaceno nebylo. Tu potom se dČlaly v ýechách mČdČné peníze lehké a
mnoho lidí jest ochuzeno s nimi, jenž jsou za nČ statky své vydali.
Toho roku platil se korec chmele za 1 groš. Lib. Mem. Gang.
Léta 1421. Dne 3. února. Pan Mikuláš z Bukové, mincmistr
na Horách Kutnách, udeĜil s Horníky toho dne na mČsto ChotČboĜ
(kdež množství TáborĤv bylo zavĜeno) a dobyvše toho mČsta tu
mnoho TáborþanĤ zbili a mezi nimi Hromádku z Jistebnice jich
hejtmana s tĜema knČží, jenž jim bez vornátu sloužívali, jali a v
Chrudimi uprostĜed rynku v smolných sudech zaživa upálili. Vracujíc se pak Horníci odtud do Hory, na Horkách 37 TáborĤ zastihli, kteréžto i s chalupou ohnČm strávili. PodobnČ v Loších blíž
ýáslavČ s jinými 60 naložili. Tak hle horliví Horníci ty jedovaté
kacíĜe v zemi plenili. Jak mnoho tČch bludaĜĤ Horníci v poli a pĜi
rozliþných bitvách pohubili, nemĤž žádný Ĝícti jich sumovní poþet. Toliko jen co do šachet u Hory jich vmetáno jest, o tom knČz
Matouš Hradecký /29/ bývalý dČkan horokutenský poznamenal: že
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jich z rozliþných starých registĜíkĤ 5496 napoþítal. Hájek, KoĜínek. Téhož léta dne 15. února. Jan Žižka z Trocnova, hejtman TáborĤv, šturmuje k zámku Ĝeþenému Rábí, náhodou druhé oko ztratil a jakožkoli na obČ oþi oslepl, však nicménČ války vedl a mnohá
vítČzství obdržel. Hájek. Slepému lidu slepý hejtman se slíbil,
þemuž se potomci spíše podiví, nežli uvČĜí, napsal Sylvius. Téhož
léta dne 26. bĜezna. Pražané s Janem Žižkou oblehli mČsto Beroun a ztrativše TáborĤv do pĤl tĜetího sta, šturmem ho dobili. Tu
TáboĜi nČjakého rytíĜe Jana Koblihu svrhli z vČže kostelní dolĤ a
cepami ho umlátili. KnČze Jaroslava a s ním jiných 37 knČží a
mnichĤv a tĜi Mistry (protože ke þtyrem artykulĤm pražským svoliti nechtČli) v jizbČ na pĜedmČstí upálili. Hájek fol. 388. Potom
zas Pražané dne 16. dubna toho roku oblehli Brod ýeský a tĜetího
dne ho dobyli. Kostel, na nČjž do dvou set lidí uteklo, zapálili, a ti
všickni, též i Mistr Jan dČkan faráĜ s 18 knČžími uhoĜeli. NČjaký
Mikuláš Návara, písaĜ kathedrální, v sudČ upálen. Dto. Dne 19.
dubna téhož léta, v sobotu pĜed sv. JiĜím. Pražané oblehli mČsto
Kolín a poþali ho dobývati. Kolínští vidouce, že se neobrání, dobrovolnČ se poddali a slíbili, že proti nim s císaĜem Zikmundem držeti nechtČjí. Totéž potom i Horníci, þáslavští a nymburští uþinili.
Dto. Pak hned zas dne 28. dubna. Jan Žižka s Pražany oblehl
mČsto Chrudim. MČšĢané znajíce, že se neobrání, poddali se PražanĤm. A tu netoliko 4 artykule pražské pĜijali, ale i klášter Matky
Boží v mČstČ svém sami rozboĜili a 18 mnichĤv v nČm pozĤstalých na rynku prostĜed mČsta spálili. Dto., M. Laurent. Potom téhož roku dne 7. þervence. SnČm stavĤ království þeského držán v
Praze v koleji veliké, na nČmž Kunrád arcibiskup pražský odevzdal stavĤm peþeĢ konsistoĜskou a k stranČ pod obojí pĜijímajících pĜistoupil a za oud jeden mezi stavy vyhlášen, jsa tehdáž
hejtmanem polním vojska Pražan. A tu od stavĤv jsou zvoleni
administrátoĜi nové konsistoĜe pod obojí. Cochleas. lib 5. Téhož
léta dne 23. þervence, byl u Prahy upálen v sudu Václav Švec
mČštČnín staromČstský, protože bludný smysl mČl o Velebné svátosti a když k nČmu pĜinešena byla, hĜbet k ní obrátil. M. Laurent.
Roku toho dne 24. srpna. Kurfirštové a nČkterá jiná knížata a
mČsta Ĝíšská, vtrhli do ýech a oblehli mČsto Bílinu, ale množství
NČmcĤ ztrativše nedobyli; nýbrž slyšíce, že Pražané táhnou obleženým na pomoc, odtrhli odtud a obrátili se k Žatþi. A tu od ýechĤv u šibenice poraženi, i na tom místČ pochováni jsou. Cuthen.,
Hájek fol. 396. OpČt dne 30. záĜí toho roku. NČkteĜí z knížat a
kurfirštĤ Ĝíšských s markrabím míšenským oblehli mČsto Žatec a
tu NČmci ležíce, lapali holuby a vlaštovice a vázali k nim sirné
svíþky chtíce mČsto zapáli- /30/ ti. Ale na den sv. Martina ýechové
je porazili a odehnali. Chron. Mansfeld. cap. 310. Téhož léta
1421. dne 23. prosince. Jan Žižka z Trocnova obležen jsa od císaĜe Zikmunda na hoĜe TaurkaĖk Ĝeþené u KaĖku blízko Hory Kutné, toho dne v noci zšikovav se s svými, nenadále na císaĜské udeĜiv a skuteþnČ se probiv, až na Kolín i s vozy ujel. M. Laurent.,
Hájek v listu 397. NepochybnČ že jsou ti nemilí hosti, TáboĜi,
tehdáž také i KaĖk navštívili.
Léta 1422. Dne 6. ledna v den sv. TĜí KrálĤv. CísaĜ Zikmund
utíkaje pĜed Žižkou a Pražany, toho dne mČsto Horu Kutnou zapálil, praví se, že to proto uþinil, aby ti jeho nepĜátelé tím zemČ klenotem a pokladem se nesílili. Hájek dokládá, že Zikmund císaĜ
zjímav starší Horníky a k vozĤm provazy pĜivázati je rozkázav, k
Brodu NČmeckému s lidem svým utekl. KoĜínek, M. Laurent. Po
þemž zase hned dne 8. ledna, ve þtvrtek po Božím KĜtČní. CísaĜ
Zikmund utíkaje od Hory Kutné, postižen u Brodu NČmeckého od
Žižky a PražanĤv a tu s svými Uhry na hlavu poražen. Však více
se jich v SázavČ Ĝece ztopilo, nežli od meþe padlo. Mnoho tu koĜisti ýechové nabrali. Hájek. MS. Dne 10. ledna téhož roku. Jan
Žižka s Pražany porazivše a zhnavše císaĜe Zikmunda, dobyl šturmem mČsta Brodu NČmeckého, kdež na tĜi tisíce lidu z obojí strany padlo. MČsto to vydrancováno a vypáleno, potom za sedm let
pusté stálo. Hájek. Téhož léta dne 11. bĜezna. Obce pražské dali
stínati pČt konšelĤv staromČstských, protože byli pĜíþina stČtí knČze Jana Mnicha, kazatele od Matky Boží snČžné. Dto., MS. V této
rĤznici a válce husitské, když se znamenití klášterové, opatství a
výborní kostelové, též jiné mnohé zámky a hrady v ýechách od
zlosti žižkovské ohnČm a meþem plenili a boĜili, také vznešenost a
sláva kláštera sedleckého, mnichĤv Ĝádu cistercienského, jenž od
svého založení až do tČch bouĜlivých þasĤ skrz 278 let stála, dne
25. dubna v den sv. Marka léta 1421 klesla. NeboĢ toho dne Jan

Žižka s svými Tábory pĜitekl k SedlicĤm, a tu klášter ten šturmovati, zlézti a boĜiti rozkázal. Praví se, že Žižka vida tu kostela mariánského výborné a slavné stavení, rozkázal: by ten kostel v svém
stavu bez ublížení zachován byl. Než co bylo naplat, v takovém
kláštera drancování a boĜení také i týž nákladný kostel pĜedce zapálen a zkažen byl. PĜi tom tak žaluhodném pĜíbČhu kláštera a
kostela sedleckého byli jsou také všickni Ĝeholníci, jichž se tu na
500 poþítalo, i s kartuziány mnichy, kteĜí pĜedtím z vypáleného
kláštera svého na OujezdČ blíž Prahy do tohoto sedleckého kláštera se retovali, jednak palcáty, jednak ohnČm zabiti a na stromČ lipovém provazem povČšeni, krom toliko dvou knČží Jana a Václava, kteĜí na ten þas jinam vysláni byli, a Jakuba opata, an k císaĜi
Zikmundovi se odebral. A tak poplenČný ten klášter za 33 let potom zpustlý pozĤstal. Téhož roku také Táborité klášter Skalický
ohnČm a meþem polenili. Chron. Monast. Sedlec.
/31/ Léta 1423 dne 20. dubna. Jan Žižka porazil ýeĖka z Vartemberka, jinak z Veselé, s jinými nČkterými pány u sv. Gotharda
nad HoĜicí a mnohé zjímal. Hájek fol. 400. Téhož léta v outerý
pĜed sv. Petrem a Pavlem, neb 22. þervna. Když Bohuslav z
Švamberka hejtman ŽižkĤv do Prahy s lidem svým pĜijel, spadly
veliké kroupy v Praze a okolo Prahy, jakýchž lidé za svého vČku
nepamatovali. Dto. Léta téhož dne 4. srpna. Jan Žižka uvázal se v
Hradec Králový a zboĜiv v nČm hrad, pana JetĜicha, Divišova
BoĜka bratra i s lidem jeho z mČsta sehnal. Potom Diviš, vrátiv se
z Moravy, táhl s Pražany na Žižku, ale on s Tábory porazil je u
Štrauchova dvoru a v té bitvČ sám palcátem svým zabil nČjakého
knČze Havla Sršatu, kterýž v pražském vojštČ monstranci nosil. Dto.
Léta 1424. Dne 5. bĜezna v nedČli masopustní. Jan Žižka
hejtman vojska táborského, položil se u Hostinného v kraji králohradeckém, poþal k nČmu silnČ šturmovati: ale že se obležení
mČšĢané stateþnČ bránili a mnoho mu TáborĤ stĜelbou pobili, nezjednav tu nic, k MlazovicĤm se obrátil a tu dobyl i zabil pana
ýernína a jeda odtud vypálil Smidary. Dto. Téhož léta dne 8.
þervna, v stĜedu pĜed sv. Duchem. Pražané, pĜipojivše k sobČ pana ýeĖka z Vartemberka jinak z Veselé a nČkteré jiné pány, vytáhli proti Janovi Žižkovi a nejprv ho v Kostelci na Labi obehnali.
Potom když odtud tejnČ s pomocí pana Hynka aneb Viktorýna z
PodČbrad i s lidem svým ujel, honili ho tĜi dni, až jej u Malešova
postihli; kdežto s Horníky kutenskýma se spolþivše, tu naĖ blíž
Malešova udeĜili. Ale že štČstí jest vrtkavé a v vČcech váleþných
nestalé, tu je opustilo. Žižka, strhv se s svými do oudolí a znaje, že
v té ouzkosti a tísni místa Pražané a Horníci houfĤ svých zšikovati
moci nebudou, rozkázal se fenrychu zastaviti. Potom napomenuv
krátce svých drábĤ, jakž toho þasu býti mohlo, proti PražanĤm a
HorníkĤm se obrátil. Ukrutná bitva mezi obojíma byla, ale však
Žižka zvítČziv, pĜes osumnácte set PražanĤ pobil, mimo HorníkĤ,
kterých poþet žádný nezaznamenal. Bezpochyby, že i tČch nemalá
hrstka padla. Co živo zĤstalo, to vše do mČsta Hory Kutné pro retuĖk bČželo. Za nimiž vítČz Žižka v patách táhl, Horu Kutnou oblehl a aby se mu poddali, napomínal. Horníci na svou pĜedešlou
udatnost pamatujíce, volili hrdinsky radČj umĜíti, nežli tČm zlostným kacíĜĤm táborským se poddati. Žižka pak rozlítiv se, drábĤm
svým k šturmu kázal bČžeti. Tu byla šarvátka nevypravitedlná.
TáboĜi, jakožto slepí, slepého vĤdce drábi, na zdi slepČ lezli; Horníci jako lvové na nČ se sápali a ze zdí dolĤ shánČli. Potokové krve
po zdech tekly. KĜik auvé! bČda! se rozléhal. Že pak žižkova rota
mnohem silnČjší byla, naposledy zdí se zmocnila a bránitele zahnavši preþ, mČsto opanovala. Kteréžto když bylo všecko zloupeno a domy vydrancované, tu z poruþení Žižkova a rady Prokopa
Holého, na tĜech místech oheĖ jest založen, od nČhožto celé mČsto
s všema kostely vyhoĜelo. TĜi toliko domy a jedna stodola obstály.
ShoĜelo též mnoho /32/ HorníkĤ, jakož i PražanĤ (kteĜí po bitvČ u
Malešova svedené do mČsta téhož utekli), mnozí se dýmem zdusili, co pak v sklepích a pod klenutím živo zĤstalo, to všecko od
tČch ukrutníkĤ meþem pohubeno. A tak udatnost HorníkĤ tČch, až
do toho þasu nepĜemožených, s jejich mČstem konec vzala. Ostatní
pak havíĜstvo mnohé, jenž se v šachtách pokrylo a tak pĜi životech
zachovalo, vidouce, že kverci a horní nakladníci dílem zhynuli, dílem pĜed obležením mČsta do cizích krajin se rozešli a málo kdo
tak brzo na ty hory nakládati bude, také vČtším dílem k nČmeckým
horám, zvláštČ pak na rammlské hory u mČsta Kozlaru se obrátili,
tam se osadili a ty hory pĜes sto let pusté vyzdvihli. Zatím na Horách Kutnách pouštka byla. Až pak zas Horníci pomalu se zvota-

vivše, tČm zašlým horám na nohy pomohli, takže se jim dosti bohatČ, aþ již ne tak jak prve, odmČĖovaly. Dto. Cuthen. KoĜínek.
Téhož 1424 roku dne 14. záĜí. Smlouva o pokoj mezi Pražany a
Janem Žižkou a Tábory, uruþen pod pokutou þtrnácte tisíc. Na
památku toho, veliká hromada kamení u sv. Ambrože snešena od
obojích, tak kdo by toho míru nezdržel, aby tím kamením do smrti
ukamenován byl. MS. Hájek fol. 401. Též toho léta dne 11. Ĝíjna v
stĜedu pĜed sv. Havlem. Jan Žižka z Trocnova, hejtman TáborĤv a
jiných þeských buĜiþĤ, jsa pĜi dobývání hradu PĜibyslavského
pestilencí poražen, toho dne umĜel. Odtud nejprve do Králového
Hradce vezen a tam v kaple Jedenácti tisíc panen pohĜben. Potom
do ýáslavČ pĜenešen, kdež v kostele farním ss. ApoštolĤv Petra a
Pavla u jednoho malého oltáĜe v prkené truhle v hrob vložen, s
pláþem TáborĤv. Dto. Sylvius. cap 36. Téhož samého roku dne 20.
Ĝíjna. Pražané s knížetem Zikmundem Korybutem, s Tábory a Sirotky, vytáhli z Prahy do Rakous a tam spoleþnČ oblehše mČsto
Rec, ve tĜech dnech ho dobyli, vybrali, vypálili, lidí mnoho zmordovali, hrabČ z Hardeku jali, kterýž potom v Praze u vČzení umĜel.
PĜi tom dobývání zastĜelen p. Bohuslav Švamberk z Orlíka,
hejtman vojska táborského. MS. Lupacius.
Léta 1425. Dne 29. ledna. Vojsko táborské, kteréž po smrti
Jana Žižky pozĤstalo, na dvČ se rozdČlilo: z nichžto jedni TáboĜi,
jako prve, slouli a druzí, toužíce po Žižkovi, jako otci svém, Sirotky se jmenovali. A ti obojí, aþ zvláštní hejtmany a stanovištČ mívali, však když toho potĜeba byla, sobČ v boji vČrnČ pomáhali. Velesl. Téhož léta dne 31. bĜezna. TáboĜi, vypálivše pĜed tím Litomyšli a Mejto, strhli se s Sirotky a pĜitáhli ku Praze v noci pĜistavivše ke zdČm ĜebĜíky, chtČli mČsto zlézti, ale jsau odehnáni. Potom rozbivše stany u Vršovic, po mnohých rĤznicech se smíĜili.
MS. Hájek. Ten rok dne 18. dubna. TáboĜi a Sirotci s žateckými a
lounskými dobyli mČsta Slaného a mnoho v nČm lidu zmordovali.
Dto. Toho roku dne 17. záĜí, v den sv. Lamberta v pondČlí. UmĜel
pan ýenČk z Vartemberka jinak z Veselé. On byl léta 1416 nejvyšším purkrabím pražským a první se mezi pány þeskými a moravskými v listu k snČmu konstanskému, po upálení Mistra Jana z
Husince, podepsal. MS. Hájek fol. 372. et 390
/33/ Léta 1426. Dne 28. záĜí. PĜibík z Klenového sám desátý
vskoþil do mČsta StĜíbra a opanoval je beze vší své škody, udržel
až do kralovaní císaĜe Zikmunda, kterýž mu za nČ dal Volyni, zapsav mu na témž zboží dva tisíce kop grošĤv, aby mu StĜíbra postoupil. MS. Hájek.
Léta 1427 dne 16. máje. V pátek po nedČli Cantate. ýechové
vzali a vypálili mČsto Lubno v hoĜejších Lužicích a což v nČm bylo lidí, bez rozdílu a milosti pomordovali. FaráĜe javše, þtyrmi
koĖmi na þtyry kusy roztrhnouti dali. Lasat. Manlii. Téhož léta
dne 19. máje. TáboĜi a Sirotci silnČ vpadše do Slezska, toho dne
mČsto Goltperg vzali a vypálili a tak mnoho ten rok ýechové dobytka z Slez pĜihnali, že 15 krav za dvČ kopy grošĤv dávali. Dto.,
Hájek fol. 403.
Léta 1429. Dne 25. prosince. ýechové pĜedmČstí a kostely u
mČsta MíšnČ vypálili a protáhše dále, všecku tu zemi pohubili.
Fabricius.
Léta 1431. Dne 11. ledna. Papež Martin V. vydal kĜíž neb
klatbu na ýechy, zaslibuje všech hĜíchĤv odpuštČní tČm, kteĜíž by
na ýechy bućto sami osobnČ táhli aneb pomoc lidem a penČzi
proti nim uþinili. Cochleas lib. 6. Téhož léta dne 13. února. Bylo
zatmČní celého Slunce, jehožto úþinkové vlekli se za 12 let. Toho
roku ýechové porazili vojsko nČmecké v ýerných Lesích, na 300
dČl neb kusĤv a vozĤv na 2000 NČmcĤm odjali, též stanĤv mnoho,
praporcĤv, zlata, stĜíbra, klenotĤv i jiných drahých koĜistí nabrali.
To se stalo v den u vigilii v Nebevzetí P. Marie. Lupacius. Téhož
léta dne 19. þervence. SnČm duchovní v mČstČ bazylejském se zaþal, na nČjž i ýechové povoláni byli a tam þtyr artykulĤv svých
pražských obhajovali, až i k tomu pĜivedli, že mezi snČmem tím z
jedné a ýechy i Moravany z strany druhé compactata smluvená a
stvrzená jsou. Velesl. Toho roku dne 19. listopadu. Sirotci vtrhli
do Uher a protáhli až za Ĝeku Váh Ĝeþenou, kdežto UhĜi nenadále
na nČ udeĜivše, porazili je ten pátek pĜed sv. Martinem. MS. A
hnali se UhĜi za nimi celých deset dnĤ až do Jihlavi a kteréž mohli
postihnouti, zmordovali. Lupacius.
Roku 1432. Dne 17. ledna. Sníh veliký v ýechách spadl, takže lidé nemohli do mČst jezditi ani choditi, též pĜitom byla také
zima prudká a ostĜí vČtrové, nato následovalo suché léto, pak pĜed
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žnČma teprv spadly velké deštČ a rozvodnČní. Ten þas také bylo v
ýechách mnoho lososĤv a velké draho, strych žita platil 34 groše.
MS. Téhož léta dne 6. dubna, totiž v nedČli Smrtedlnou, TáboĜi
þeští oblehli mČsto Frankfurt u Odery v Marcích, vypálivše pĜedmČstí a klášter karthouský. Že ale mČšĢané udatnČ se bránili, tehdy
TáboĜi odtrhli. Manlii. Lusatiæ. Téhož roku dne 23. listopadu nastala zima veliká, takže lidé pČší i jízdní mĜeli na cestách, a trvala
bez pĜetržky až do masopustu. MS.
Léta 1433. Dne 16. ledna. M. Jan z Rokycan na snČm bazylejský vyslaný s jinými od stavĤv království þeského, první artykul pražský, o pĜijímání velebné svátosti TČla a Krve Krista Pána
pod obojí zpĤsobou, pĜedložil a tĜi dni vždy pĜed polednem k obhájení jeho z Písem svatých a doktorĤ církevních o nČm mluvil.
Druhý artykul, o ztrestání zjevných hĜíchĤv, vykládal za dva dni
Mistr Mikuláš PelĜimovský. TĜetí, o svobodném kázání slova božího, též za dva dni, OldĜich knČz sirotþí. A þtvrtý, o svČtském panování knČží, Mistr Petr Engliš za tĜi dni. A ti všeho toho, což
mluvili, podali /34/ psaného do snČmu. Proti prvnímu artykuli odpovČdČl Joanes de Ragusio Charvát za osum dní, na jehožto odvody zase Rokycana replikoval za šest dní poĜád. Na druhý artykul
odpovČdČl Egidius Curlerius Decanus Cameracensis, þtyry dni poĜád; na tĜetí artykul Henricus Kultrisen tĜi dni; na þtvrtý Jan Polomar též tĜi dni. A tak hádání to mezi posly þeskými a theology od
snČmu vydanými trvalo dnĤv padesáte, to jest od 16. ledna až do
6. dne bĜezna. Acta Consilii Basiliesis. Cochleas. lib 6. Téhož léta
dne 13. þervence. TáboĜi s pomocí PražanĤv a jiných mČst království þeského toho dne oblehli mČsto PlzeĖ, chtíce ho mocnou rukou dobývati. Potom Sirotci s ýapkem Hugvaldským vrátivše se z
Prus s vítČzstvím (kdežto až k moĜi protáhli, sloužíce králi polskému) a pĜivedše s sebou mezi jinýma koĜisti velblouda, s nimi
se spojili. Ale plzeĖští zšikovavše se, vyskoþili jednoho dne z
mČsta a silnČ na Sirotky udeĜivše, porazili je a odehnali a toho
velblouda jim odjali. Pražané a TáboĜi beze škody odtrhli. Z toho
pĜišlo, že císaĜ Zikmund za tu stateþnost polepšil plzeĖským také
erbu, pĜidav jim k chrtici velblouda. Hájek fol. 407. Cuthen. MS.
Téhož roku byla po žních velká drahota a nedostatek chleba,
strych žita platil 40 gr. a hrachu 44 gr. i dražeji. Také toho léta
páni stavové království þeského uþinili v Praze shromáždČní, ku
kterému snČm bazylejský Philiberta biskupa kostnického jest vyslal, smlouvu s ýechy a snČmem uzavĜenou poslal, daje ýechĤm
povolení pod obojím zpĤsobem svátost oltáĜní pĜijímati. A tak tím
zpĤsobem stavové království þeského s církví se smíĜili. Chron.
Reg. Hradec.
Léta 1434. Dne 6. máje, v den Božího Vstoupení. Pražané
staromČští s nČkterými pány þeskými, jako Meinhardem z Hradce,
Alešem z Šternberka, Hynkem Ptáþkem z Pirgštejna a Alešem z
VĜeškova, správcím království þeského, též Divišem BoĜkem a jinými, vskoþili nenadále do Nového MČsta pražského branou u sv.
ŠtČpána malého ve zdech a zmocnili se ho. PĜíþina toho útoku na
novomČstské byla, že oni s Tábory a Sirotky drželi. MS. Potom
hned téhož samého mČsíce, dne 30. v nedČli po Božím TČle. Pražané s plzeĖskými, s Hynkem Ptáþkem z Pirgšteina, OldĜichem z
Rožmberka, Meinhartem z Hradce, Alšem z Šternberka, Alšem z
VĜeskova jinak z Ryzmberka a nČkterými jinými pány þeskými na
hlavu porazili Tábory a Sirotky u Lipan mezi ýeským Brodem a
KouĜimem. Padli v té bitvČ Prokop Holý a Prokop Menší, jinak
ProkĤpek, hejtmané vojska táborského a siroþího, a jiných více
nežli na pĤldruhého tisíce zmordováno. Jiní s ýapkem hejtmanem
jízdných na Kolín utekli. Eneas Sylvius cap. 51. Cochleas lib. 8.
Hájek fol. 407.
/35/ Léta 1435. Dne 24. þervna. SnČm stavĤ království þeského
a markrabství moravského na HradČ pražském držán, na nČmž zavĜíno: aby císaĜ Zikmund, jakožto již za krále þeského pĜed léty 14
a mČsíci 11 korunovaný, ode všech pĜijat byl. Krom mČst Kolína,
Mladé Boleslavi a Tábora, ti k tomu nepĜistoupili. A což bylo mezi pány z jedné, pak Tábory a Sirotky po porážce pozĤstalými s
druhé strany, toho pĜestali na panu Alšovi z VĜeškova a radČ jemu
pĜidané. MS., Hájek fol. 408. Téhož léta v HoĜe Kutné nČkteré ženy pĜi jakés veselosti tancovaly, skrze což jejich muži, nČkteĜí po
10 kp. a nČkteĜí po 6 kp. jiní po 4 kp. gr. þes., jak který možný byl,
musili dle vyĜþení úĜadu mČstského pokuty složiti a ženy k tomu
ještČ do arestu jíti. KoĜínek.
Léta 1436 dne 2. þervna, v sobotu pĜed sv. Trojicí. Páni rytíĜi,
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Pražané s Mistrem Janem z Rokycan, již zvoleným arcibiskupem
pražským, vyjeli z Prahy do Jihlavi ku pĜijetí císaĜe Zikmunda za
krále do zemČ a tam po dokonání smlouvy neb kompaktát mezi císaĜem a legáty snČmu bazylejského z jedné a pány, rytíĜstvem,
Pražany i mČsty království þeského a markrabství moravského z
druhé strany, sloužili mše pĜed císaĜem obojí strana v kostele.
Abiskup olomúcký TČlo a Krev Krista Pána pod obojí zpĤsobou
tČm, kdož toho žádali, rozdával. Cuthenus, Hájek fol. 408. Téhož
léta dne 30. listopadu. Byla zima velmi ukrutná a sníh náramnČ
veliký spadl, jakéhož lidé od sta let nepamatovali. Ten sníh stál až
do konce února mČsíce pĜíštího roku, však proto z jara velkých
vod nebylo, že jih byl nenáhlý. Dobytek zimou mĜel, štČpy, vlaské
oĜeší a bĜeskvoví vymrzlo a Ĝídko se co napravilo. MS.
Léta 1437. Dne 28. ledna v den sv. Karla jinak v pondČlí pĜed
Hromnicemi. CísaĜ Zikmund pĜijat jsa za krále þeského sedČl
osobnČ v soudu zemském na HradČ pražském a tu sadil a vyhlásil
ouĜedlníky a soudce zemské i sám jim pĜísahu dával, pĜikazuje a
napomínaje pĜísnČ, aby jak bohatému, tak chudému za spravedlivČ
þinili: Dto., Hájek. Týž císaĜ Zikmund také nepominul o to peþovati, by zpustlé hory kutenské zas k vyzdvižení pĜijíti mohly, jakž
toho jeho list, jehož datum téhož léta 1437. dne 19. bĜezna, totiž v
outerý pĜed sv. Benediktem, patrnČ vyjadĜuje, v nČmž on takto
praví: „Zavázáni jsme k tomu snažnost naši pĜiþiniti, aby mČsto
Hory Kutny, v nČmžto nejvČtší poklad a klenot všeho království
jest a záleží, bylo vyzdviženo a dolové zase, po tak dávném a vší
zemi pĜíliš škodlivém zapuštČní, mohli k užitku toho tak zašlého
království býti navedeni a udČláni. Nebo jakož dílo tČch hor pĜeveliký užitek a prospČch všemu království pĜináší, takéž, a mnohem
výše, zapuštČní jich škody nenabyté vší zemi mohlo by pĜinésti“.
Z þehož /36/ hle þtenáĜi laskavý poznati mĤžeš, jaká chvála tu se
horám Kutenským tehdáž od králĤ þeských dávala, když s tČma
horama království þeské stálo i klesalo. Lib. Memor. Gang., KoĜínek. Téhož 1437 roku dne 9. záĜí. CísaĜ Zikmund král þeský rozkázal obČsiti na šibenici u Prahy Jana Roháþe, kteréhož pĜedtím jal
na hradČ Sionu, protože mu se poddati a za pána ho míti nechtČl.
ObČšeno s ním jiných 40, mezi nimi byl Víšek rytíĜ polský a jeden
knČz Martin ProstĜedek. Šibenice jim naschvál ustavena z toho
dĜíví, kteréž sveženo bylo na rynk StaromČstský k stavČní kostela
Matky Boží pĜed Tejnem. MS., Cuthen. Téhož léta v den sv. Doroty, na obecném snČmu v Praze. StaĜí a noví horokutenští Horníci smíĜili se kĜesĢansky, všecko co se jest kdy napĜed v tČch záštích a þasích proþkoli a kterakkoli mezi nimi stalo, vČrnČ sobČ
odpustili a toto sobČ vymínili: Že staĜí Horníci (to jest katolického
náboženství) své knČze u Božího TČla jinak sv. Barbory kostela
mají míti a noví Hornící své knČze u sv. Jakuba držeti a ti knČží od
obojí strany, taktéž katoliþtí, že nemají v svých kázáních v náboženství jedni druhé rozpakovati a rĤznic þiniti, nobrž toliko na hĜíchy lidské kázati a k lásce, jednotČ a svornosti lid védsti. Tato
smlouva pĜátelská mezi tČma Horníky velmi mnoho k vyzdvižení
tČch hor prospČla. Nebo nevČdČl císaĜ Zikmund lepšího prostĜedku
jako toho, aby staĜí Horníci (jenž v þasu tČch válek žižkovských
tyto hory opustivše, jinam se odebrali) zase se navrátili a jsouce
tČch hor a dolĤv povČdomi, aby s tČmi novými Horníky, spoleþnČ
tČch hor vyzdvihovati sobČ radili. Té pĜátelské smlouvy mezi
Horníky byli smluvcové neb ubrmané: Vilím z Nectin, Jan z Sútic,
v ty þasy mincmistr horokutenský, a Pešek z Chlístova mČštČnín
Starého MČsta pražského. Ex lib: Memorab. Gang ʋ 13. Téhož
léta dne 9. prosince. UmĜel v ZnojmČ na MoravČ císaĜ Zikmund
uherský a þeský král, moudrý, srdnatý a stateþný pán, ale v bitvách proti TurkĤm i proti ýechĤm nešĢastný. Vežen do Uher a
tam v VaradínČ pochován. Živ byl 70. let. Sylvius cap. 53.
Léta 1438. Dne 3. února. Když slunce vycházelo, pustilo z
sebe na Horu jako sloup ohnivý a krvavý zvýši dĜevce jezdeckého.
Potom hned toho roku byl mor v ýechách a nejvíce lidí z stavu
panského a rytíĜského mĜelo. Téhož léta dne 15. dubna. Byl veliký mor po všech zemích a drahota ještČ na nejvyšším stupni stála.
Neb toho roku v ErfurtČ za peníz chleba nebylo více, než co
vlaský oĜech. Ale však obilí na polích dobĜe rostlo a z požehnání
božího byla potom hojná žeĖ a po té drahotČ, která témČĜ celých
sedm let trvala, zase lacino. Cuthen. /37/ Téhož léta 1438. císaĜ Albrecht král uherský a kníže rakouské, zeĢ císaĜe Zikmunda, táhna s
valným vojskem od JihlavČ ku Praze (kdežto þeská koruna naĖ
þekala) do Hory Kutné právČ v den Božího TČla pĜijel a Horníky z

rukou Hynka Ptáþka z Pirgkštejna, jenž se nad nimi zmocnil a je
hrubČ sužoval, vytrhl, a že chce ty kleslé hory zvelebiti se zakázal.
Odtud pak odjel do Prahy, kdežto v den ss. apoštolĤ Petra a Pavla,
od Filiberta Konstanského a Pavla z Miliþína olomúckého biskupĤv, v pĜítomnosti arcibiskupa ostĜehomského, na království þeské
byl korunován. Chron. Kuttenb. KoĜínek, Hájek fol. 41?. A když
tak mČsto Hora Kutná, po tej žižkovské válce (v které, jak již
zpĜedu Ĝeþeno, s všema starýma pamČti kleslo) zase z svých zĜícenin povstávalo, tuĢ i také o KaĖku mnČ nová pamČĢ toho roku do
rukouch se dostala, že totiž za nejvyššího mincmistra království
þeského pana Jana Janovskýho z Sútic, jinak ýabelickýho, starší
kaĖkovští, jakožto na pĜedmČstí mČsta Horokutenského In festo
Epiphaniæ Domini, od nadpraveného p. mincmistra, spoleþnČ s
pány šephmistry obnoveni a následující osoby ustanoveny byly,
zejména tyto: VanČk Judex. Consules: Skopec, Perth, Bernhart,
Andres Krafský, Jakeš Sachs, Hanuš Hop. Nebo tehdáž KaĖk jako
jedno pĜedmČstí od mČsta Kutné Hory pozorován byl. Sousedé
pak kaĖkovští též jakožto spolu Horníci, za mČšĢany horokutenského mČsta považováni a následovnČ i také všech svobod, práv a
nadání HoĜe Kutné od králĤv þeských udČlených, zároveĖ ouþastni
se þinili. Lib. Mem. Gang.
Léta 1439 dne 4. dubna. Ukázala se na obloze kometa zsinalé
barvy. Potom toho léta okolo sv. VavĜince zaþal se v ýechách veliký mor a trval 13 nedČlí. Nejvíc pak urození lidé mĜeli. V Praze
pomĜelo lidu více než 11.000. VĤbec ten mor sloul veliký, o nČmž
se témČĜ ve všech kronikách þte. MS., Chron. Mansfeld. Téhož léta dne 27. Ĝíjna. UmĜel císaĜ Albrecht II. král uherský a þeský na
úplavici. PohĜben na Královském BČlehradČ. Zanechal po sobČ
manželku tČhotnou, kteráž pĜíštího roku porodila na sirobu syna
Ladislava. Cuspin.
Léta 1440. Dne 22. února, v den Stolování sv. Petra. Narodil
se na KomárnČ v UhĜích Ladislav císaĜe Albrechta II. uherského a
þeského krále syn. Matka jeho byla AlžbČta císaĜe Zikmunda dcera a císaĜe Karla IV. vnuþka. Velesl. Toho þasu byl nejvyšší purkrabí pražský pan Meihart z Hradce a purkrabí hradecký pan JiĜí z
Kunštátu a PodČbrad.
Léta 1441 dne 4. Ĝíjna na den sv. Františka. Byl snČm knČžĤv
pod obojí v HoĜe Kutný, na nČjž sjelo se knČží z okolních krajĤ do
300 a tu sobČ zvolili Mistra Jana z Rokycan, již prve voleného, arcibiskupa. Strana pod jednou a knČží pražští mČli téhož roku také
snČm v TĜeboni a volili sobČ arcibiskupa, knČze Mikuláše od ěebĜíkĤv. MS.
Léta 1442. Ten rok bylo v ýechách veliké sucho, takže mlejnové na potocích i také na velkých Ĝekách stály. Dobytek na pastvištích hladem Ĝval, protože tráva vyschla a obilí také drahé bylo,
takže korec žita platil 2 groše a pšenice 3½ groše. Potom hned brzo o sv. Havle pĜišla tuhá zima, od které mnoho štČpĤ v zahradách
zkázu vzalo. Však ale ten rok hojnost vína se obrodilo a v Šneperku hory stĜíbrné bohatČ šly. Chron. Reg. Hradec.
Léta 1443 dne 29. máje. U vigilij Božího Vstoupení, okolo 4
hodin na den, bylo veliké zemČtĜesení jak v ýechách, tak též v
MoravČ, v Rakousích, UhĜích a PolštČ, takže se vČže kostelní i
domové zatĜásly. Cromerus. Téhož léta dne 6. prosince nastala
veliká zima a trvala až do /38/ stĜedopostí, takže mnoho lidí na cestách pČších i jízdných pomĜelo. O Hromnicích stáda vlkĤv chodily
a lidem pocestným velké škody þinily. MS. Toho roku umĜel v
HoĜe Kutné Mikuláš Elbl, rudokupec bohatý, kterýž na hýle penČz, 4 domy a troje huti, k tomu mocné listy na 1182 hĜivny stĜíbra, rozliþným dlužníkĤm pĤjþeného, po sobČ zanechal a svým dČdicĤm kšaftoval. KoĜínek.
Léta 1444 dne 24. prosince. Kometa vidína s tĜemi ocasy
rovnými proti poledni, a to nČkdy v noci, nČkdy ve dne, s nemalým podivením od lidí se spatĜovala. Hájek fol. 420.
Léta 1445. Dne 9. záĜí. Zaþal se v ýechách veliký mor, nejprve mĜíti poþali v kraji hradeckém, potom se ta rána i do jiných
krajĤ roznesla. Mnoho tisíc lidí na hlízy a morní bolest pomĜelo.
PĜedtím okolo sv. Ducha vidína byla kometa. Chron. Mansfeld.
Toho léta. Mikuláš Vornatus mČšĢan v HoĜe Kutný, jsa vdovcem,
který že s domácím þeledínem prohĜešil, za pokutu, dle vyĜþení
soudcĤ mČsta, musil Kamennou stezku od klášterské fortny, tak
daleko, jak daleko mohla šĖĤra, okolo jeho domu a zahrady tažená, zasáhnouti, dČlat dáti. KoĜínek.
Léta 1446. Dne 1. máje. Pavel kardinál sv. Anjela legát pa-

pežský pĜijel do Prahy a pĜijat s velkou slavností. Stál hospodou v
Novém MČstČ u SlonĤv a tam mnohé míval hádání s Mistry a
knČžmi pražskými a nemoha ýechĤv ku poslušenství církve Ĝímské pĜivedsti, z Prahy odjel. Hájek fol. 421.
Léta 1447 dne 21. máje, v nedČli po Božím vstoupení. ýechové u velikém poþtu táhli na službu knížeti Vilémovi markrabí
míšenskému, proti bratru jeho knížeti Fridrichovi, kurfirštu saskému. Veliké tam ýechové škody þinili, zvláštČ v zemi durynské.
Odtud táhli do Westfalie DČtrichovi arcibiskupu kolínskému na
pomoc a oblehli mČsto Sost, ale toho mČsta nedobyli, aþ nejednou
k nČmu silnČ s svou škodou šturmovali. Zbito tam ýechĤv nČkolik
set. Hejtmané, kteĜíž ýechy vedli, jmenovali se Jan z Šternberka a
PurkrabČ z Donína. Chron. Mansfeld cap. 328.
Léta 1448. Dne 2. záĜí v pondČlí na outerý sv. Jiljí v noci. Pan
JiĜí z Kunstátu a PodČbrad, žádostiv jsa povýšení, pĜitáhna k Praze
od Hory Kutné (kdež pĜedtím s nČkterýma pány þeskýma snČm v
den sv. Jana KĜtitele držel) maje 600 zbrojných lidí, a to nejprve
dobyvše Vyšehrad, té noci Prahu opanoval a Meiharta, ten þas
nejvyššího purkrabí, jal a do vČzení na PodČbrady odeslal a tak
sebe za správcí tohoto království povýšil, v kterémž ouĜadu až do
pĜíští krále Ladislava pozĤstával. PĜi tom dobytí Prahy byli s panem JiĜím PodČbradským: p. ýabelický, ZdČnek z Šternberka, Jan
Hertvík, Zikmund mladší z DČþína, Mikuláš Trþka z Lipnice, pak
mČsta Hradec, Chrudim, Mejto, ýáslav, Nymburk, KouĜim, též jiní páni a mČsta pod obojí. Cuthenus, Olomuc. lib. 28. Toho roku
byla v ýechách veliká láce, strych žita platil 2½ groše, oves za 3
gr., vajec 12 za peníz neb haléĜ, herynkĤ 20 za groš, putna broskví
za 2 peníze, vČrtel piva za 7 grošĤ, þuba lišþí podbĜišková za 3 kp..
Malvazí žejdlík za 6 penČz, vína uherského za 4 peníze. MS. Codicill. Téhož léta Jan Hunyades správce království uherského od
Amurata krále tureckého na KosovČ poli pĜemožen byl, takže lid
jeho uherský na vČtším díle zmordován a on sám s kolikas málo
sotva utekl. ýechové a Poláci stateþnČ se bránili, až jich do 15.000
zbito. KĜesĢanĤ živých zajato do 12.000. Stalo se to dne 7. Ĝíjna.
/39/ Léta 1449. Dne 28. dubna. Páni nČkteĜí þeští, jako JindĜich
z Rožmberka, Kolda z Náchodu, BedĜich z Kolína a jiní, kteĜíž s
OldĜichem z Hradce Meinhartovým synem drželi, sjevše se v JihlavČ s panem JiĜím PodČbradským z Kunstátu, pĜímČĜí a stání mezi
sebou uþinili od sv. JiĜí nejprv pĜíštího až do roku a zvolivše þtyry
pány, zaruþili pod mnoho tisíc, aby což oni mezi nimi vyĜknou, to
sobČ vČrnČ drželi. Hájek fol. 425.
Léta 1450. Dne 7. záĜí. Pan JiĜí PodČbradský z Kunstátu gubernátor království þeského, sebrav vojsko z ýech, táhl do MíšnČ
a tam knížeti Fridrichovi kurfirštu saskému okolo Drážćan a Pirna
veliké škody þinil. Potom i mČsto Gerava druhým šturmem dobyl,
lidí v nČm do 5000 zmordoval, zdi mČstké rozboĜil, zámek i s
mČstem vypálil, pána geravského s nČkolika hrabaty jal a do ýech
s mnohou koĜistí se navrátil. Povoláni byli ýechové od Viléma
knížete saského a landgrabČ durynského na pomoc proti knížeti
Fridrichovi bratru jeho. MS. Chron. Mansfeld cap. 330.
Léta 1451. Dne 26. bĜezna. UmĜel Jan Hofman biskup míšenský. Ten byl poslední Rector Universitatis uþení pražského z
NČmcĤv, tehdáž když pro tĜi hlasy sobČ odjaté a ýechĤm pĜisouzené, z Prahy do Lipska se odebrali. Fabricius.
Léta 1452 dne 27. srpna. V nedČli v kázání nešporní, mČsto
ýaslav s kostelem i zvony, na vČtším dílem vyhoĜelo. Lupacius.
Téhož léta, dne 11. listopadu. P. Hašek postoupil panu JiĜímu z
PodČbrad zámku Veliše, mČsta Jiþína i toho všeho zboží, kteréž k
Veliši náleželo. MS.
Léta 1453. Dne 5. dubna. Machomet II. císaĜ turecký oblehl
toho dne nejprve mČsto Konstantinopolis, kdež byla stolice císaĜĤ
Ĝeckých, a ve dnech 54 mocí ho dobyl a zplundroval, zmordovavše tu do 40.000 kĜesĢanĤv a mezi nimi i sám císaĜ Konstantin Palæologus zahynul, jehož hlava od TurkĤ na rožni po mČstČ k divadlu nošena. Manželka a dcera jeho i jiné poctivé paní a panny hanebnČ pohanČny a potom na kusy rozsekány byly a nesþíslné
množství lidu kĜesĢanského u vČþnou služebnost zavedeno a prodáno. I jiné neslýchané a nelidské ukrutenství k hanbČ a potupČ
knížat a králĤv kĜesĢanských tu se spáchalo. Beüther., Bucholc.,
Sylvius. Téhož léta dne 28. Ĝíjna v den ss. Šimona a Judy. Král
Ladislav, maje let vČku svého 18, mČsícĤ 8 a nČkterý den, od Jana
Haza z Brna biskupa olomúckého, u pĜítomnosti jiných þtyr biskupĤv, též mnohých knížat, poslĤv a pánĤv, na království þeské v
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kostele sv. Víta na HradČ pražském korunován byl. NazejtĜí sjel
do Prahy pod korunou z Hradu s velikým komonstvem a penČzy
okolo nČho sypali na vše strany až do Králova Dvoru. MS. Hájek
fol. 429.
Léta 1454 dne 15. þervna. Král Ladislav potvrdil HorníkĤm
kutenským privilegiæ, jim od císaĜe Zikmunda dČda jeho udČlená
a k tomu pĜidal jim jarmark v pondČlí o sv. MartinČ. Lib. memorab. Gang.
/40/ Léta 1455. Dne 6. listopadu. Král Ladislav sadil rady v
Praze na Starém a Novém MČstČ a tu konšelé, starší obecní i rychtáĜ pĜísahu þinili samému králi Ladislavovi. MS.
Léta 1456. Dne 3. listopadu, v sobotu po Všech svatých. OldĜich hrabČ Ciliæ zamordován na BČlehradČ od Ladislava syna Jana Hanyáda v svádČ. Ten Ladislav potom byl sĢat. Cuspin.
Léta 1457 dne 23. listopadu. V stĜedu na den sv. Klimenta
umĜel v Praze Ladislav uherský a þeský král, stroje se k svadbČ s
Magdalenou, Karla VII. krále francouzského dcerou, jsa nemocí
smrtedlnou za 36 hodin umrtven. PĜed smrtí jeho na dvČ nedČle
lvové chovaní v Praze lkali a Ĝvali, tež dvČ komety toho roku spatĜíny byly. Mimo pana JiĜího PodČbradského hrabČte z Kunstátu i
manželka jeho Johanna byla v podezĜení, že by mu v jablka jedu
dodala. Hájek v listu 443. Sylvius cap. 70. Cochleas lib. II.
Léta 1458. Dne 2. bĜezna. Ve þtvrtek po druhé nedČli postní.
JiĜí z Kunstátu a z PodČbrad, gubernátor a správce království þeského, po smrti krále Ladislava za krále þeského na rathauze StaromČstském volen a vyhlášen a odtud do kostela Matky Boží pĜed
Tejnem ode všech tĜí StavĤ slavnČ uveden. Cuthen. Hájek et MS.
Léta 1459 dne 24. Ĝíjna. PĜijeli do Prahy toho dne Jeroným
arcibiskup krétský a František de Toleto arcidČkan hyšpalenský,
poslaní od papeže Pia II., aby JiĜího krále s vratislavskými smluvili. A ti obmČkþivše krále, do VratislavČ se odtud obrátili, až potom
i smlouvu mezi stranama uþinili. Cochleas lib. 12. Téhož léta dne
17. prosince jinak v nedČli po sv. Lucii. Král JiĜí potvrdil listu na
rychtu horskou šephmistrĤm kutenským, která od Karla IV. císaĜe
mincmistru Endrlinovi v 600 kp. zastavena byla. Lib. Memor. Gang.
Léta 1460. Dne 15. února. Král JiĜí s Johannou manželkou
svou, vracuje se z Moravy, pĜijel do Chrudimi, kdež mu poselství
pĜišlo od nČkterých pánĤv rakouských, žeby císaĜ Fridrich pán jejich dal dČlati velmi zlou a lehkou minci na záhubu zemČ, žádajíc
v tom za radu. Král jich pČknČ odbyl a potom o tu vČc k císaĜi posly své vypravil. A sám hned téhož roku rozkázal nový groš na
dobré zrno na Horách Kutnách a v Praze zaraziti a nad to v jednom domČ na rynku StaromČstském mČnu neb veksl ustanovil,
aby sobČ tu každý peníze jakéby chtČl, vymČniti mohl, a tak tím
zpĤsobem zlou a falešnou minci z zemČ vypudil. Hájek. Kronika
kutnohorská, KoĜínek Ĝeþená, folio 264. dokládá, že týž král þeský JiĜí (vezma sobČ pĜíklad od MíšĖanĤ) léta téhož 1460. v Praze a
u Hory, plecháþe dČlati poruþil; ti když se mnohým pánĤm þeským nelíbily, po devíti létech zas je vyzdvihl a groše králováclavským podobné, zarazil.
/41/ Léta 1461. Dne 1. máje v den ss. apoštolĤv Filipa a Jakuba. Král JiĜí udČlil majestát HorníkĤm kutenským, mocí kterého
oné platy kostelní, které z nČkterých gruntĤv kutenských ke klášteru sedleckému a k kostelu pražskému se odvozovaly, k kostelĤm
sv. Jakuba a Božího TČla v HoĜe Kutné zanechány býti mají. Lib.
Memor. Gang. Téhož samého léta týž JiĜí král þeský rozsoudil rozepĜe mezi mČšĢany mČsta Kolína a Horníky kutenskými o plavení dĜíví po Ĝece Labi. Obsah téhož listu jest tento: Aby plavci, jenž
dĜíví k Kolínu plaví, vždy u bĜehĤ Starého Kolína 4 dni státi zĤstati povini byli a tu od nich mČšĢané a obyvatelé hor, a žádný jiný,
dĜíví kupovati mají k potĜebám svým a takové koupíce skládati
moci budou na bĜehu nebo trávníku od starodávna k té potĜebČ
uloženém a tu také hajného svého k ostĜíhání dĜíví držeti. A po vyjití 4 dní plavci dĜíví ostatní moci budou plaviti k bĜehu mČsta Kolína. Dán ten list v Praze dne 13. prosince, téhož 1461. léta. Dto.
Léta 1462. Dne 14. srpna. Král JiĜí (jenž neústupnČ compactáta neb smlouvu v Bazyleji na snČmu uþinČnou, neústupnČ se
na snČmu pražském zastávati vyjevil) jal legáta papežského kardinála Fantina a dal ho do vČzení na PodČbrady. Protož Eneáš Silvius, již pod jménem papež Pius II. pohnut jsa, že ona compactáta
vyzdvihl a zapovČdČl a téhož tvrdošíjného krále þeského JiĜího do
kladby dal a z církve vyobcoval. N.B. Velesl. nazývá toho legáta
Jana Fantyna. MS. Hájek fol. 44?. Téhož léta dne 8. listopadu, JiĜí

14

král þeský vyjel z Prahy na pomoc císaĜi Fridrichovi III., kteréhož
byl bratr jeho Albrecht kníže korytanské na zámku vídeĖském oblehl. A pĜijev tam, opatrným zpĤsobem, bez krveprolití a mordu,
císaĜe vysvobodil. Za kteroužto službu císaĜ syny krále JiĜího za
knížata vyzdvihl. Bucholc. Toho roku, v HoĜe Kutné sešel z toho
svČta Prokeš rudokupec bohatý. Ten zanechal dČdiþĤm svým dva
veliké domy u Hory a jeden v Praze, dvČ huti s svými štádly a
všemi pĜípravami. Na zlaté a stĜíbrné minci velmi mnoho a in specie 200 kusĤ dukátĤ s Noblem, jichžto tČch let lidé mnoho sobČ
vážili a kdo jich mČl deset, ten za boháþe se pokládal. Mimo to
klenotĤ a stĜíbrného nadobí nemálo. MČdi pĜes 40 cent, kuprového
kamínku víc než 20 porĤ, to jest truhel. Podobných boháþĤ více tu
na tČch horách se nacházelo. DobĜe JiĜí Agrikola v své o horních
vČcech knize napsal: že komu BĤh žehná, v jednom roce pĜi horách více získati mĤže, nežli v deseti letech pĜi polním hospodáĜství.
KoĜínek.
Léta 1463. Dne 21. února, v pondČlí masopustní. Viktoryn a
JindĜich hrabata kladská, synové JiĜího krále þeského, od císaĜe
Fridricha III. za knížata Ĝíšská a minsterberská byli vyzdviženi.
Velesl. fol. 100.
Léta 1464. Dne 14. srpna. Pius II. papež (jenž prv jako kardinál Eneáš Silvius Ĝeþený v ýechách byl a tu Kroniku þeskou sepsal) v AnkonČ život dokonal, v letech vČku svého 64. na jeho
místo dosedl na papežskou stolici Pavel toho jména II. Vitæ Eneas
Sylvii. Týž papež následujícího
léta 1465, skrze vydaný list, jenž breve sluje, proti JiĜímu tvrdošíjnému králi þeskému všudy veĜejnČ þísti a hlásati rozkázal, s
kterým všecky jeho poddaný od poslušenství rozvázal a jej i všecky jeho se pĜidržející do klatby církevní dal. Chron. Reg. Hradec.
/42/ Léta 1466. Dne 22. záĜí. Domažliþtí toho dne porazili nČmecké kĜižovníky nedaleko mČsta svého, kteréž místo sluje podnes KĜižovatice. Lupacius. Téhož léta dne 23. prosince. Papež
Pavel II. v konsistoĜi své odsoudil JiĜího krále þeského za kacíĜe a
z dĤstojenství královského zsadiv, všecky jeho poddané z závazku
þlovČþenství a poddanosti propustil. Mechovien. lib. 4. cap. 68.
Toho roku havíĜi na horách kutenských, nemajíce ještČ cechu neb
poĜádku svého, tehdy když se který z nich roznemohl jsa chudý,
tak na nČho u kostela žebráváno neb prošeno bylo. Tak sebravše
se havíĜi a vydali z sebe nČkteré osoby, by vstoupili s žádostí pĜed
pány, by jim havíĜĤm to pĜáno bylo, aby také cech neb poĜádek
mČli jako jiná Ĝemesla a pĜíþiny toho jsou tyto pĜedstavili. 1. Aby
k chvále boží a obci ke cti i svému Ĝemeslu svíce i jiné potĜeby do
kostela mohli a mČli naþ sobČ zjednati a koupiti. 2. By mČli chudým z þeho pro jméno boží almužnu udČliti. 3. Jestliže na kterého
z nich pán BĤh dopustí nemoc, aby jemu pomáhali od poĜádku téhož a žebrati na nČj nedopustili pro svou i budoucích svých tovaryšĤv hanbu. 4. Že havíĜi noví neb jiní neumČlí luony (platy) sobČ
sadČ vysoké a zasloužiti jich neumČjíce, potom od díla kradmo
zbČhnou a na jiné obchody se dají a lidi o náklady bez studu pĜipravují i tím jiné havíĜe lidem v mrzkost uvádí, že lidé bojíce se
téhož, neradi pavují a tak že tím hory hynou a scházejí. Protož také by nad nimi páni usazovali cechmistry a starší lidi usedlé, rozumné a upĜímné, ješto by to právČ a vČrnČ spravovali k chvále
boží a k obecnému i tČch hor dobrému, i žádných rocení a nČjakých bezpraví vznikati nedopouštČjíce. Páni tehdy žádost tČch havíĜĤv slyšavše a nato uvedené pĜíþiny pováživše, žádosti jsou místo dali a k témuž poĜádku jisté artykule, dle kterýchž by se (jakožto cechovní lidé) chovati mČli, pĜedepsali a starší tČm poĜádkĤm
ustanovili. A to sidce na horách stĜíbrných (rozumČj kutnohorských, jenž se proto jmenovaly stĜíbrné, ponČvadž tam rudy stĜíbrné s mČdí nebyly smíšené, nobrž toliko stĜíbro v sobČ držely) tu
byli usazeni starší nad havíĜi 6, nad hašplíĜi 6, nad šturcíĜi a trejvíĜi 4 a tak jich bylo pospolu osob šestnácte na Horách Kutnách. Na
horách mČdČných kaĖkovských a turkaĖských (ponČvadž tu kyzy
to jest rudy stĜíbro i mČć držely, proto nazvány mČdČné, by se v
jmenování tČch hor rozdíl rozeznával) tu bylo na KaĖku usazeno:
starší nad havíĜi 4, nad hašplíĜi 2 a nad šturcíĜi a trejvíĜi též 2, tehdy jich v sumČ tu osum osob ustanoveno. Na královském Vlaském
dvoĜe, to jest v domČ mincovním v mČstČ HoĜe Kutný, byl poĜádek mincíĜĤ, pregýĜĤ, rudokupcĤ, hutníkĤ a šlichýĜĤ. A tu usazeni
starší nad mincíĜi 4, nad prégýĜi 4, nad rudokupci 4, nad hutníky 4
a nad šlichýĜi 2. A tak jich tu bylo v spoleþnosti všech osob 18.
KteĜížto starší tČch všech poĜádkĤv od p. nejvyššího mincmistra a

p. hofmistra v pĜítomnosti pánĤ šephmistrĤv mČstských tak vždy i
potom usazováni byli. A tak ten chvalitebný havíĜský poĜádek svĤj
poþátek vzal. Lib. Memor. Gang et Kuttenberg.
/43/ Léta 1467. Dne 25. dubna. JiĜí král þeský oblehl zámek
Roudnici a po 12 nedČlích dobyl ho. MČsto od obležených na hradČ vydrancováno a vypáleno. Pánem Roudnice byl toho þasu ZdČnek z Šternberka na Konopišti, kterýž se králi JiĜímu s nČkterými
pány a mČsty þeskými zprotivil. Hájek fol. 44?., MS. Týž král JiĜí
toho roku v HoĜe Kutné plnost práva (bez appelování do JihlavČ,
tČch þasĤ mČsta horního) v horních rozepĜech ustanovil. Toho léta
páni Horníci kutenští naĜídili: kdyby který šenkýĜ, po sazení vína
pĜi ouĜadČ, tož víno doléváním jiného falšoval, aby ihned ten sud
byl z sklepu vytažen a osekán; ten pak šenkýĜ svého obchodu bez
milosti zbaven. Stalo se za mincmistra toho þasu pana Zdenky
Kostky z Postupic. Dokládá horská pamČĢ: že dotþený mincmistr
Kostka jednoho þasu byl od hromu opálen a z toho opálení až i také umĜel, protože na den sv. VavĜince mincíĜe a pregýĜe k dČlání
penČz s rouháním a láním pĜinucoval. Z toho pĜíkladu by se mČli
všickni lidé káti a svátky zasvČcené mnohem lépeji svČtiti. KoĜínek.
Léta 1469 dne 5. þervna, v pondČlí den sv. Bonyfacia. Zaražen groš þeský krále JiĜího (ZĜízení zemské Q.10) groše þeské podvojní za 14. penČz tak vážné, jako za krále Václava II., též peníz
podvojní a haléĜkové s korunkami; nebo v ty þasy nČkolikrát mince se mČnila, byly þerné peníze, horské, görlické a mČna na StaromČstkém rynku v Praze. Groš míšenský dávali za 4 neb za 5 penČz horských. MS., Codicil.
Léta 1471. Dne 20. ledna. SnČm v Praze, na nČmž stavové
þeští od krále JiĜího dotázáni jsouce: koho by sobČ po smrti jeho
za krále vzíti chtČli? dali odpovČć: že nČkterého z synĤv Kazymíra krále polského, protože ýechové dobĜe se s Poláky smluviti
umČjí. Král JiĜí ovšem zdál se jim to schváliti, ale však porozumČv, že z synĤ jeho nemíní ýechové sobČ krále voliti, hledČl syny
své z obecných dĤchodĤ zemských, ne bez škody království, bohatiti. Hájek. Toho roku bylo veliké teplo a sucho. Šestého dne
bĜezna kvetla fiala, na sv. Jana KĜtitele prodávali již jablka a hrušky nové, pĜed ss. Petrem a Pavlem bylo po žních, v polovici mČsíce prosince bylo ještČ na lukách kvítí spatĜíno. Curens. Léta téhož
dne 22. bĜezna. JiĜí král þeský z vodnatelnosti život i kralování
toho dne skonþil. Živ byl let 51 bez 15 dnĤ. Dto. Pak toho roku o
KĜížových dnech držán snČm v HoĜe Kutný, na nČmž po mnozých
odpoĜích dne 27. máje, to jest v pondČlí po Božím vstoupení, zvolen za krále þeského Vladislav prvorozený syn Kazymíra krále
polského, císaĜe Albrechta po matce vnuk a císaĜe Zikmunda
pravnuk. KoĜínek. Téhož léta dne 16. þervna. Vladislav syn Kazymíra III. krále polského toho dne od pánĤv þeských, z snČmu
horokutenského do Polska vyslaných, za krále pĜijat a v KrakovČ
vyhlášen byl. A pak brzo potom, totiž dne 22. srpna toho roku v
oktáv na Nebevzetí Panny Marie v kostele sv. Víta na HradČ pražském od biskupĤv polských, kterýž s ním pĜijeli, na to království
korunován. MS. Po vykonané slavnosti jel král k obČdu do svého
dvoru v Starém MČstČ pražském pod korunou a okolo nČho i pĜed
ním penČzy i groši míšenskými dosti hustČ sypali. Hájek fol. 445.
Týž král Vladislav HorníkĤm kutenským všecka pĜedešlých králĤv privilegia schválil a novým majestátem (jehož datum v Praze
24. Ĝíjna 1471.) upevnil. Lib. Memor. Gang. Toho roku když král
Vladislav zaþal královati v ýechách, byl v Praze na trhu strych
jeþmena po jednom groši bílém.
Léta 1472. Dne 23. ledna. Ukázala se na obloze kometa, mČla
dlouhý ocas, kterýž k východu obratila, a trvala za dva mČsíce.
Fabricius. /44/ Potom byla veliká sucha skrz tĜi léta poĜád, takže
toho prvního roku místem dosti i veliké Ĝeky pĜeschly, lesové se
zapalovaly a mnozí ohĖové onde i onde procházely. VČtrové
mnohé škody zdČlaly a nČkde i stavení poboĜily. RĤznice a války
vznikly v PolštČ, v ýechách, v UhĜích, v ěíši a v Frankrejchu. Toho také roku stĜíbrné hory okolo Šneperku pavovati se zaþaly. Mechov. lib. 4. cap. 62. ECCe CVI CoMeta LVXIt Fabric. Toho léta
1472. Král þeský Vladislav udČlil havíĜĤm horokutenským a kaĖkovským majestát, aby mincmistr nad nimi starší dosazovati moc
a právo mČl. Lib. Memor. Gang.
Léta 1473. Dne 5. ledna. Král Vladislav byl v HoĜe Kutné a
tu sám osobnČ sadil radu a dal téhož roku bíti minci novou, totiž
naĜídil mincování plecháþĤ, bílých penČz a haléĜĤ a také vlastní
rukou té trojí mince peníz bil (po mincíĜsku: pregoval). Tehdáž

byl mincmistrem království þeského p. Beneš z Veitmile. KoĜínek.
Léta 1474 dne 19. listopadu. PĜímČĜí a pokoj uþinČn mezi
tĜemi mocnými králi u Vratislavi do tĜidcíti mČsícĤ. Králové byli
tito: Vladislav II. þeský a otec jeho Kazymír III. polský, kteĜíž
mČsto Vratislav s velikým vojskem oblehli, a Matyáš uherský, ten
s svým lidem mČstu tomu na retuĖk pĜitrhl. Curens. Toho roku
král þeský Vladislav II. rozkázal dávati štaury z mince kutenské na
KaĖk do dolu Mladého Plimle, každý tejden hĜivnu grošĤv. Memor. Reg. Montani.
Léta 1475 dne 12. února. Smlouva o pokoj zjednána mezi
králem Vladislavem þeským a Matyášem uherským, zetČm krále
JiĜího, skrze komisaĜe, od králĤ k tomu naĜízené. Hájek. Téhož léta na KaĖku nad dolem Trmendle Ĝeþeným vyhoĜel vosrkunst (po
þesku: vodní stroj) nákladnČ vystavČný, jenž týž perkverk kaĖkovský sušíval. Stalo se to z neopatrnosti jednoho kunstvortera. NicménČ ale ihned zas jiný vyzdvižen byl, který potom až do spuštČní
KaĖku (o þemž se dále v roku 1614. doþteš) trval. KoĜínek.
Léta 1476. Dne 12. bĜezna, v outerý den sv. ěehoĜe. Král
Vladislav pĜijel do Hory Kutné a hned potom v pátek Horníci se
svadili s panem Benešem z Veitmile a nazejtĜí v sobotu jsou pĜed
králem zase smíĜeni s hanbou toho mincmistra pana Beneše, neboĢ
jim kĜiv byl. Chron. Reg. Hradec. Téhož léta. Král Vladislav jsa v
dĤležité potĜebČ penČz postaven, vypĤjþil se od p. Mikuláše Trþky
kraje þáslavského hejtmana dvacet šest set kop gr. þes. a ty mu na
minci kutnohorské pojistil. Aby pak p. Trþka byl ujištČn, dožádal
se král HorníkĤ, aby zaĖ listem slíbili, že ty peníze v jistém þase
oplacené budou. Jak žádal král, tak se stalo. Zajisté Horníci tehdáž
u veliké vážnosti musili bejvati, kdyžto jejich páni nestydČli se
jich za rukojmČ bráti. KoĜínek.
Léta 1477 dne 16. února v nedČli masopustní. Král Vladislav
jsa v Praze, pozval k sobČ na dvĤr mČšĢanĤ pražských i s manželkami a jejich dcerami a kvasil s nimi vesele masopust ten, druhý i
tĜetí den v hodech, tancích i rozliþných kratochvílech. Z toho se
knČží pražští zbouĜili a hned v první nedČli postní na krále, mČšĢany i na manželky jejich kázali. Byl toho þasu král Vladislav mladý
v letech 21. a ještČ manželky nemČl, neb se teprv po 25 letech
oženil. Totiž až léta 1502. Hájek., Velesl. fol. 90.
/45/ Léta 1478 dne 10. srpna. SnČm v Praze v koleji veliké pánĤv, rytíĜstva a mČst pod obojí. A tu se všickni sobČ zapsali s pĜitisknutím peþeti, aby sobČ jedni druhých až do hrdel neopouštČli a
od své víry odtisknouti se nedali. Ale Pražané k tomu povoliti ani
se zapsati nechtČli. Hájek. Toho roku dĤl Plimle na KaĖku vydával rud u veliké hojnosti. Mem. Reg. Monta.
Léta 1479. Dne 30. máje, v den sv. Ducha. Toho léta bylo
velmi horké a suché léto, takže mezi Letnicemi a sv. Václavem
nikdy nepršelo. Okolo ss. Petra a Pavla tak malé byly vody, že nikdež, krom na velkých vodách, mlíti nemohli. Však proto úrod bylo dosti. Chron. Mansfeld. Téhož léta. ZlodČji v domČ radním na
Horách Kutnách noþním þasem obecní sklep vyloupali a mimo jiné vČci þtyry stĜíbrné peþeti ukradli, též od dvouch listĤ papežských olovČná znamení odtrhli. KoĜínek. Také toho roku. Vladislav král þeský rozkázal platiti z mince kutnohorské každotýhodnČ
pomoci knČzi dČkanu karlštejnskýmu 20 gr. - a na stavný Hradu
pražského po 20 kp. gr. þesk. Mem. Reg. Mont. Toho léta ouĜedlníci krále koupili ke dvoru 22 volĤv po 1 kp. a 7½ gr. þes., kterých
naĜízeno z mince horské po 1 kp. gr. týhodnČ platiti. Dto. Téhož
léta dne 5. Ĝíjna, v outerý po sv. Františku, v Starém MČstČ pražském na dvoĜe královČ v pĜítomnosti krále Vladislava a všech stavĤ jedné i druhé strany þtena vĤbec compactata a smlouvy mezi
snČmem bazylejským a královstvím þeským. A tu páni a rytíĜstvo
strany Ĝímské pod jednou slíbili od sebe poslati ku papeži, aby ýechy pod obojí, jako jiné kĜesĢany vČrné, podle compactat pĜijal.
Což on uþiniti pĜipovČdČl a klatbu, v kteréž až do toho þasu byli, z
nich složil do dalšího opatĜení. MS.
Léta 1480 dne 31. ledna. Toho dne a jiných potom, mimo
vlastnost a povahu toho þasu tak neobyþejné teplo bylo, jako o sv.
JanČ, že i byliny nČkteré rostly a místy stromoví se pupenilo i
kvetlo. Nebo i pĜedešlého roku zima teplá byla. Dto.
Léta 1481 dne 30. listopadu. SnČm stavĤm království þeského položen v Praze od krále Vladislava II., na nČjž i knížata minsterberská Viktoryn a Hynek synové krále JiĜího pĜijeli. A tu na
vyplacení dluhu krále JiĜího, na nČž jistoty a listy mČli ta knížata
pod peþetmi nČkterých pánĤ zemských, rytíĜĤ i Pražan, svolena
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bernČ z prodalého každého strychu obilí dva groše míšenská a z
varu piva na prodaj padesáte grošĤ míšenských, od þtvrtka po Novém létČ až do roka poĜád zbČhlého. Dto., Hájek fol. 450.
Léta 1482. Augustin biskup Sankturienský, z mČsta Mirandoly z Vlach pĜijel do ýech, kdež žáky na knČžstvo svČtil a pak následujícího léta 1483. dne 20. Ĝíjna do Prahy pĜijel, kdežto za biskupa dílu církve pod obojí pĜijat a uctivČ do kostela Panny Marie
pĜed Týnem uveden byl. MS., Hájek.
Léta 1483 dne 15. þervna. Mor veliký zaþal se v ýechách a
nejvíce v Praze, takže pĜi nČkterých farách více nežli po tĜidcíti za
den pochovávali. Trval až do stĜedy po sv. Matouši a pĜestal toho
dne, když se bouĜka obcí proti konšelĤm v Praze zaþala. Král Vladislav ujel z Prahy pĜed morem a byl v TĜebíþi na MoravČ a tam
jako þlovČk mladý s svými dvoĜany kratochvílil. Hájek., Chron.
Mansfeld.
/46/ Léta 1485 dne 13. bĜezna, v þtvrtou nedČli postní, král
Vladislav položil snČm stavĤm království þeského na Horách Kutnách. Rokováno o víru, o pokoj a svornost mezi stranama pod jednou i pod obojí a smluveno králem: aby strana strany nehanČla ani
utiskala buć i svČtských aneb duchovních, ale obojí lásku k sobČ
zachovaly. KnČží by slovo boží svobodnČ kázali a žádný žádných
nekacíĜovali. Velesl. fol. 144. Toho roku založena kniha poĜádku
havíĜského na KaĖku v knihoskladu radním se nacházející. Na poþátku jejím tuto pamČĢ obsahuje. „Léta božího 1485. Za panování
nejjasnČjšího krále þeského Vladislava II. a za úĜadu pana Beneše
z Veitmile mincmistra na Horách Kutnách, v ty þasy na KaĖku:
páni starší nad havíĜi: KĜíž Smolík, Šimon Kolence, Blažek Škoda, Hašek, Jan Šád, Kamáret, MatČj Smutný, MatČj z Šafar, Mikuláš Hrdý, Jan Hlubinský. RychtáĜ: Tomáš ýerný. Konšelé: Ondrák
hutman v Plimlech, Havel Hašek, JiĜík Šitma, Havlíþek ýermákĤ,
Michal KramáĜ, Duchek DČd, Šimon Plch a Martin šturcíĜ z Nové
šachty. A ti jmenovaní páni kaĖkovští jsou v KaĖku registra zpĤsobili a založili pro pamČĢ budoucím po nich, aby se mČli þím
spravovati. Ne jako pĜedkové jich, kteĜížto neprohlédali k budoucím þasĤm a protož nejni jim z þeho dČkovati.“ Zajisté ne darmo
tito pĜedjmenovaní starší na KaĖku svým pĜedkĤm nedČkují, že
neprohlédali k þasĤm budoucím, aby potomkĤm svým památné
rejstra založili a dochovali. NeboĢ i já se sám tomu divím, že po
tej zahubné žižkovské válce, když zas ten mČstys KaĖk, aneb jakž
tehdáž Ĝeþeno: pĜedmČstí toho slavného Horokutenského mČsta, z
svých zĜícenin se zdvihlo, žádná rejstra neb knihy, až do tohoto
þasu pozĤstaly. Ale þemu se koneþnČ diviti, neboĢ i za našich þasĤv ve mnohých místech staré pamČti dílem špatnČ se opatrují, dílem na kornoutky spotĜebují, a tak, buć Bohu žel! nazmar pĜicházejí. Téhož 1485. léta dne 27. února. KaĖkovští páni starší nad
havíĜi sedČli jsou o Suchých dnech v nedČli po sv. MatČji u Šimona Kolence, toto snešení spolu s tovaryši téhož poĜádku havíĜského uþinili: Co se dotýþe starých dluhĤv Suchých dní zadržalých
tovaryšských, aby každý dal 2 groše, což jest pĜes dva groše, buć
mnoho neb málo, a k tomu 1 groš, ten každý aby dal 1 groš, a to s
tou vejhradou: který by nedal do hod slavného VzkĜíšení PánČ, že
jej chtí páni starší z celého dluhu starého zadržalého upomínati a
potom aby na to nižádný nespoléhal, chtíce zas co na to dlužen zĤstati, neb že nemíní páni starší již nižádnému dluhu takového odpustiti, nobrž bez milosti že každého toho z poĜádku neb cechu
vymazati dáti nechají.
Léta 1486 dne 21. dubna. V pátek a v sobotu pĜed sv. JiĜím
mráz neobyþejný byl a zima nad míru pĜíkrá, snČhu také více než
na þtvrt lokte napadlo, takže na sáních jezditi poþali. Potom na sv.
Marka pĜišlo odteplení a ten sníh se rozpustil. Obilí toho roku byla
veliká hojnost, ale vinicím mrazové uškodili. Hájek fol. 453. Toho
roku kverci a havíĜi nyfelští kostelníkĤm sv.barborským k stavení
toho kostela na Horách Kutnách mnoho rud darovali. Nebo ten nyfelský couk tČch þasĤv velmi bohatČ šel. Ten couk leží v Špicberku, hned blízko nad KaĖkem. KoĜínek.
/47/ Léta 1487. Dne 24. prosince na ŠtČdrý den. Narodil se Štefan Šlik hrabČ z Pasounu, kterýž potom léta 1516 šĢastným pĤvodem byl vyzdvižení hor joachymstálských v království þeském a
pak v boji proti Solimanovi císaĜi tureckému, vedle pána svého
Ludvíka u Moháþe v UhĜích nešĢastnČ zahynul. VČku svého maje
39 let. Ebern.
Léta 1488. Za ouĜadu nejvyššího mincmistra království þeského p. Beneše z Veitmile obnoven rychtáĜ a konšelé na KaĖku a
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byli sazeni: rychtáĜ: Pavel KováĜ, konšelé: ýas, Jan KováĜ, Martin
Koleš, Jan Rosický, Šimon Mžitek, Janþík, Šimon Kolence. Registro flaveo minori.
Léta 1489. ten den po sv. Petru v okovách, to jest 2. srpna.
Páni starší a obec na KaĖku, majíce oumysl ke cti i chvále Boží a
sv. VavĜinci opraviti kostel sv. VavĜince na KaĖku, s pomocí Boží
a dobrých lidí, to jsou tČmto osobám poruþili: panu Šimonovi
Mžitkovi konšelu, panu Václavu Labutovi tehdáž staršímu nad
havíĜi, i s jinými sousedy a tovaryši. A hned pĜi tej svolce nejprve
u pana Jána Hlubinského pomoc jsou uþinili, kdož co podle možnosti své udČlil. I pĜišlo jest toho 1 kp. 3 gr. Až podtud stará pamČĢ v starých knihách mČstys KaĖku, od slova k slovu vytažená.
Lib. Mem. Gang. Téhož þasu faráĜem byl na KaĖku knČz ŠtČpán
Klatovský. Jak se pĜedtím zde faráĜi jmenovali, toho pro zašlost
starých pamČtí povČdČti nemohu. Hle tot' byla první boží almužna
netoliko, jak podotknuto, k opravení, ale zouplna k obšírnČjšímu
pĜestavČní téhož chrámu PánČ. NeboĢ ti pĜedkové jsou jej z gruntu, jak se dále doþteme, pĜestavČli. ěekne nČkdo, že to malá pomoc k tomu mínČnému stavení se ponejprv shromáždila. Ale vČz
þtenáĜi, že tehdáž peníze drahé byly a že za 1 kp. gr. þeských tČch
þasĤv vícej se zjednalo, nežli nyní za 10 Ĝíšských tolarĤ. A jakpak
dále se s tím stavením dálo? i dobĜe. NeboĢ tehdáž Horníci k záduší štČdĜí jsouce a v dobývání kovĤ stĜíbrných i mČdČných boží
požehnání majíce, také k tomu z svých rudních komor opatrovníkĤm chrámu handštány, to jest kusy rudy, hojnČ udČlovali i též poĜádkové tovaryšstva havíĜského, hašplíĜského a trejvíĜského k tomu pomoc þinily a tak se tČch božích almužen od toho nadpraveného þasu až do družebné nedČle následujícího 1490 roku (jak táž
pamČĢ dokládá) 190 kp. 16 gr. þes. shledalo. Jest to zajisté pČkná
suma penČz již na ten þas shromáždČná. NeboĢ tehdáž kverkové
na KaĖku v dolích: z Fráty, ze Staré a Mladé Plimli, z Rabštejnu, z
HoppĤ, z Šafár, Nyklas a z ŠvábĤv množství hýlí kyzĤv darovali.
Tehdáž hýle kyzĤ prodávala se rudokupcĤm po 1 kp. gr. Mimo
toho opatrovníci toho chrámu také tále k záduší v Kutenských horách a to v dole Nových Rousech, Vencelíkových Rousech a v
ZahradČ u tryteru na couku oselským (jenž tehdáž bohatČ šel) drželi a z nich hojné ubrlaufy táhli. A tak Pán BĤh dobrému oumyslu tČch pĜedkĤ žehnal. Téhož léta v outerý po KvČtné nedČli. Král
Vladislav sedČl na soudu a slyšel pĜe mezi pány a rytíĜstvem z
jedné a mezi mČšĢany mČst královských z strany druhé o užitky
panské a obchody mČstské, zvláštČ o piva vaĜení. A uþinil tuto vejpovČć: aby Pražané a jiná mČsta v tom, co se piva vaĜení dotýþe,
zachováni byli dle nálezu krále JiĜího, jenž zní: že míli okolo mČst
sedláci piva vaĜiti a šenkovati nemají. Tak zaznamenal pan Mikuláš Daþický z Heslova v rukopisu kutnohorském. Chron. Reg.
Hradec.
/48/ Léta 1490. Dne 10. máje. Jan Podivinský a Alexander služebníci Hynka knížete podČbradského þtvrtceni za Hradþany. Potom v KĜížové dni stínáni mČšĢané staromČští Sylvester Sladovník
od sv. Anny a Prokop Krejþí z Šmerhova a PeþenČ z Nového MČsta: protože chtČli krále zamordovati, když by šel na rathauz staromČstský konšelĤ sadit, navedeni jsouce od Matyáše krále uherského. Historia Pragen., Hájek fol. 145. Téhož samého léta. Kostel
sss. Trojice Boží za mČstem Horou Kutnou byl dostavČn nákladem
Jana Smíška z VrchovišĢ bohatého horníka, ten také tam v mČstČ
nad Páchem vystavČl dĤm a v nČm kapli sv. Václava, Hrádek Ĝeþený, nyní ale Seminarium nazvaný, kdežto školy pro mČstské žáky sou. KoĜínek.
Léta 1491. Dne 19. þervence. Vladislav král þeský poraziv a
pobiv na cestČ lid Maximiliana I. krále Ĝímského, vzal toho dne
BČlehrad v UhĜích a tam potom na království uherské korunován
byl. Mechov. lib. 4 cap. 64. Toho roku po sv. Duše zaþalo se draho v ýechách. Obilí bylo z daru božího dosti, ale drahotu udČlalo
lakomství lidské, zlehþení mince na zrnu a prognostykáĜi nČmeþtí,
kteĜíž pĜedpovídali na budoucí rok neourodu.
Léta 1492 dne 1. záĜí. Ferdinand král Hyšpánie a Castiliæ toho dne vypravil Kryštofa Kolumba s nČkterým poþtem šífĤ a lodí,
aby nových ostrovĤ a zemí na moĜi hledal. Kterýžto, a s ním Amerikus Vesprusius, nČkteré nové a prve neznámé ostrovy, však nad
míru na zlato a drahé kamení bohaté, nalezl a k ruce krále toho
pĜivedl. Bucholc., Bembo. Toho léta po slavnosti sss. Trojice Boží. Stavení kostela na KaĖku skrze mistra Beneše se poþalo, ku
kterémuž dobrodincové v hojnosti pomoc þinili. Toho roku také

tu poĜádek havíĜský zjednal nový praporec ke cti a slávČ boží. Lib.
Memor. Gang.
Léta 1493. Dne 1. bĜezna, v pátek pĜed PĜenešením sv. Václava. UmĜel v Praze Augustin Lucian biskup Sankturienský a pohĜben v kostele Matky Boží pĜed Tejnem. Kámen na hrob jeho tesal Matouš Rejsek, bakaláĜ a kameník výborný. Velesl. fol. 119.
Toho léta na Horách Kutnách za mincmistra p. Beneše z Veitmile
zbouĜili se havíĜi a Prokop Kroupa z Chocenic, ouĜedlník mince,
poslán, aby je upokojil. On pak strachy, co by mluvil, sám nevČdČl. A maje Ĝíci: Milí havíĜi, upokojte se, však vám páni všecko
dobré pĜejí, on se podĜek a pravil: však vám páni nic dobrého nepĜejí. Z þehož pošlo mezi chasou pĜísloví: A ten Prokop Kroupa,
povČdČl slovo z hloupa, stoje sloup u kamenného sloupa. Nebo on
mluvČ to, pod podloubím u sloupu stál. KoĜínek.
Léta 1494. Dne 24. února. SnČm držán obecní pánĤ, vladyk,
pražan a mČst království þeského na HradČ pražském o loupežnících a ležácích, aby pĜechováváni nebyli, ale vydáváni k nejbližšímu outrpnému právu aneb na Hrad pražský. Velesl. Toho roku
stavČní kostela na KaĖku dále se vedlo a šĢastnČ daĜilo, takže i také již zas zvon na zvonici ten rok zavČšen byl, od kterého zavČšení
tesaĜi Vávrovi 12 gr. dáno. V tČch dvouch letech vynaloženo na to
dílo kostelní 242 kp. 49 gr. þeských. Toho roku opatrovníci téhož
chrámu také drželi tále k záduší v dole Mladé Plimli. Lib. Memorab. Gang.
Léta 1495. Dne 12. ledna, v nedČli po Božím kĜtČní, byly velicí vČtrové, mČsíce ledna bylo mnoho dešĢĤ a draho veliké toho
roku všech vČcí. Neb za groš míšenský dávali chleba coby þtyry
libry vážilo. Potom po Všech svatých žito bylo po 10 gr., pšenice
po 14 gr. a chleba sedm liber za jeden groš míšenský. MS. /49/ Téhož 1495. léta. Dne 13. bĜezna. SnČm stavĤ království þeského
držán na HradČ pražském, na nČmž mimo jiné artykule zavĜíno s
povolením krále Vladislava: by všickni vkladové ve dcky zemské,
buć vČtší neb menší, v trhové neb zápisné, v pĤhonné neb památní, þeským jazykem psané byly a to aby vČþnČ tak držáno a zachováno bylo. ZĜízení zemské F. VII. Toho roku Horníci kutenští s p.
podkomoĜím království þeského, na místČ J. M. krále þeského
Vladislava, se v panství podČbradské (k ruce království þeského)
uvázali, na jehožto vyplacení oni páni Horníkové velkou sumu
penČz pĤjþili. KoĜínek.
Léta 1496. Vladislav král þeský a již spolu uherský, bydlíc
dlouhý þas v UhĜích na BudínČ, proþež tehdy v HoĜe Kutné na
dvoĜe Vlaském, kdež také tehdáž místonejvyšší mincmistr pĜítomen byl pan JindĜich Lorecký z Elkuše (jenž k tomu ouĜadu od
krále Vladislava mocí dekrétu v PČtikostelích dne 18. bĜezna 1496
ustanoven byl) veliká nespráva vznikla. NeboĢ mincovní ouĜedlníci, jenž ten þas byli jmenovitČ: Záchar z BoĜetína, Martin z NedvoĜovic a ěehoĜ z Dorotic, králi malé užitky z hor tČch odvádČli,
kdež toho þasu z množství bohatých rud ulitého stĜíbra z huti do
mince pĜicházelo. I poznavše to starší havíĜi, že v tak hojném rud
tČžení auspejtové se mizejí a z mince v skrovnosti z takového
množství stĜíbra nabitých penČz vychází; proþež dali se o to v rokování s tČma mincovníma ouĜedlníky, tak až i koneþnČ jim v oþi
faleš vytejkali: že králi se stĜíbro nevČrnČ odvádí. OuĜedlníci mince nato se opĜeli a chtíce se þisti uþiniti, protož havíĜe ty chtČli
vsaditi do vČzení. Toho dovČdíc se spoleþný havíĜstvo, protož nechtČlo již víc do dolĤv na práci lézti, ale sebravše se spoleþnČ, pod
praporcem svým vytáhli na vrch Špicberk a tu blíž KaĖku se položili. To vidouce ouĜedlníci mince, ihned spČšnČ psali na hejtmany
krajské okolní i také na PodČbrady JindĜichovi vývodovi minsterberskému, hrabČti gladskému a knížeti olešnickému, ten þas nejvyššímu hejtmanu v království þeském, by ti hejtmané a mČsta s
lidem ozbrojeným ihned na ty odbujný havíĜe táhli. Což se také
stalo. A tu havíĜi ze všech stran obklíþeni neb obleženi byli. Však
ale havíĜi jen pĜedce na svém stáli: že ouĜedlníci mince králi stĜíbro nevČrnČ odvádČjí, mluvíce a žádajíc: by o tu vČc soud zasazen
byl, že oni to na nČm s pravdou dokázati chtí. I vidouc hejtmané z
strany odporné, anby s havíĜi v boj vešli, že by tu z obojí strany
mnoho krve lidské vylíti se muselo; protož ti hejtmané dajíc se s
havíĜi staršími v rokování: by oni havíĜi na ten þas, nežli by to král
zvČdČl a svou vejpovČć strany toho uþinil, se spokojili a k svým
pracem se odebrali. Však ale pro ujištČní pokoje neb té úmluvy na
ten þas aby z nich nČkteĜí do zástavy se dali, s tím doložením: že
se jich zdraví a životĤm neublíží. Dle tej úmluvy a pĜípovČdi dalo

se tehdy z tČch havíĜĤ do zástavy osob tĜinácte, z kterých do PodČbrad 10 a do hradu KĜivoklátu ostatní 3 do hradu KĜivoklátu posláni byli. To se stalo v nedČli pĜed sv. Markétou. Pak hned ouĜedlníci psali za králem do Budína a ty havíĜe ubohé jak mohli, neprávČ osoþili. Král dle tej mu dané zprávy naĜídil: by havíĜi ti jakožto odbujní potrestáni byli. A tak pak hned ten pátek pĜed sv.
VavĜincem ti havíĜi na obouch místech stejnČ vyvedeni a od kata
veĜejnČ postínáni. Jichžto jména byly tyto: Šimon, PrĤša, ýerný,
Hana z Hloušek, Duchek starší, Mládek, Kužel, Viktorýn, Chlad a
Vopátka. Ti všickni byli stínáni u PodČbrad. Co žádali správy
kĜesĢanské pĜed smrtí užíti, toho jim nechtČl hejtman podČ- /50/
bradský dopustit. Z tČch havíĜĤ poslední, vida již své spolutovaryše postínané a maje sám také svou hlavu pod meþ dáti, prosil Boha, aby nevinnou krev jejich hojným deštČm spláknouti a obmýti
ráþil. A tak dĜíve hodiny (ješto pĜedtím od nČkolika þasĤ žádného
deštČ nebylo) spadl veliký pĜíval a pršelo tĜi dni a tĜi noci poĜád. Z
þehož veliké rozvodnČní, kteréž okolo Hory i jinde nemalé škody
zdČlalo. Na tom místČ, kdež ta poprava byla, stál dub, na kterémž
potom rostly žaludy s kápČma. Já sám také jsem jeden z takových
žaludĤ vidČl, jenž na sobČ takovou kápi nesl, jakouž tak havíĜi kapihorský užívati obyþej mají. Hájek., Cuthen., MS., Olom. lib. 3?.
Týž dub za mé pamČti, totiž roku 1777, od vČtru vyvráczen jest.
Po té popravČ léta 1515. Horníci a havíĜi na témž místČ, kdež ta
poprava byla, kostelík Matce Boží, ke cti jejího v Nebe vzetí, postavili. U KĜivoklátu také v ten den byli stínáni: Holý ze LvĤv a
OndĜej NČmcĤv, tĜetí pak Vít KrchĖavý katu se obránil a do lesa
utekl. Tak hle! ti havíĜi, že se proti svým ouĜedlníkĤm pro pravdu
vedle spravedlnosti zasadili, beze všeho právního vyslyšení a rozeznání, toliko na kĜivé osoþení sobČ odporné strany nevinnČ
usmrceni byli. ýti Hájka v listu 456. Ten dokládá, že od toho þasu
ruda stĜíbrná u Hory nejde v té hojnosti, jakoby se s tČmi nevinnými ztratila. A jistČ to tak jest.
Pán BĤh mstí od té doby, veĜejnČ se vidí:
Neb tak hojnČ u Hory, stĜíbro se neklidí.
Již handštány guldance, málo se nachází,
Guldantropy a nunce, klufty víc nesází.
Velké štance a štaury, na gvaldykování;
ýiní se, avšak kĖoury neþiní zastání.
Téhož 1496. léta. KnČz Valentýn dČkan karlštejnský jda na
pouĢ k sv. MáĜí MagdalenČ do francouzského mČsta Marselie (kterouž pouĢ se zaslíbil konati, když v zemi turecké zajat byl) a tak
žádal krále Vladislava o pomoc na stravu. Král povolil jemu z
mince kutenské vyplatiti 15 kp. gr. þesk. ex originali.
Léta 1497. za ouĜadu nejvyššího mincmistra nového p. Holštofara z Malšic, král Vladislav mČsto Horu Kutnou oslavil, když
toho roku pĜed sv. MatČjem s pČti tisíci koní, zlatem, stĜíbrem a
drahými perlami ozdobených, a na nich s jezdci zlatohlavem a aksamitem odČných do mČsta pĜijel. S nímžto také byli tĜi uherští
biskupové, totiž: varadynský, agarský a vácovský. KoĜínek. Odkudž pak zas dne 27. února do Prahy pĜijel a tam kostel sv. Víta
na HradČ pražském mnohými klenoty ozdobil a jmenovitČ na obložení hlav sv. dČdicĤv þeských, sto hĜiven stĜíbra daroval. Hájek.
Léta 1498 dne 25. máje v pátek po Božím vstoupení. V Praze
nČkteré mČštky byly zutráceny a spáleny, protože muže své nČjakými prachy na topenicích trávily. MS.
Léta 1499 dne 18. ledna. Tu noc po sv. Antonínu a pĜed sv.
Pryškou bylo v ýechách veliké a þasté na mnohých místech blýskání a nČkde i hĜímání. Potom až do konce toho mČsíce ustaviþní a
náhlí dešĢové, nČkdy sníh a þasem kroupy pršely. Fabricius. Byla
toho roku veliká úroda na obilí i ovotce, jakož od mnohých let nepamatovali. Vína taková hojnost, že ho nemČli veþ líti, netoliko v
ýechách, ale i v okolních zemích. Hájek MS.
Léta 1500. Za þasĤ krále þeského Vladislava, jakkoliv sidce
již hory kutenské ne tak silnČ, jak pĜed válkou žižkovskou šly, tak
pĜedce toho þasu témČĜ každý rok se na Horách Kutnách okolo
14.000 hĜiven stĜíbra zmincovalo. Memor. Reg. Mont. /51/ Toho
roku knČz VavĜinec kaplan havíĜský na KaĖk se pĜistČhoval a stavení kostela kaĖkovského toho léta také se dČlalo. Lib. Memor. Gang.
Léta 1501. Páni a rytíĜstvo ráþili jsou rozkázati dckami památnými zapsati, aby dle vejpovČdi krále Vladislava, HorníkĤm
na Horách Kutnách nynČjším i budoucím, což by sobČ koliv na
dČdinách svobodných koupili, jim v dcky zemské kladeno bylo.
Dto. Toho roku dne 15. srpna veliká povodeĖ byla po vší þeské
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zemi, takže voda Vltava v Praze dvou loket zvejší nad Bradáþe,
kterýž jest u špitála pod mostem vytesaný, vystoupila a až k sv.
Mikuláši se rozlila. Z þehož veliké škody na polích, dobytcích i na
staveních se staly. Nebo pĜedtím na osum dní pĜívalové pršely.
Cuthen., MS.
Léta 1502. Král Vladislav v úterý po KvČtné nedČli sedČl na
soudu zemském a slyšel pĜi mezi pány a rytíĜstvem z jedné a mČšĢany mČst královských z strany druhé o užitky a obchody panské,
zvláštČ o vaĜení piva, a uþinil tuto vejpovČć: jakož jsou Pražané a
jiná mČsta privilegia ukázali, kteráž mají od starodávna od pĜedkĤ
našich o piva vaĜení, že sedláci nemají okolo mČst v míli nikde po
vsech piva vaĜiti, šenkovati a jiných Ĝemesel dČlati, jakožto listové
jich ukazují, kteráž mají od starodávna. A nato sou ukázali nález
krále JiĜího pĜedka našeho, že sedláci v míli okolo mČst jim ke
škodČ pivo vaĜiti a šenkovati nemají. Ale o páních a rytíĜstvu o
jich starobylé svobodČ ustanovujeme: aby oni mohli piva vaĜiti a
slady dČlati ku potĜebČ své i také k užitku svému i Ĝemeslníky míti
na svých zámcích a tvrzích k svým potĜebám. Pražané pak a jiná
mČsta v tom, co se piva vaĜení dotýþe, aby zachováni byli pĜi
svých výsadách a nálezy krále JiĜího, kterýžto v sobČ zní: že míli
okolo mČst sedláci piva vaĜiti a šenkovati nemají, aby užili. Tak
zaznamenal p. Mikuláš Daþický z Heslova v PamČti svých a otce
svého OndĜeje, v rukopisu kutnohorském. Chron. Reg. Hradec. et
Daþický z Heslova Kuttenberg. manuscr. Toho roku kostel na
KaĖku již v kĤru sklenut a také v nČm kazatedlnice a kancelum,
prací kameníkĤ Rejskových zhotovené bylo. Též toho léta na vČž
toho kostela nový zvon od Jakuba Ptáþka slit a zavČšen byl. Dáno
za nČj 42 kp. 16 gr. þes. Lib. Memor. Gang. Roku toho v outerý
pĜed sv. Václavem zavĜen neb dostavČn palác na HradČ pražském,
od mistra Benedikta kameníka þeského z mČsta LounĤ. MS. Týž
Benedikt, jinak Beneš, tČch þasĤ stavČl kostel Božího TČla, jinak
Barborský Ĝeþený v HoĜe Kutné a také byl mistr i od stavení kostela sv. VavĜince na KaĖku, jak to kaĖkovské pamČti dokládají.
Léta 1503. dne 22. þervna, ve þtvrtek pĜed sv. Janem, most
pražský kamenný pĜes Vltavu toho dne dostaven a dokonán. CísaĜ
Karel IV. založil jej a poþal stavČti léta 1358. Tak se na nČm stavČlo 145 let. Jest zdýlí 862 lokte. Hájek fol. 46?. Toho roku Horníci Kutenští od krále Vladislava majestát obdrželi, jehož jest datum v BudínČ v pondČlí po sv. TĜech králích, jehožto obsah jest.
PĜednČ: aby k žádným vojnám ven z zemČ /52/ ani v zemi potahováni nebyli, než toliko jen hor obhajovati pilni byli. Za druhé: aby
hlasu svého hned po MČstech pražských pĜede všemi jinými mČsty
v království þeském užívati mohli. Za tĜetí: aby k žádnému snČmu
obsíláni nebyli, kromČ kdyžby král þeský volen byl. Za þtvrté: aby
žádných berní platiti povinni nebyli, že je i mČsto jejich na þasy
budoucí od všech berní vynímá a osvobozuje. Lib. Memor. Gang.
Léta 1504. dne 28. máje. Filip biskup Sydonienský z Vlach
toho dne pĜijel do Prahy, kdež žáky na knČžstvo pod obojí svČtil.
Pak dne 20. srpna v outerý po Nanebevzetí Panny Marie posvČtil
nový kostel sv. Pavla pĜed PoĜickou branou, potom odjel do Kutné
Hory, kdežto v nedČli pĜed památkou sv. Matouše apoštola svČtil
oltáĜ velký Božího tČla v kostele barborském, též oltáĜ sss. Trojice
za mČstem. Páni Horníci dali mu mísu grošĤv, bylo jich 50 kp. gr.
þesk. Hájek., MS., Lupacius., Daþický z Heslova. Toho roku ve
þtvrtek pĜed Povýšením sv. KĜíže, ýechové, jichžto 5000 lidu do
Bavor na pomoc knížeti Ruprechtovi proti císaĜi Maximilianovi
vytáhlo, toho dne nedaleko ěezna od NČmcĤv poraženi byli. Sebast. Frank. Toho roku pĜed žnČma bylo veliké sucho, pak zas
potom o sv. MartinČ pĜišla ostrá zima a trvala až do stĜedopostí.
Ten rok bylo veliké draho, kopa vajec prodávala se za 7 grošĤ a
plece též tak. Téhož léta v stĜedu den ss. Šimona a Judy, vyplacen
jest Mladý Kolín k ruce krále jeho Milosti a to penČzi v minci na
Horách Kutnách nachovanými. Horníci pak pĜipĤjþili k té vejplatČ
8000 kp. gr. þes., kteréžto sumy poskytl dĤl Osel Ĝeþený pod
chrámem Božího TČla a sv. Barbory od dávna zaražený. Nebo v
tom dole na HruškovČ vortu obzvláštČ veliký kheĖ dobrých rud se
nacházel.
Léta 1505. v nedČli dne 3. srpna. KnČz Martin Rodach kaplan
Tejnský v Praze, vzat do vČzení od rychtáĜe mČstského. Za tou
pĜíþinou biskup Filip Sydonienský z Vlach, na den PromČnČní Pána Krista, zastavil služby boží v Praze a chtČl zas z ýech do Vlach
odjeti, ale dostižen jsa v SobČslavi, navrátil se do Hory Kutné a tu
potom až do smrti bydlel. MS. Téhož léta kostel sv. VavĜince na
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KaĖku byl dostaven a tak v 13ti letech to chrámové stavení ke
konci pĜivedeno. Nákladu penČz koštovalo 1372 kp. gr. þeských.
Nebo tehdáž platila se mzda denní zedníku, kameníku aneb tesaĜi
po 3 gr., nádeníku 2 gr., formanu za fĤru kamene z lomu
sv.barborského od huti 4 gr., za fĤru písku od šibenice též 4 gr., za
vápenici vápna práchovského 3 kp. 10 gr., od fĤry formanu za pĜivežení téhož po 16 gr., tisíc cihel za 1 kp. gr., fĤra šindele za 1 kp.
42 groše a laĢových hĜebíkĤ kp. za 12 haléĜĤ. Téhož roku. Páni
kaĖkovský dali také velký zvon do Králové Hradce mistru OndĜejovi Zatikovi pĜelíti v touž váhu, jak prve byl, od kteréhožto
pĜelití i potom s zavČšením zaplaceno témuž mistru OndĜejovi, dle
úmluvy písebné, 41 kp. 28 gr. þesk. Ten zvon váží 28 centnýĜĤ a 4
kameny. Lib. Memorab. Gang. /53/ Téhož léta. Jan Ševþík perkmistr plimlský, koupil kverkĤm novoplimlským k potĜebČ dĤm s
zahradou od Šimerky za 14 kp. gr. s tím doložením: že tu hrázi s
Hlubinským má perkmistr plimlský spoleþnČ hraditi a kdyby chtČl
perkmistr z té zahrady koupené co dČlati, aby Hlubinskému nebylo k škodČ dČláno. A z toho místa mají kverci plimský každý rok
platiti 1 lib. vosku k sv. VavĜinci. Lib. Contr. Gang.
Léta 1506. dne 19. dubna. V Hyšpánii zdviženo protivenství
proti kĜtČným židĤm, protože Velikounoc ne s kĜesĢany, ale s židy
svČtili, a mnoho jich zmordováno bylo. Cosmogr. Munsteri. Téhož
léta dne 10. srpna v den sv. VavĜince muþedlníka, Filip biskup
Sydonienský posvČtil jest kostel a oltáĜ velký, pod jménem téhož
sv. muþedlníka VavĜince na KaĖku vnovČ z gruntu pĜestavČný.
PĜiþemž množství knČží i obecného lidu bylo. Pak zase v den sv.
KĜíže povýšení týž biskup Filip posvČtil jest velký zvon a dal jemu
jméno Václav. A tu jsou páni kaĖkovští již podruhé téhož biskupa
zdvoĜile ctili v domu farním u pana faráĜe svého, knČze ŠtČpána.
Dáno biskupu za tu jeho práci duchovní od pánĤ starších havíĜských 1 kp. gr., od opatrovníkĤ a kostelníkĤ chrámu téhož 3 kp.
gr. a od obecních konšelĤ 40 gr. þes. Stalo se to za ouĜadu nejvyššího mincmistra v království þeském urozeného pana Bernarda z
Valdštejna, pána na KlášteĜe a Hradišti. Za starších v KaĖku nad
havíĜi: Jakuba Hlubinského, Jana perkmistra plimlského, Jana
ýernýho a Maška perkmistra z Šafar. Za rychtáĜe: Zikmunda, za
konšelĤv: Duchka Špaþka, MatČje Rokovce, Václava ýedíka,
Václava Lista a Pavla Trnky. Za opatrovníkĤ a kostelníkĤ chrámu
PánČ: Havla Haška, Jakuba Hlubinského a Jira Lehmduory toho
þasu staršího nad hašplíĜi. Lib. Memor. Gang.
Léta 1507 po sv. BartolomČji zaþal se v ýechách veliký mor a
trval potom až do Hromnic pĜíštího roku. Nejvíce pomĜelo dČtí a
mladých lidí. Toho léta v stĜedu po památce sv. Havla dne 21. Ĝíjna. UmĜel na Horách Kutnách Filip biskup Sydonienský a páni
Horníci uþinili jsou jemu slavný pohĜeb. Pochován v Vysokém
kostele sv. Jakuba. Potom léta 1511 odtud vyzdvižen a do kostela
sv. Barborského pĜenešen. Hájek fol. 462., Daþický.
Léta 1508 dne 4. Ĝíjna. Zikmund král polský porazil toho dne
Bogdána vývodu valaského. Poláci mČli také na pomoc ýechy,
kteréž vedl ýernín rytíĜ þeský. Za dvaceti dnĤ pohubili celou valaskou zemi. Decius. lib. 3.
Léta 1509 dne 28. února. Pražané s vyslanými z jiných mČst
království þeského, jménem všeho stavu mČstského, králi Vladislavovi a synu jeho Ludvíkovi darovali 16 koflíkĤ zlatých a stĜíbrných, kunstovnČ udČlaných, kteréž také král od nich vdČþnČ pĜijal.
Lupacius. Téhož léta. Dne 11. bĜezna v tĜetí nedČli postní. Ludvík
jediný syn krále þeského Vladislava II. pacholátko ve dvou letech
osmi mČsících a 11 dnech, v pĜítomnosti pana otce svého, na kralovství þeské v kostele sv. Víta na HradČ pražském, od Stanistava
biskupa olomúckého, korunován byl. PĜitom tomu mladému králi
povolena bernČ po pĤl úroku od pánĤ a /54/ rytíĜstva a od mČst po
dvouch groších þeských z hlavy. Hájek & Alii. Téhož léta dne 17.
máje, v Praze v klášteĜe sv. Tomáše na Malé StranČ, když mniši
obraz Božího Vstoupení nahoru táhli, kruchta s lidmi se utrhla a
zlámala, tak, že do šesti osob od toho ztluþení zemĜelo a mnoho
také pĜitom se zchromili. Hájek MS. Téhož léta dne 20. máje.
Sváda se stala mezi nČkterými mČšĢany pražskými a mezi Uhry,
kteĜíž s králem Vladislavem do Prahy pĜijeli, v kteréžto svádČ nČkolik znamenitých pánĤ uherských i s þeledí zmordováno a klenoty, šacstvo i nábytky jim pobrány. Té bouĜky pĜíþina byla nevážnost rozpustilých UhrĤv. Histor. Pragen. lib. I., MS. Toho léta.
Páni starší kaĖkovští koupili dĤm k záduší pro faru od Thovaryšky
za 37 kp. gr. þes. Týž dĤm býval farní až do léta 1623. Nyní se

Vodovský nazývá. Stojí proti kĤru kostela. Lib. Contr. Gang.
Léta 1510. Dne 13. února, v první stĜedu postní král Vladislav s Ludvíkem synem svým a Annou dcerou vyjel z Prahy do
Hory Kutné, kdež stavĤm království þeského snČm položil k prvnímu pondČlku v postČ. Odkudž po snČmu jel do Uher a již více
potom do ýech se nenavrátil, ale tam v UhĜích život po 6 letech
dokonal. Hájek. Toho léta v HoĜe Kutné pĜi kostele sv.barborském Horníci dali veliký zvon slíti, kterýž ke cti mladého krále
þeského Ludvík nazvali. Od toho roku nachází se pamČĢ stará, v
nížto takto zaznamenáno stojí: Kostelníci svatobarborští shledali
handštánĤ božích, v dole Osle 7 pytlĤ: v Mladých Rousích za 10
kp. a 33 gr. þes.; námČští, v Osle 2 pytle a 1 korbu, v Klinšmídu 2
pytle, v Mladých Rousích za 5 kp. a 3 gr. þ.; kaĖkovští v Osle 7
pytlĤ, v Mladých Rousích 5 pytlĤ, v Hoppích za 4 kp. gr. þes.;
bartolomČjští, v Mladých Rousých za 4 kp. gr. þes.; klášterští z
Sedlce, po všech dolích za 24 kp. gr. þes. Hle! jak jsou ti staĜí
Horníci k chrámĤm božím a chudým lidem náchylní a štČdĜí byli,
zaþež také zas BĤh jim v tČžení hor žehnal. KoĜínek. Toho léta
páni kaĖkovští koupili k obci dĤm Bebtovský Ĝeþený pĜed kostelem za sumu 44 kp. gr. þeských pro dĤm radní, ponČvadž starý rathauz u dolu Mladé Plimle již scházel. Lib. Contr. Gang.
Léta 1511. dne 26. bĜezna, v stĜedu po ZvČstování Panny Marie, bylo v ýechách na mnohých místech zemČtĜesení, takže se vČže kolébaly a trvalo za þtvrt hodiny. Hájek fol. 464. Toho léta
rudní písaĜi zaznamenali, co tak kverci kaĖkovští a oselští každý
tejden toho roku rud a kyzĤ rudokupcĤm prodali, totiž na Oselským couku: prodáno rud za 12.835 hĜiven 47 gr. þes., na KaĖkovským couku: prodáno kyzĤ za 13.117 hĜiven 47 gr. þes. Suma
obojí pošty vynáší v jednom po 25.953 hĜivny 34 gr. þes. HĜivna
taková penČžitá platila 48 gr. þes. aneb pražských a každý takový
groš platil 14 malých penČz a tak þiní to na zlaté rejnské 47.498 zl
43 kr. Vzdaž to nejni pČkná suma penČz za tejden, kterou jsem pro
pĜíklad k pamČti zde podotknul? co jen kverci kaĖkovští a oselští
utvoĜili. Co pak jiní jenž na jiných coukách pavovali? a co sám
král z dolĤ a vortĤ k korunČ své pĜíslušících toho roku rud a kyzĤ
vysekal a z nich stĜíbra vyšmelcoval? Ó stĜíbrná léta krále Vladislava! ale však ještČ ne tak stĜíbrná /55/ jako pĜed žižkovskou válkou bývala. KoĜínek ex Lib. Reg. Mont. JeštČ na tento rok 1511.
nacházím v knize kšaftovní kaĖkovské, o odkazích, které se od
sousedĤv k domu božímu scházely, a to jmenovitČ k sv. VavĜinci
na KaĖk odkázali: Markyta Lehmduorka 6 kp. gr. þes. Jan Jihlavský 5 kp. gr. þes. KateĜina Hutmanka z Plimle 4 gr. þes. a Pavel
Kozíbrada na hĜbitovní hradbu 6 kp. gr. þesk. Lib. Testam. Gang.
Téhož léta. Páni starší nad havíĜi obdrželi majestát od krále Vladislava, že mohou k svému poĜádku koupiti zboží pozemského za
5000 kp. gr. þeských, a to buć pojednou neb pomalu, jakž to týž
list v sobČ šíĜe obsahuje. Lib. Mem. Gang.
Léta 1512. dne l. máje. Obce pražské zbouĜily se na židy a jejich mČsto a jedva skrze ouĜady spokojeny byly: Protože jeden žid
pachole kĜesĢanské kamenem zabil, kterýž potom na rožeĖ vstrþen. Lupacius. Téhož léta. Spiritus Sancti. Páni starší v KaĖku darovali na vystavení hradby neb zdi okolo hĜbitova, a to od poĜádku
hašplíĜského 30 kp. gr. þesk. a od trejvíĜského 2 kp. gr. þesk., k
tomu také páni opatrovníci a kostelníci za stĜíbro z Vosla utržili 28
kp. gr. þesk. k ruce téhož záduší. A tak toho léta zeć neb hradba
nová okolo hĜbitova, skrze mistry Blažka a Martina Seko vystavená byla. Lib. Memor. Gang. Toho roku po sv. Havle byl podzimek kupodivu tak teplý, že jak rĤže, též višnČ, jablka i jiné stromy
kvetly podruhé, mnozí také i jahody sbírali. To neobyþejné avšak
libé teplo trvalo až do desátého dne mČsíce prosince.
Léta 1513. dne 30. máje, v pondČlí po Božím TČle, v mČstČ
Jihlavi vyhoĜelo 60 domĤ a na pĜedmČstí 30. Lidí do 12 osob pĜitom zahynulo. Ten oheĖ vyšel z kláštera od másla, kteréž se zapálilo, když koblihy pekli. Cuthen. Toho roku havíĜstvo na Horách
Kutnách stČžovalo sobČ pĜed pány, že ševci pĜíliš draho obuvi dČlají. Páni naĜídili: aby budoucnČ pár prostých stĜevícĤ nedávali
ševci dráž, než za 2 groše bílá aneb nejdráž za 16 penČz. KoĜínek.
Toho léta Dom. In Voluntate. Zas kostelníci utržili za rudu neb
tak Ĝeþené handštány boží k záduší sv. VaĜince na KaĖku 38 kp.
gr. þes. Lib. mem. Gang.
Léta 1514. dne 21. srpna v pondČlí pĜed sv. BartolomČjem.
Pražané staromČští dali stíti u pranéĜe dva konšely, Vilémka z
Troskovic a Havla od PČti Korun, protože tejné vČci z rady proná-

šeli. MS., Hájek folio 46?. Téhož léta. Urozený pan Ladislav z
BechynČ, toho þasu nejvyšší kancléĜ království þeského, zjednal
jest od krále Vladislava majestát poĜádku havíĜskému, aby þerveným voskem peþetili, kdežto jsou pĜedkové toho dosáhnouti nemohli. Týž pan Ladislav to z pouhé lásky uþinil, že k témuž poĜádku slavnému pĜívČtivost mČl. Lib. Memor. Gang. Téhož léta.
OndĜej Chumlak z Hlízova odkázal k kostelu sv. MaĜí Magdalene
na hoĜejším TurkaĖku 2 kp. gr. þes. Též roku toho páni kostelníci
kaĖkovští za stĜíbro z mince z rudy zádušní vyšmelcované obdrželi 49 kp. gr. þeských, jak toho registĜík téhož záduší toho léta
Dom. Si inquitates vykazují.
Léta 1515 dne 8. února. Zikmund HĤlka konšel Nového MČsta pražského stál na rynku toho mČsta. Dáno mu za vinnu: že zraditi chtČl. Hájek. /56/ Téhož 1515 roku dne 26. þervence. CísaĜ
Maximilian I., pak Vladislav uherský a þeský a bratr jeho Zikmund I. polský, králové, toho dne sjevše se v Vídni, pokoj vČþný
mezi sebou uþinili a pĜíbuzenstvím skrze manželstva jej stvrdili.
Nebo císaĜ Maximilian, arciknížeti vnuku svému, Annu dceru krále Vladislava, a Ludvíkovi, téhož krále þeského synu, Marii vnuþku svou, téhož arciknížete Ferdinanda sestru, zasnoubil. Kdež se i
oddavky v kostele sv. ŠtČpána, skrze Tomáše kardinála OstĜehomského, vykonaly. Cuspinian., Hájek folio 466., Curens., Olomucen. lib. 32. Téhož roku páni starší kaĖkovští nad havíĜi koupili k
obci zbroj pro tovaryšstvo, za kterou dali v Praze 13 kp. 17 grošĤ
þeských. Lib. Memor. Gang.
Léta 1516. dne 13. bĜezna, ve þtvrtek pĜed KvČtnou nedČlí.
UmĜel v UhĜích na BudínČ Vladislav král þeský a uherský, živ byl
60 let a 12 dnĤ. Pochován v Královském BČlohradČ. PozĤstavil po
sobČ jediného syna Ludvíka 9 let stáĜí, již na oboje království korunovaného, ustanoviv jemu za poruþníky císaĜe Maximiliána I. a
Zikmunda I. krále polského. Velesl. fol. 145. Toho léta dĤl Osel
Ĝeþený, na dolejších grádích poþal se topiti a nemálo strachu horním strážným nahnal. Kverci plimlští na KaĖku obdrželi hĜivnu
štaury týhodní z královské mince, k dobývání téhož dolu Mladé
Plimle (již tehdáž opuštČného), aby zas dobýván byl. Ten þas
zbouĜili se havíĜi z dolu Ruthartu na couku Magdalenském, nechtíce do dolĤ na dílo lézti, protože kverci skrze pČt nedČl jim plat
neb lĤn jejich zadrželi. KoĜínek ex Lib. memor. Reg. Mont. Toho
roku Dom. Iubilate. Páni starší a konšelé z KaĖku s množstvím
ozbrojeným tovaryšstvem jeli slavnČ do Nového Bydžova pro
svého nového pana faráĜe (jak se jmenoval, doloženo nejni), utratili na tej cestČ za stravu i za obrok koĖský 7 kp. 22 gr. 3 d. Témuž
p. faráĜi dali na novousedlé 1 kp. gr. þeských. Ten rok kostelníci
kaĖkovští k záduší sv. VavĜince pĜijali z mince za stĜíbro 45 kp.
45 gr. þeských, k tomu také JiĜí Žatecký hašplíĜ odkázal kšaftem k
témuž záduší 10 kp. gr. þeských. Ten þas kostelníci koupili k záduší nový kalich od knČze Buchala za 12 kp. gr. þes. Lib. memor.
Gang. Toho roku ve þtvrtek pĜed sv. Markétou. Pan JiĜí Háša z
Újezda a na MalešovČ prodal huti v GruntČ Janovi Lukšovi a Janu
Roháþovi za sumu 300 kp. gr. þes. Táž huti jmenovala se Jandovská, kterouž týž Janda rudokupec hned za þasu krále Vladislava
roku 1479. držel. Prot. Reg. Mont. Kuttnæ.
Léta 1517 dne 31. Ĝíjna. Martin Luther nejprve toho dne Propositiones aneb artykule nČkteré v poþtu 95 vĤbec vydal strany
odpustkĤv papežských proti Janovi Teceliovi z Piana, mnichu Ĝeholy sv. Dominika. A ten byl poþátek té promČny v náboženství,
kteráž se potom daleko v ěíši i po jiných zemích v EuropČ roznesla. Sleid., Sarias., Bucholc. Toho roku p. JiĜí Háša perkmistr na
KaĖku spustil hlubinu v KunteĜích dolu, ponČvadž tu p. mincmistr
štaury (danČ dolní) dáti nechtČl. Lib. memor. Gang. Toho léta
Dom. Vocem iocunditatis. Páni starší kaĖkovští jeli pro nového faráĜe, knČze Jana do Žiželic. Utraceno 4 kp. 10 gr. þes. Toho roku
nacházím v KaĖku dva kaplany, neb tak znamenáno: Dom. Involuntate. KaplanĤm knČzi Kašparovi a Jakubovi dáno 1 kp. 36 gr.
/57/ Léta 1518. Dne 5. srpna. CísaĜ Maximilian I. držel snČm
Ĝíšský v Augšpurce, na nČmž pĜítomni byli všickni kurfirštové. Tu
nejprve o tom se jednalo, co pĜed sebe Martin Luther vzal, a o jeho uþení, a císaĜ toho dne o tom psaní papeži uþinil, aby on hned
pĜi zaþátku toho zlého, lékaĜství obmyslil, prve nežli by to se dále
rozmohlo. Byl také na tom snČmu Tomáš Kajetán kardinál, pĜed
nímž se také Luther dostavil, ale jsa napomínán od nČho, uþení
svého odvolati nechtČl. Bucholc. ex Sleidan. Sarias. Kostelníci
kaĖkovští toho roku obdrželi k ruce záduší sv. VavĜince z mince
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za stĜíbro zádušní 20 kp. 6 gr. þes. Též odkaz od Johanny Petrostkové dle jejího kšaftu 3 kp. gr. Lib. mem. Gang.
Léta 1519 dne 19. ledna. UmĜel v mČsteþku Welsu císaĜ Maximilián I. a v Novém mČstČ za Vídní pod oltáĜem pochován. Po
nČm zvolen na císaĜství vnuk jeho Karel V. král hyšpanský. Velesl. Téhož léta dne 22. þervence konala se slavná pouĢ v kostele sv.
MaĜí Magdaleny kající na hoĜejším TurkaĖku, kdež služby boží
páni opatové vykonávali. K tomu také jsa pozván pan dČkan kutenský, dáno jemu pocty 5 gr. þeských. Pomysli sobČ þtenáĜi, jak
tehdáž peníze vzáctné byly? a vzdaž by nynČjších þasĤv takový
pán s 5 groši se nechal obdarovati? zajisté by taková pocta za našich þasĤv malé vážnosti docházela. Lib. memor. Gang.
Léta 1520. 22. února. Byla velmi teplá zima až do dne Stolování sv. Petra, potom pĜipadly tuzí mrazové a trvaly až do konce
mČsíce dubna. Pak toho roku byl v ýechách veliký mor a trval od
sv. Jana KĜtitele až do vánoc. Toho roku dne 1. záĜí. Stavové království þeského poslali do Uher lid na pomoc králi þeskému Ludvíkovi proti TurkĤm, kteĜíž toho roku s velikým vojskem do Uher
vtrhli. Lupacius.
Léta 1521. dne 1. února. Toho dne a jiných potom fialu rozkvetlou lidé trhali. Neb byla zima velmi teplá, jakož lidé nepamatovali. Velesl. fol. 59. Toho roku papež Lev X. vydal klatbu na
Martina Luthera pod datum 28. bĜezna v den Zeleného þtvrtka.
Bucholc. Téhož léta dne 11. prosince. P. Vilém Kostka z Postupic
mincmistr království þeského umĜel, jenž se sám z ruþnice zabil.
Pochován v kostele Matky Boží pĜed Tejnem v Starém MČstČ
pražském. Codicill. Ten rok nacházím zas v KaĖku nového kaplana knČze Pavla, kterýž Dom. Ecce Deus na KaĖk se pĜibral. Lib.
memor. Gang. Léta toho Mates dČlník horní z Fratu odkázal k zaduší sv. VavĜince 2 kp. gr. þes. Též Jan trejvíĜ z Šafar, 22 kp. 30
gr. þes. a ten samý také k Matce Boží do Grunty poruþil 1 kp. 50
gr. þes.
Léta 1522 dne 22. bĜezna, páni, rytíĜstvo, Pražané a Horníci
vyjeli k Polné proti králi Ludvíkovi a tu jej i s jeho manželkou
královnou Marií slavnČ pĜijavše do Prahy provodili. Hájek, Velesl.
fol. 14?. Potom téhož léta týž král i s královnou slavnČ na Hory
Kutné pĜijel. Páni Horníci drejlink vína, 14 sudĤ piva a jiných potrav dostatek z pocty mu ofČrovali. HavíĜi pak obojích hor (totiž
stĜíbrných a kaĖkovských) dvČ laky malvazí a rudokupci druhý
drejlink vína darem dali. NazejtĜí opČt králi páni šephmistĜi dva
veliké stĜíbrné a pozlacené koflíky, mincíĜi a pregýĜi na stĜíbrný
míse tlustých grošĤ drahnČ presentýrovali a královnČ, též jednomu
markrabČti také po stĜíbrným a pozlaceným /58/ kredenci darovali.
Toho þasu byl mincmistr království þeského pan JindĜich Tunkl z
Brníþka. KoĜínek. Ten rok v Zelený þtvrtek páni starší kaĖkovští s
panem faráĜem domácím a s jeho kaplanem na obČdČ stolovali,
outrata vzešla na to 40 gr. þes. Lib. memor. Gang. Toho léta dne 9.
Ĝíjna. Kometa k západu slunce spatĜína. Následoval ji mor, hlad a
jiné pokuty hnČvu božího. Ten rok dĤl ýapþoch na couku oselském do dolu Heleru nenadále tak mnoho vody nalil, že v ní jedenácti hašplíĜĤm studenou lázeĖ uþinil, v nížto oni netoliko špínu,
ale i duši splákli. Ty þapþochské vody pak i do dolu Flašar se pomalu tlaþily a tak pomalu ten celý oselský couk topily. KoĜínek.
Léta 1523 dne 15. bĜezna král Ludvík pĜijel z Prahy do Hory
Kutné, kdež se i s královnou nČjaký þas zdržoval a tu i také v sobotu po sv. Beneši novou radu sadil a když se teplé jaro ukázalo,
po horách tČch na procházky vycházel. Jednoho také dne jda na
KaĖk se k radšachtĤm podívati, jakás plachá kráva ze stáda (blíž
cesty se pasoucího) se vyrazila a na téhož krále s rohy dotírala,
kterouž však ihned jeden z pĜítomných z ruþnice zastĜelil. Toho
roku týž král odtud do Uher odjel. Odkudž pak z Prešpurku dne
stĜedního po Všech svatých téhož léta HorníkĤm list poslal, v nČmž jich schvaluje, že pro vyzdvižení a potĜebu tČch hor berni svolili, a ujišĢujíce jich, že táž bernČ právĤm a svobodám jejich k
žádné újmČ a škodČ býti nemá, na þasy budoucí. Lib. memor.
Gang. Toho léta v ýechách taková hojnost a láce byla, že strych
žita za 10 gr., pšenice za 14 grošĤ a hrachu za 12 gr. míšenských
dávali. Potom okolo sv. Víta a Jana KĜtitele byly náramnČ studení
dnové, že lidé svČtnice topiti musili. Toho roku od 23. þervence
knČz Jakub Slovák od sv. Jiljí, Mistr MatČj Korambus pĜedešlý
administrátor konsistoĜe pod obojí, knČz Václav Šídlo od sv. Mikuláše a knČz Šimon od sv. Haštala vypovČdíni od PražanĤv, aby
se do západu slunce z Prahy vybrali a blíže tĜí mil od mČst praž-
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ských nebývali. Dáno jim za vinu, že bouĜlivá kázání þinili a lidí
jednČch proti druhým v Praze pozdvihovali. Historiæ pragen.
lib. I. cap. 5. Téhož léta Martin Luther nové své uþení již více v
Vitenberce a nČmeckých zemích roztrušujíce i PražanĤm þasté
psaní posílal, zvláštČ skrze uþedlníka svého Havla ýacheru, kterého také Pražané sobČ nejenom administrátorem konsistoĜe pod
obojí pĜijímajících ustanovili, ale i také v den sv. Rufa s velkou
slavností do tejnského kostela uvedli. Chron. Reg. Hradec. Toho
þasu již boží požehnání na horách Kutenských na hyle ubývalo,
ponČvadž bohatý oselský couk již se topiti poþal. Však ale pĜedce
ještČ kverkové na jiných coukách hojnost stĜíbra dobývali. Neb
tohoto roku rejstra urburní vykazují, že do mince od kverkĤv stĜíbra prennového koupeno bylo 13.498 hĜiven 2 fertony a 3 kventle.
Znamenej, že hĜivna stĜíbra váží 16 lotĤ, ferton 4 loty, kventl þtvrt
lotu. KoĜínek ex Lib. Reg. Mont.
/59/ Léta 1524. Benedicta. Odebral se na vČþnost knČz Jakub,
kaplan na KaĖku. Ten odkázal k záduší sv. VavĜince jeden kalich
svĤj stĜíbrný vnitĜ pozlacený. Též toho léta dokonal život þasný
Zikmund soused a bejvalý rychtáĜ na KaĖku. Ten kšaftem svým
poruþil k kostelu na KaĖk 229 kp. gr. þeských. K tomu naĜídil z
jednoho stĜíbrného velkého koflíku udČlati dva kalichy, z kterých
jeden do Rosic a druhý do Ždánic dáti odkázal. Ten rok kostelníci
kaĖkovští za stĜíbro z mince k záduší sv. VavĜince pĜijali: 29 kp.
11 grošĤ þesk. Lib. memor. Gang.
Léta 1525 v KĜížové dni. Pan dČkan kapihorský uþinil vejchoz
s procesí na KaĖk, outrata vzešla na poctu: za pintu vína 2 groše 4
d. a za ryby 5 grošĤ. Pak toho roku Dom. In voluntate. Nový p.
fáráĜ se na KaĖk pĜistČhoval (jehož jméno doloženo není). Páni
starší vítajíc ho, outrata na poctu vzešla pĜi tom tato: za hus 3 gr.,
za ptáky 2 gr., za 3 pinty vína po 3 d. žejdlík 5 gr. 1 d. a za sud piva 25 grošĤ. Ten rok kaĖkovští ještČ v dole Osel tále své pavovali. Neb nacházím ten þas ještČ v rejstĜíku za vydání: dán cupus do
dolu Oslu na 4 nedČle 1 kp. gr. þes. Toho roku KateĜina bubenice
odkázala kšaftem k sv. VavĜinci na KaĖku 2 kp. gr. þes. a chudým
na sukno 3 kp. gr. þeských.
Léta 1526. Dne 29. srpna. Solyman II. císaĜ turecký nenadále
do Uher, maje lidu 200.000, vtrhl. Proti nČmu se král Ludvík uherský a þeský toliko s 24.000 lidu u Moháþe položil. A tu z nabádání
nČkterých pánĤ uherských, nedoþkav tČch, kteĜíž mu z ýech a jiných zemí na pomoc táhli a již na cestČ byli, svedl bitvu s Turky a
opuštČn jsa od lidu jízdného, skrze zradu pĜemožen a poražen a
kĜesĢanĤ do 15 tisíc zbito. Sám pak král z bitvy utíkaje, v jednom
potoce bahnitém, ýepelatka Ĝeþeném, s konČm padl a bídnČ zahynul. Potom v témž bahnČ nalezen a na PĜedním BČlehradČ pochován. Solyman pak zebrav a zplundrovav Budín mČsto a pohubiv tu
všecku krajinu až k OstĜehomu, potom do Konstantinopole se navrátil. Hájek fol. 474., Olomuc. lib. 33., Curens. Téhož roku
Dom. Dicit. KnČz Duchek za kaplana na KaĖk se pĜistČhoval. Páni
starší kaĖkovští toho roku zjednali zvonec na dĤm radní, dáno za
nČj 1 kp. gr. þeských. Lib. Memor. Gang.
Léta 1527 dne 1. srpna. Narodil se ve Vídni Maximilian prvorozený syn císaĜe Ferdinanda, již 24. Ĝíjna pĜedešlého roku zvoleného krále þeského. Novina o jeho narození když dne 6. srpna
pĜišla, v kostelích Te Deum Laudamus zpíváno a zvonČno bylo.
Historiæ Pragen. lib. 4 cap. 13. Téhož léta dne 24. Ĝíjna. Divní
zázrakové a úkazové po západu slunce na obloze nebeské na mnoha místech vidíni. Nebo nČkteĜí spatĜili jako pochodnČ ohnivé létati, jiní muže zbrojné se potýkati, jiní sloupy od oblakĤ až k zemi
rozražené a meþe ohnivé. Velesl. fol. 546.
Léta 1528 dne 9. dubna v den Sazometné stĜedy, král Ferdinand spokojiv království uherské, toho dne do Prahy pĜijel a tu
nazejtĜí v Zelený þtvrtek tĜinácte chudých lidí mužského pohlaví
na HradČ pražském krmil, sám jim sloužil, krmi podával a vína naléval. Po /60/ jídle pĜepásav se prostČradlem, každému z nich pravou nohu, pĜiklekv na zem, umýval, þistou rouchou utíral a políbil. Naposledy zavČsiv každému rejnský zlatý v þerveném mČšeþku na hrdlo a dav dobrého sukna s sukní a kmentu s košilí, domĤv
je rozpustil. Historiæ Pragen. lib. 4. Téhož léta dne 6. þervna
okolo Tábora spadly kroupy velké jako vejce slepiþí a velikou
škodu udČlaly na osení i na lesích. Lupacius. Ten rok jest zhotoven nový zvon k kostelu sv. VavĜince na KaĖk od mistra Jakuba
Ptáþka z 17 centréĜĤ. Dáno za nČj dle úmluvy 85 kp. gr. þes. a k
tomu zpropitné 1 kp. 3 gr. þes. Na ten zvon dali na pomoc páni

starší havíĜští 15 kp. gr., sousedé a obyvatelé sbírky 9 kp. grošĤ a
pan faráĜ kaĖkovský 5 kp. gr. þeských. Lib. memor. Gang.
Léta 1529 dne 2. ledna. Vidíno nad Prahou nebe jako otevĜené, z nČhož se na malou chvíli záĜe a jasný blesk ukázal a v nČm
lidé zbrojní a ohniví nepĜátelským bČhem spolu se potýkající. Toho roku mČsto VídeĖ bylo od TurkĤv obleženo. Velesl. fol 7. Téhož léta dne 16. Ĝíjna. Solyman turecký císaĜ nemoha u VídnČ co
chtČl zpĤsobiti a ztrativ tu lidu na 80.000, s hanbou a škodou téhož
dne od VídnČ odtáhl a domĤ se obrátil. Ale na cestČ pustiv štráf za
mnoho mil, do 60.000 kĜesĢanĤ zjímal a s sebou do Turek zavedl.
Beuther. Téhož roku. ěíha hloušecký koupil zahradu u sv. MaĜí
Magdaleny v Špicberku od p. Mikuláše z PráchĖan na Horách
Kutnách a od jiných poruþníkĤv statku nebošt. Václava Zmeškala,
z kteréž zahrady urþen jest ourok k záduši kaĖkovské sv. VavĜince
každoroþnČ 8 gr. þes. k placení. Lib. memor. Gang.
Léta 1530. dne 25. þervna, v sobotu po sv. Janu. Filip Melanthon tovaryš Martina Luthera podal císaĜi Karlovi V. na snČmu
Ĝíšském v Augšpurku konfessi aneb vyznání víry, latinČ i nČmecky
sepsané; odkudž ta konfessí augšpurskou nazvána jest. Podepsali
ji knížata: Hanuš kurfiršt saský, JiĜí markrabČ brandenburské, Hanuš Fridrich kníže saské, Arnošt kníže brunšvické, Filip lantgrabČ
z Hes, František kníže lüneburské, Wolfgang kníže z Anhaltu,
mČsta Ĝíšská Normberk a Reütling. Sleidan., Bucholc. et Alii. Téhož léta In Voluntate. Páni kaĖkovští vešli v rozepĜi s panem Janem Trþkou strany fary gruntecké, kteráž již tehdáž ke collatuĜe
kaĖkovské náležela a od kteréž fary dČdiny týž pan Jan Trþka z
Lípy a na Lipnici, tehdáž držitel statku Libenic, k svému užitku
potahovati se snažil; protož toho dne v té dĤležitosti obČ strany
mezi sebou o pĜátelský mír rokovaly, však ale kaĖkovští nemohouc takového s panem Trþkou vyjednati, k zemskému soudu se
obrátili. Lib. memorab. Gang. /61/ Téhož léta opatrovníci a kostelníkové chrámu kaĖkovského sv. VavĜince obdrželi za stĜíbro z
mince z rudy zádušní 29 kp. 11 gr. þes. K tomu odkaz kšaftovní
od Tomáše havíĜe 4 kp. gr. þes. Lib. Memor. Gang., MS.
Léta 1531 dne 29. záĜí. UmĜel toho dne v mČstČ Luna Benedikt mistr kamenický, ýech, kterýž palác na HradČ pražském sklenul, též také kostel sv.barborský v HoĜe Kutný i též kostel sv.
VavĜince na KaĖku stavČl. Pochován první v kostele lounském,
kterýž také po ohni vystavČl.
Léta 1532. Dne 18. záĜí. NČmci porazili veliké vojsko turecké
v Rakousích nedaleko Nového MČsta a tím jiné Turky v nesþíslném poþtu pĜestrašili, že jsou zpátkem ustoupiti a zemí rakouských hubiti pĜestati musili. Beuther. Toho roku v horách Kutenských na couku oselském þapþochské vody do dolu Flašar skrze
skálu se protlaþily a mnoho vortĤ flašarských vytopily. Dávala se
vina vrchním štejgýĜĤm, že toho roku nedali tak pilnČ, jako pĜed
tím, vod fejlovati; nebo kde prve za den a noc sto lozunkĤ vody se
brávalo, toho léta sotva po dvamecítma brali. KoĜínek. Toho léta,
jako i jindy pĜed tím, o KĜížových dnech pan dČkan kutnohorský s
procesí na KaĖk pĜišel. Dáno jemu za poctu 7 groš. Ten rok páni
kaĖkovští do Prahy k soudu zemskému o faru grunteckou proti
panu Janu Trþkovi z Lípy na Lipnici a Libenicích se obrátili a tam
také za tou dĤležitostí svČdky obsílali. Tak nacházím v rejstrách
ungeltních kladené outraty: PoslĤm, kteĜí vyslaní byli do Prahy o
Collaturu grunteckou 2 kp. 20 gr. Dom. Quasimodo, když obsílali
svČdky o collaturu grunteckou 16 gr. Dom. Deus In Adiutor. na
výjezd do Prahy o collaturu grunteckou 3 kp. 28 gr. Dom. Salus
Populi na výjezd do Prahy o collaturu grunteckou 5 kp. 20 gr. S
knČzem faráĜem vyslaným do Prahy o collaturu grunteckou 1 kp. 8
gr. Toho léta Ferdinand I. král Ĝímský, uherský a þeský pĜedepsal
peþeĢ ouĜadu hornímu na Horách Kutnách, kteréž se pĜi peþetČní
listĤv užívati má. Totižto: Štít þervený, v nČmžto jsou dvČ ruce,
majíc okolo blankytné oblaky a držíce šlígle (to jest pemrlici a želízko neb kladiva havíĜská) stĜíbrné, s hejzelny (to jest násady neb
rukovídky) zlatými a v prostĜedku pĜes ty šlígle jest koruna zlatá
královská. Kteréhožto erbu hofmistr a urburéĜi s ouĜadem horním
vždy a na budoucí þasy užívati mají, jakž to týž dekret, jehož datum v Praze v outerý svatodušní, vysvČtluje. Zde se þtenáĜi dozvídáš, co to jest hejzelna, že jest to jméno hornické, kterýmžto pĜedek spisovatele tak nazván byl. Lib. Memor. Gang.
Léta 1533. Na oselským couku vody þapþochské v dolích
Kryku, ŠimpánČ, JiĜím, Studnici, ErlaufČ i Mladých Rousích více
se množily, takže kverci krykovští, pro sílu tČch vod, od svých tá-

lĤ pustiti musili a již také v dolu Osle toho roku až k prostĜedním
grádĤm voda vystoupila. KoĜínek. Toho léta. Jan Ješek krþmáĜ z
toho svČta sešel. Ten odkázal k sv. VavĜinci na KaĖku 8 kp. 29
grošĤ þeských a do Nebovid k kostelu zvon slíti poruþil. Lib. mem.
Gang.
Léta 1534. Druhý pondČlí v postČ. SnČm držán na HradČ pražském, na kterémž Ferdinard I. král uherský a þeský s stavy panským, rytíĜským a mČstkým o hory a kovy všelijaké zvlášĢ o zlato
a stĜíbro se smluvil. Viz o tom snČmu v zĜízení zemském W.I.
/62/ Týž král Ferdinand také, jak pĜedešlí králové þeští, Horníky
Kutenské velice miloval, neb jim svým majestátem všecka privilegia a horniþná nadání, od starodávna udČlená, stvrdil a k nim ještČ i jiné milosti (kterých pro obšírnost vypravovati opomíjím) pĜidal. A proþpak tak veliká, vzáctná a neobyþejná privilegia od knížat a králĤ þeských tČm HorníkĤm jsou nadaná? Na tu otázku
slyšme královskou odpovČć toho Ferdinanda prvního, kterýž v
majestátu toho samého léta 1534, na horní vČci daném doložil: že
to seznal, þím vČtší milosti horníkĤm se þiní, že tím snážeji k pavování a vzdČlávání hor chtivosti a pilnosti nabývají.
Léta 1535. Dne 24. þervna. Minster mČsto v krajinČ westfalské, v nČmž se byli novokĜtČnci zavĜeli, od biskupa toho mČsta a
nČkterých knížat dobyto a novokĜtČncĤm zase odjato. Kdež mnoho
novokĜtČncĤ zmordováno a král jejich Jan z Leydy Ĝemesla krejþovského, pĜed rokem od své roty za krále zvolený, s pĜedními radami svými jat a potom kleštČmi roztrhán. Sleidan., Eber. Toho
léta. Stala se smlouva pĜátelská o faru grunteckou mezi urozeným
panem Janem Trþkou z Lípy, na Lipnici a Libenicích z jedné a
mezi knČzem Lukášem arcipĜištem kouĜimským s osobami na
místo jeho s listem mocným postavenými, jmenovitČ: p. Severýnem z Gamsyštejna a p. Petrem Trnka, obouma z KaĖku, ze strany
druhé. Tak jakož jsou toho dobrovolnČ z obojí strany na páních
prostĜednících, jim všecko v moc davše, pĜestali:
VejpovČć pánĤ prostĜedníkĤ.
„Obojí strana od práva, v kterýmž jsou o touž faru pĤhona byli, aby i s škodami upustila. Urozený p. Jan Trþka poddané své,
jenž dČdiny zádušní na ten þas pod ourok drží, osení ten rok by
sklidili, zanechal bez vší pĜekážky. Hned po témž obilí sklízení, na
þemž se vosadní fary gruntecké s pány kaĖkovskými snesou, budou moci, jakž se jim spoleþnČ vidČti bude, bez pĜekážky p. Jana
Trþky i ouĜedníka jeho, najímati. FaráĜ kaĖkovský ten aby v GruntČ vždy tĜetí nedČli pĜisluhoval a vosadním, jako kaĖkovským, aby
posluhoval. A co faráĜi od té fary dáváno býti má, na þemž se
kaĖkovští s vosadními snesou, to aby jemu dáváno bylo. A což by
se jim vidČlo, to aby pro opravu toho záduší Matky Boží v GruntČ
aby zanecháno bylo.“ To jako dobĜí lidé pĜijavše a na tom pĜestavše z obojí strany mají a Ĝekli sobČ držeti. Té smlouvy byli jsou
páni prostĜedníkové: urozený pan Albrecht z Gutnštejna a na Ronšperce nejvyšší mincmistr království þeského, urozený pan Václav
Žehušický z Nestajova a na Žehušicích. Lib. Memor. Gang. Téhož
léta Dom. páni kaĖkovský dali pomoc na kostel do PĜelouþe 40 gr.
þes. Téhož léta v KĜížové dni panu dČkanu kutnohorskému na poctu, když na KaĖk s procesí pĜišel, za pintu vína 12 d. Toho roku
ten þtvrtek pĜed Božím narozením. Urozený pan Ambrož Lažanský z Hoštejnu král. hofmistr na Horách Kutnách, koupil huti dvČ
v GruntČ od pana Jakuba Kloudy a to sidce: jednu jenž slove ProstĜední a druhou Jandovská Ĝeþenou, s rybníþky a všemi štádly.
Prot. Reg. Mont.
/63/ Léta 1536 v sobotu po sv. PannČ Žofii. DĤl starý jménem
Ježíš propĤjþen panu Václavu Vrchlabskému s jeho kverky od p.
Albrechta z Gutenštejna, mincmistra v království þeském, a ouĜadu horního na Horách Kutnách, s tím však obmezením: jestliže by
v tom dole nČjaký poklad od zlata, stĜíbra a penČz neb jakýchžkoliv klenotĤv nalezeno bylo, z toho všeho že pan Václav Vrchlabský jednu polovici do komory královské odvédsti povinen bude,
druhá pak polovice toho že jemu p. Vrchlabskýmu a jeho dČdiþĤm
pĜipadnouti má. Dokládá táž propĤjþka v knihách k. horního ouĜadu, Lib. rub. fol. 32., že ten dĤl leží v klášteĜe. To se rozumí blíž
kláštera sedleckého, ponČvadž tu v HoĜe Kutné a blíže odtud žádný jiný klášter tČch þasĤ, kromČ sedleckého, stál. O tom dolu neb
šachtČ vypravoval mnČ roku 1800. velebný pán Ferdinand Housa
bejvalý probošt a sidce již poslední téhož kláštera sedleckého, ten
þas ale již (po zrušení kláštera) arcidČkan horokutenský, kterak on
v klášterním tehdáž knihoskladu sedleckém jednu starou pamČĢ
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psanou natrefil, v nížto þetl: že do tej šachty Ježíš klenoty kláštera
sedleckého pĜed Žižkou skryté byly. Že ale táž povČsĢ o tom tehdáž býti musela, to se patrnČ rozumí z tej propĤjþky, v které panu
Vrchlabskýmu ta vejhrada strany pokladu se obmezila. Však ale
vzdaž pan Vrchlabský v témž dolu jakého pokladu nalezl, o tom já
jsem se niþehož dozvČdíti dále mohl. Prot. Reg. Mont. Téhož léta
Dom. Da Pacem. Zase páni kaĖkovští dali almužnu na kostel do
PĜelouþe 30 gr. þes.
Léta 1537. Dne 1. záĜí. SvČtniþka neb modlitebnice královská
v kostele sv. Víta na HradČ pražském i s zlatohlavy a jinou ozdobou shoĜela. Velesl.
Léta 1538, v pátek pĜed ZvČstováním Pána Krista PannČ Marii. Urozený pán Václav Popel z Vesce a na Sukdole prodal jest
pánĤm starším nad havíĜi, rychtáĜi a konšelĤm i vší obci kaĖkovské od svého dvoru libenického tĜidceti kop záhonĤv dČdiny vorné
blíže KaĖku ležící (jakž to zápis v knihách zemských, v kvaternu
památném þerném léta 1554. v pondČlí po sv. Syxtu pod lit. K.14
dokazuje) za sumu umluvenou þtyry sta osumdesát sedum kop a
30 grošĤv þeských. Téhož léta dne 29. dubna. SnČm obecní na
HradČ pražském držán, na kterémž páni stavové þeští králi svému
Ferdinandovi pomoc na vojnu proti nepĜíteli Turku dáti slíbili,
však s tou vejminkou: aby þeskému vojsku také þeský vĤdcové
ustanoveni byli. Vybráni i tu udatní ýechové, z kterých však král
Ferdinand Václava PČtipeského za vĤdce þeského vojska ustanovil. Chron. Reg. Hradec. Téhož léta ve þtvrtek pĜed sv. Vítem. Za
králování nejjasnČjšího krále þeského Ferdinanda a za ouĜadu urozeného pana Albrechta z Gutenštejna nejvyššího mincmistra v
království þeském. ZmČnČn jest ouĜad rychtáĜský a konšelský na
KaĖku i ustanoveni jsou konšelé a radní osoby tyto: Severyn z
Gamsyštejna, Bárta z Netolic, Jan PeĜina, Jan Mrva, StanČk z Listova domu, Petr Trnka, Václav Sath, Václav HĤla, Petr ŠmelíĜ,
Martin Zahrádka, Petr Amcha, Jakub Lesnár. RychtáĜ Jan Taneþný. Lib. Memorab. Senat. Reg. Opidi. Gang. Téhož roku Dom.
Dum Clamarem. Páni starší nad havíĜi a radní na KaĖku ctili jsou
pana hofmistra královského s jinými svými dobrými pĜáteli. Outrata obecní vzešla na tu poctu 49 grošĤ þes. Téhož samého léta
/64/ Dom. Protector fra 3. Urozený pan Albrecht z Gutenštejna
mincmistr království þeského s ouĜadem horním na Horách Kutnách propĤjþil erbštolu od Malína k couku Rejzý panu Jakubovi
Sobolovi z Voþka král hofmistru a panu Severinovi z Gamsištejna
s kverky jich. Prot. Reg. Mont.
Léta 1539, okolo památky sv. Prokopa pĜiveženo bylo do
Kutné Hory 62 vozy lískových oĜechĤ, které všecky se v málo hodinách rozprodaly. Divíš se tomu þtenáĜi? I já sám bych tomu nechtČl vČĜiti, kdybych o tom hodnovČrnou pamČĢ nepĜeþetl. KoĜínek. A þemu se diviti, neb v samotném KaĖku (jak ungeltní a poþetní rejstra od tČch þasĤ vykazují) pĜes dvacet domĤ šenkovních
bylo, v kterých také každotýhodnČ i pĜes sto sudĤ piva se vyšenkovalo, kteréž pivo z ýáslavi, z Brodu i z Hradce Králové se dováželo. Z þehož znáti patrnČ, že na tČch horách za tČch þasĤv velké
množství lidu bylo. Lib. memor. Gang. Toho léta v den Zeleného
þtvrtka páni starší nad havíĜi a radní na KaĖku dali jsou poctu panu nejvyššímu mincmistru, a to: kus kmentu, lib. zázvoru a lib.
pepĜe, za to dáno penČz 2 kp. 56 gr. Též toho roku v nedČli po sv.
VavĜinci. Páni kaĖkovští strojili posvícení panu mincmistru s jeho
dvorstvem a panu hofmistru i jiným dobrým svým pĜátelĤm. Na tu
poctu vynaloženo 7 kp. 6 gr. Roku toho kaĖkovští páni starší tále
obecní v dole Osle drželi, neb v poþtech nacházím: Dom. Dum
Clamarem dán cupus do Osla ve 4ech nedČlích 1 kp. 28 grošĤ þes.
Však ale na témž couku dĤl Mladé Rousy Ĝeþený a na jadrné bohaté rudy, truc Osla, hojný, toho roku se zatopil. NeboĢ havíĜi v
tom dole skálu lochující prorazili se do ýapþochu a tu jich také
hned devČt tou þapþohskou vodou utonulo. Tak hle již neštČstí
jedno druhé tu stíhalo. KoĜínek.
Léta 1540. Dne 19. ledna. Král Ferdinand pĜijel do Prahy k
snČmu, kterýž stavĤm království þeského na HradČ pražském položil. Kdež mu svolena od stavĤv bernČ, ze sta kop 40 grošĤv a
ode vší zemČ 300 koní. Veleslavina. Toho roku Dom. Dum Clamarem, bylo na KaĖku od panĤ starších a radních všem sousedĤm
dopovČdíno: by všickni pĜi ohních opatrní a pozorní byli, že slyšeti jest, kterak vĤkol od nepĜátel ohnČ kladené - a skrze takové
škĤdce mnohým lidem statkové odjati jsou. Prot. Senat. Gang.
Toho léta Dom. Da Pacem. Vávra Žalud rychtáĜ hloušecký, Zik-
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mund Sojka a OndĜej Všeteþka odvedli zadržalého ouroku k záduši kaĖkovské za 5 let z zahrady, kterou Sáþek držel, u sv. MáĜí
Magdaleny, po 40 gr. þeských. NB: Kam se ten canon podČl, že
nyní mnohá léta v poþtu téhož záduší o nČm zmínky se necití, to
povČdČti neumím, aniž mnČ vČdomo jest, jakým zpĤsobem takový
z tej zahrádky zašel, ponČvadž od držitele toho gruntu se více tu
neplatí.
Léta 1541 dne 2. þervna ve þtvrtek pĜed sv. Duchem. Hrad
pražský sv. Václava a k tomu pĤl Malé Strany náhlým ohnČm,
krom ýerné vČže Daliborky, témČĜ ve tĜech hodinách vyhoĜel. Ten
oheĖ na tĜech místech vyšel. Velesl. Téhož léta dne 21. srpna. U
veþer okolo hodiny desáté spatĜína byla kometa, kteráž se brzo v
zpĤsob hada obrátila. Též noci Turci zmordova- /65/ li v ležení u
Peštu do osmi tisíc ýechĤ a NČmcĤ, když od nich husaĜi a jízdní
ujeli a pĜes Dunaj se pĜepravili. Fincel. lib. 2. Toho roku tu noc
na outerej po ss. Filipa a Jakuba, havíĜi na horách stĜíbrných Kutnách, jenž v dolu Osle na vortČ Hutníþkova dČlali, na cechvodu
þapþochskou se prorazili mimo nadání; a ta voda na nČ tak se silnČ
vyvalila, že jich jedenácte zachvátila. Z nichžto 8 osob zahynulo,
tĜi pak pĜedce, protože se vítr vodČ opĜel, na živČ zĤstali a pomocí
lidskou vytaženi byli. A tak Osel vodu pil, až se pak dokonce opil.
HorníkĤm, pro tu pĜíhodu, bylo okolo srdce nejináþ, než jako tČm,
jenž o mnoho milionĤ pĜišli. Nebo u Hory stará byla propovídka:
Dokud Osel bude Ĝváti, Hora bude v štČstí státi. KoĜínek. Toho léta držán zemský snČm na HradČ pražském v pondČlí po sv. PannČ
BarboĜe, na nČmž svoleno: aby PražanĤm a HorníkĤm v dcsky
zemské kladeno bylo svobodnČ, což by koliv sobČ k obci anebo
osoby statkĤv pozemských koupili. Jakž na to jich privilegia se
vztahují a toho od starodávna v užívání byli. Lib. Memor. Gang.
Téhož roku. PĜibral se na KaĖk nový p. faráĜ, knČz Lukáš ze ZstĜitþe. Páni starší a radní vítajíc ho, s ním stolovali; utraceno na tu
poctu za jídlo a pití 1 kp. 55 gr. 1 d.
Léta 1542 dne 16. srpna. Kobylky z Litvy skrze Polsko a
Slezsko do ýech pĜiletČly velmi veliké a šeredné, hustČ sem i tam
po zemi létaly a znamenité škody na lukách, polích, vinicech a
štČpnicech þinily. Neb kdežkoli padly, tu všecko ztrávily. Dostaly
se také z ýech i do ěíše a znanenaly pĜíchod cizích národĤ a nepĜátel. MS., Beuther. in secund. parte., Sledan. Téhož léta dne 2.
prosince. V mČstČ Konstantinopoli toho dne více než za hodinu
pršela krev s vodou, z þehož na lid strach pĜišel. Speculum. aquar.
Téhož léta. Urozený pan Šebestian z Veitmile a na ChomutovČ,
nejvyšší mincmistr království þeského, s panem hofmistrem, následující osoby za starší nad havíĜi a radu na KaĖku ustanovil, a to
jmenovitČ: Jan PeĜina, Petr Plimlský, MatČj Rakovnický, Jan
Schnilý, Petr Trnka, StanČk, Jan Vycpálek, Vincenc Láhviþka,
Martin Zahrádka, OndĜej Trousil, Jakub Kavka, Jan Nosek. RychtáĜ Jan Taneþný. Z kterýchžto konšelĤ a radních byli tehdáž 4 starší nad havíĜi, 4 konšelé jenž mČstské vČci k správČ mČli, 2 starší
nad hašplíĜi a 2 starší nad trejvíĜi. A tak hned od 1538 roku vždy
táž rada obnovena bývala. Lib. memor. Gang. Toho roku k záduši
kaĖkovské sv. VavĜince odkazové kšaftovní se sešly: od Anny
Sukové 2 kp. gr., od Mikuláše Landškrounskýho 5 gr. a od Jana
Havla 4 kp. gr. Toho léta byl držán snČm Ĝíšský v mČstČ Šperu, na
nČmž zavĜíno v pĜítomnosti krále þeského Ferdinanda, aby silné
tažení vojska proti nepĜíteli Turku do Uher pĜedsevzato bylo. Toho léta byl tu na horách velký mor, takže v HoĜe Kutné od sv.
VavĜince až do sv. Martina hned nČkolik tisíc lidu pomĜelo. Avšak
v tom trestání božím tak se tu pĜedce hluþnČ víno odbejvalo, že
šephmistr za 4 nedČle svého ouĜadu 42 krát víno sadil a z toho 66
pinet sadnýho k svému a servusĤv trunku užil. KoĜínek.
1543. léta Dom. Suscep. fria 2do. Obec kaĖkovská zaplatila
bernČ dvojí z rolí od Libenic koupené, a to danČ /66/ vojenské proti
Turku neĜíteli víry kĜesĢanské a pro obranu Markrabství moravského, nejprv 2 kp. 26 gr. 2 d., pak po druhé týž bernČ uloženo a
zaplaceno na dráby, vozy a konČ 11 kp. 31 gr. Potom Dom. Deus
in Adjutor. Páni starší a radní kaĖkovští jsouc obesláni z rozkazu
královské milosti pĜed pana Adama z ěíþan, a tu dotaz na nČ uþinČn: proþ a z které pĜíþiny dČlníci horní na vojnu jdou? i dáno jest
jim napomenutí: aby dČlníkĤm z hor na vojnu odcházeti nedopouštČli, aby tudy hory ty hyndrované nebyly. Lib. Memor. Gang.
Toho léta. KnČz Lukáš faráĜ kaĖkovský obeslán jsa s jinýma faráĜi z mČst do pražské konsistoĜe strany volení nového biskupa. Dáno jemu na pomoc od obce kaĖkovské 40 gr. þes. Týž faráĜ knČz

Lukáš jsa zas podruhé toho roku do konsistoĜe pražské obeslán, za
pĜíþinou žaloby od paní Libenický z VrchovišĢ, že dítČti jejímu
svátost podati nechtČl, z rozkazu starších rady kaĖkovské, ponČvadž libenický témuž faráĜi desátky a letníky patĜiþnČ dávati se
zpeþovali, protož tedy jim posluhování knČžské ten þas od faráĜe
kaĖkovského vykonávati zbránČno bylo.
Léta 1544. Páni kaĖkovští davše svČdomí neb svČdectví v jistém soudu pĜed králem Ferdinandem proti pánĤm šephmistrĤm
horokutenským, skrze které hodné pochvaly, mocí nato prošlé královské vejpovČdi, dosáhli; že oni v tom svČdomí, jakožto druzí
Horníci, spravedlivČ se zachovali. Pány šephmistry ale to nemálo
mrzelo, však proto také oni své záští brzo najevo dali a sice nejprv
na faráĜe kaĖkovského knČze Lukáše se oboĜili, dajíc jemu za vinu, že on v klášteĜe sedleckém v pondČlí velikonoþní šel pod nebesy a pak zas na sv. Trojici že tam pĜi nový mši kázal. StČžujíce
to sobČ, že ten knČz jsa pod obojí zpĤsobou toho uþiniti nemČl.
PĜitom také ti páni šephmistĜi pánĤm kaĖkovským do Ĝízení a poĜádkĤv se míchati a mnohé rozkazy pĜedpisovati chtČli. KaĖkovští
ale nelenovali v tej dĤležitosti k nejvyššímu mincmistru království
þeského a podle nČho až i na samého krále Ferdinanda se stížebnČ
utécti a jak jich faráĜe, tak též i sebe, od týchž šephmistrĤv utiskování pĜednésti. Naþež pak král Ferdinand listem svým pod datum
na HradČ pražském ve þtvrtek pĜed sv. Markétou téhož léta týmž
pánĤm šephmistrĤm pĜísnČ poruþil: aby oni jak proti starším kaĖkovským tak i proti knČžím jich nic protivného pĜed se brali, nobrž jich pĜi jich starobylých poĜádcích zanechali, jináþ neþiníc. K
tomu i také doložil týž císaĜ a král, že i také nato mysliti ráþí, ouĜad nejvyššího mincmistra brzo v tomto království obnoviti a v to
vše jemu nahlídnouti a jich kaĖkovských spravedlivČ opatĜiti poruþiti ráþí. Lib. Memorab. Gang folio E.6.
Léta 1545. Dom. Esto michi, fr. 3. DĤl Starý PlášĢ na Kolmarce ve Vralovém dvoĜe propĤjþen od p. hofmistra a urburéĜe s
ouĜadem horním KateĜinČ VoklikoĜský podle práva hor kuten na
ten frystunk, který milost královská všem HorníkĤm dáti ráþil,
hĜivnu stĜíbra na 4 kp. gr. do 6 let, a potom po 3½ kp. gr. dČdiþnČ.
A pakliby jakou milost král všem HorníkĤm dáti ráþil, že tolikéž
užíti má. Prot. Reg. Mont. /67/ Téhož 1545 roku Dom. Invocavit.
Páni starší kaĖkovští ucházeli se stížebnČ k panu nejvyššímu
mincmistru s spisem, který mají kaĖkovští na ten tok vody u
Grunty, aby od žádného hyndrován nebyl, ponČvadž obec kaĖkovská k svému pohodlí tu vodu užívati od starodávna právo má a
hutníci NČmci že tu chtČjí ty rybníþky haldami plundrovati. Lib.
Memor. Gang. Téhož léta Dom. Populi fria 6. OheĖ vyšel v šachtČ Nyklasích na KaĖku, kterýž tu vtom dole velikou škodu uþinil.
Dom. In Voluntate fra 6. Pan Mates Lidl z Myslova ouĜedník
mince na Horách Kutnách, obdržel propĤjþku na haldy lizofní
kaĖkovský s obršlichy, které se ven šturcují, za lizof, s roštverky i
s potĤþkami u Grunty, od urozeného p. Jana z Vitence a na Tochovicích ten þas nejvyššího mincmistra království þeského, též
od p. král. hofmistra a ouĜadu horního. Prot. Reg. Mont. Toho roku Ferdinand císaĜ Ĝímský král uherský a þeský, uzavĜel s tureckým císaĜem Solymanem pĜímČĜí na 5 let. Také téhož léta papež
Pavel III. skrze roztržitost náboženství, kteréž Luther zpĤsobil,
snČm celého kĜesĢanstva v mČstČ tyrolském Tridentu zĜídil.
Chron. Reg. Hradec.
Téhož léta 1546 dne 7. ledna. Concilium aneb snČm obecní
církevní toho dne v mČstČ Tridentu se zaþal. Téhož roku den sv.
Fabiána a Šebestiána císaĜ a král Ferdinand zĜídil apelací na HradČ
pražském, pĜi které první z rad ustanoven byl p. Ladislav Popel z
Lobkovic a na Chlumci. Toho léta Dom. Protector. KaĖkovští dali
jednoho drába na vojnu z pozemského statku z dČdin a ještČ také
na jízdného pĜidati musili. Drábu dáno 2 kp. gr. a za konČ podle
jiných 1 kp. gr. Toho roku Dom. Cantate. Páni starší kaĖkovští a
p. hofmistr vstoupili na rathauz v HoĜe Kutný s stížností o Labe a
Zatka u Starého Kolína, kdež veletovský Šolta a Suchánek kaĖkovským brání ryby loviti. Nato Dom. Vocem jocund. Páni šephmistĜi kutenští s pány kaĖkovskýma pĜedsevzali vejjezd k Veletovu, aby shlédli pokud a co jest Zatka, kdež veletovský brání
kaĖkovským lapati ryb. Lib. Memor. Gang. Ten þas knČz Lukáš
faráĜ kaĖkovský z KaĖku se odebral, na jehožto místo téhož léta
Dom. Misericordia. KaĖkovští pĜivezli sobČ knČze Václava Beneše dČkana nymburského za faráĜe. Jeli pro nČho s tĜema vozy a 15.
koĖmi, zaþež vzešla outrata i s všemi osobami, což jich tam vy-

praveno bylo, skrze dva dni 3 kp. gr. A když téhož nového pana
faráĜe pĜivezli, páni starší a radní kaĖkovští jej vítajíc, vynaložili
na poctu za jídlo 34 groše a za víno 15 gr. 5 d. Snad bys také þtenáĜi rád vČdČl, jaký plat tehdáž faráĜ na KaĖku mČl, ponČvadž dČkan z Nymburka mČsta sem za faráĜe šel? Já ti to hned povím. FaráĜ kaĖkovský bral stanc neb plat každotýhodnČ 1 kp. gr. þes. K
tomu na koĜení každoroþnČ 3 kp. 51 gr. 3 d. Na vepĜe, místo sádla,
každoroþnČ 2 kp. gr. Za mejdlo každoroþnČ 1 kp. gr. Za pĤl kamene svíþek každoroþnČ 30 gr. Žita sutého celoroþnČ vždy dvanácte
korcĤ. Pak soli, dĜíví a uhlí s potĜebu. K tomu od nádobí dĜevČného a jiného vedle najednání. Také k pouti sv. MaĜí Magdaleny a
sv. VavĜince dalo se 4 kp. gr. þes. Mimo toho dostával také od
sousedĤv (však sidce dle možnosti každého) /68/ coledu na ŠtČdrý
den. A ponČvadž také tehdáž již collatura bejvalé fary gruntecké
témuž kaĖkovskému faráĜi náležela, kdež od osadníkĤv z Libenic,
Grunty, HoĜan a PĜítoky obilní desátek, totiž: žita a ovsa 51 korcĤ
a 3 vČrtele, k tomu letníky a colledu štČdroveþerní, i mimo toho
také ouroky z dČdin knČžských bral; tehdy lehko tehdáž se tu faráĜi na ty hojné pĜíjmy s svýma kaplany vyživiti mohl. A co pak
fundací od poĜádkĤv kaĖkovských, havíĜského, hašplíĜského a
trejvíĜského (kteĜí v kostele kaĖkovském své zvláštní oltáĜe založené mČli) také faráĜi témuž ještČ o každých Suchých dnech peníze se skládaly, toho nelze zvČdČti, neb tČch þasĤ veliký poþet lidu
v tČch poĜádkách byl. A tak nelze pochybovati, že tehdáž lépej na
KaĖku faráĜi bylo, nežli dČkanu v nČkterém dosti velkém mČstČ,
protož i také faráĜi z mČst pražských do KaĖku za faráĜe dosazovaný bývali, jakž toho pamČti staré, dosaváde zachované, dosvČdþují. Toho léta Dom. Dicit. Páni kaĖkovští vzali ubrlauf z vortu
Panny na Kuklíku na 3 tále 1 kp. 12 gr. Též Dom. Exurge za stĜíbro zádušní z rudy od Osla, po sejmutí všech koštĤ, 9 kp. 53 gr.,
pak zase Dom. Respice za stĜíbro z koutĤv 13 kp. 30 grošĤ þes.
Toho léta Horníci sami stĜíbrné hory ujali (nebo král minulého léta skrze vyslané komisaĜe prohlásil: že samý perkverk kaĖkovský
k tČžení sobČ zanechává a od hor stĜíbrných kutenských dokonale
upouští) a tak hned do hledání zas nových dolĤ se dali a nejprv dĤl
sv. Ducha zarazyvše, jej mezi obyvateli rozkverkovali, nacházím
tu i od obce kaĖkovské Dom. Misericord. psáno: cupus na nový
dĤl 4 kp. gr. þes. KoĜínek. Toho léta Dom. omnis Tera fra 3. hora
20. Huti královská v GruntČ byla od p. mincmistra a ouĜadu horního propĤjþena panu MatČjovi Lidlovi z Myslova. Dom. oculi feria
3. Týž samý p. Mates Lidl žádal: by jemu také ta huti p. Adama
Krakoleckého z Semichova, jenž jest v GruntČ pustá a královské
milosti užitku se v ní neprovozuje, propĤjþena byla. Tu jeho milost urozený a stateþný rytíĜ p. Jan z Vitence a na Tochovicích,
nejvyšší mincmistr, s p. hofmistrem, urburéĜem a ouĜadem horním
dopovČzení uþinil: ponČvadž se to zná, že když se místa pustá osazují, že se skrze to hory množí; a p. Adam Krakolecký jsa napomenut, aby tu huti osadil, by v ní dČláno bylo, toho jest neuþinil;
protož aby se na škody královské nehledČlo, tehdy že se táž huti p.
Lidlovi propĤjþuje, aby tu užitky jak králi, tak též i sobČ pĜivozoval. Prot. Reg. Mont.
Léta 1547 dne 18. úrora. UmĜel v mČstČ Isleben v vlasti své
doktor Martin Luther, kterýž v církvi i mezi knížaty veliké roztržitosti vzbudil a mnoho bludĤ nasil a jsa on knČz a mnich Ĝádu poustevnického sv. Augustina, zanechaje klášter roku 1525. se oženil,
pojav sobČ za manželku KateĜinu z Boré, též jeptišku, kterýmžto
jeho pĜíkladem i jiní knČží, jakož i v ýechách také se ženili. Pochován v kostele na zámku v mČstČ Witenberce. Velesl. fol. 94.
/69/ Léta téhož. V té pĜi mezi kaĖkovskýma a veletovskýma minulého roku Dom. Cantate zašlé, vyšla následujicí vejpovČć o Zátku
u hrabČ pĜi Novém KolínČ. Tu páni šephmistĜi a rada na Horách
Kutnách, vyjevše v nemalém poþtu na ta místa, o kteréž tato rozepĜe vznikla, spatĜivše a pilnČ ohledavše, v majestát krále JiĜího
nahledše a toho všeho s pilností pováživše, takto o tom vypovídají: PonČvadž se tomu skrze oþité spatĜení a pilné ohledání vyrozumČlo, že Labe celé k tČm gruntĤm této obci veletovskýmu náleží, jest vČc rozdílná od Zátky aneb toho toku, kterýž jest rozdČlen
a zpĤsoben pro sklad lesĤv na bĜezích pĜi tej Zátce ležící. KteĜížto
bĜehové od slavné pamČti císaĜe Karla jeho milosti, pro obzvláštní
pohodlí z strany skládání dĜíví horníkĤm k jich potĜebám jsou vysazený a koupený a tak podle tČch bĜehĤv i ta Zátka má býti a jest
k té potĜebČ a pohodlí všechnČm horníkĤm, aby netoliko tČžením a
plavením lesĤv, ale i lovením ryb té Zátky užívati mohli. A protož
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z tČch pĜíþin nalézá se: aby horníci obojích hor, stĜíbrných i kaĖkovských, jmČli vĤli jak plavení lesĤv, tak lovení ryb, té Zátky tak
pokudž jest jindy bývalo a nic více svobodu užívali a zvláštČ pĜi
tČch bĜezích, na kterých se dĜíví skládá; a veletovští aby jim v tom
pĜekážky neþinili a zase oni veletovským v Labi, ponČvadž z toho
poplatkové k této obci se platí, aby ryb v lovení, ani žádných škod
a pĜekážky neþinili, než v tom ve všem pokojnČ k sobČ se chovali.
KaĖkovští dČkovali z spravedlivého nálezu. Dálo se ve stĜedu po
slavnosti Božího TČla Pána Krista. Letha PánČ 1547 za šephmistra
pana Jana ToboláĜe. ex. Lib. Sententiarum Kuttenbergæ. Toho roku chrám sv.barborský v HoĜe Kutný k svému dostavení pĜicházel
neb nacházím v knize poþetní kaĖkovské, Dom. Exaudi, za vydání
položeno: MalíĜi Urtusovi od malování erbu kaĖkovského v kostele horském u sv. Barbory dáno 24 groše. Zajisté kaĖkovští jsou
nemalou pomocí i na stavení toho kostela sv.barborského pĜispČli,
ponČvadž tam svĤj erb dáti mohli. KoĜínek., Lib. Memor. Gang.
Téhož léta Dom. Intua. fra 6. DĤl Žáby nad Rejzy propĤjþen panu
JiĜímu, opatu kláštera sedleckého, od král. ouĜadu horního. Ten
þas páni kaĖkovští dali dobývati erbštolu v GruntČ, aby z ní vČtší
voda vycházela k potĜebČ obce kaĖkovské. Toho léta Dom. Esto
michi fra 6. KnČz Václav Beneš faráĜ kaĖkovský obdržel od král.
horního ouĜadu propĤjþku na dĤl KršĖák v Kuklíku. Prot. Reg.
Mont. Toho roku dne 23. srpna, když se k snČmu tohoto království mnoho stavĤv do Prahy sjelo, císaĜ a král Ferdinand stíti dal
na Hradþanech Václava PČtipeského a Bernarda Barchance z rytíĜstva, pak z PražanĤ Jakuba Fikara primasa staromČstského a Václava Jeleného mČšĢana NovomČstského, k tomu nČkteĜí byli u pranýĜe mrskáni a jiní do vČzení uvrženi a mnozí také statkĤ svých
zbaveni. Z mČst a stavu tĜetího ti na milost králi se dávali, jimž jak
pražským, tak i jiným zpronevČĜilým mČstĤm, zboží pozemská
vzata i privilegia odĖata jsou. K tomu všecko mejto pustiti a písebnČ se zavázati musili: že králi a budoucím králĤm þeským na
vČþné þasy z každého sudu piva bílý groš a tolikéž z korce sladu
dávati chtČjí. Tu tehdy vzal poþátek penaltác v þeských mČstech.
A tak jsou byli potrestáni odbujní þeští stavové, že nechtČli králi
svému proti nepĜíteli /70/ Janu Fridrichovi kurfirštu saskému pomoc dáti. MS., Velesl. fol. 444. et 446., Chron. Reg. Hradec. Horníci kutenští sidce také v té pĜípadnosti milost u krále toho ztratili
a pĜedešlou lásku jako udusili, nicménČ však když se král dovČdČl,
že ne tak ze zlosti jako z nedorozumČní a jsouce od jiných pĜihroženi, k tomu pĜišli, tu vinu jim odpustil a je jako laskavý otec na
pĜedešlou milost pĜijal. KoĜínek.
ÈLéta 1549 dne 4. prosince v stĜedu den sv. Barbory. Mnozí
hodnovČrní lidé toho dne ráno spatĜili vycházeti tĜi Slunce a nad
jedním každým sloup vysoký a jako ohnivý, ale dvČ z nich, jedno
na pĤlnoci, druhé na poledne, brzo zmizely, tĜetí prostĜední a pravé zĤstalo. Potom v noci kĜíž v mČsíci patrnČ vidín byl. Veleslav.
fol. 599.
Terra BoëMa stVpet Cernens treIs CVrrere SoLes,
Et noCtV In LVna CrVX bene VIsa fVIt.
Léta 1548. Dne 12. záĜí. MČsto JaromČĜ s kostelem i se vším,
což v zavĜení bylo, toho dne vyhoĜelo. MS. Toho roku král Ferdinand dal bíti neb pregovati stĜíbrné krejcary a tĜíkrejcarní groše,
kterémž þeské nyní Ĝíkáme. Ten þas knČz Beneš z KaĖku se odebral a na jeho místo zas jiný a to Dom. In Voluntate knČz Jan z
KouĜima na KaĖk za faráĜe se pĜistČhoval, s nímž také pĜijel pan
dČkan kouĜimský, též jiní knČží a pĜátelé, strojeno na faĜe po dva
dni a tak outrata se zbČhla na tu poctu 7 kp. 56 gr. þes. Lib. Memor. Gang. Páni Horníci toho léta od nového dolu sv. Ducha
upustili, ponČvadž tu k dojití božího nadČlení špatná nadČje se þinila, a zas na kavþí hory se obrátili, kdež i také spolu páni kaĖkovští cupus na 2 tále Dom. Jubilate 4 kp. 48 gr. dali.
Léta 1549. Spiritus Domini fra 2. To jest v pondČlí svatodušní
vyšel oheĖ na KaĖku v dole Staré Plimli a tu velikou škodu zpĤsobil. Stalo se to za perkmistra toho dolu Jana Dobše. Toho léta
Dom. omnia fria 3. Kverkové mnozí dolu Stráže na Rejzý couku
upustili tále své, ku kterýmžto pan mincmistr stížebnČ promluvil,
že v tom pavování stálí nejsou vidouc již rudu na umprochu, která
12 lotĤ drží. Toho roku. Pavel z HradištČ koupil tĜi tĜidcáté v dole
RabštejnČ na KaĖku od MatČje Máši z Hornštejna za 6½ kp. grošĤ
þeských. Prot. Reg. Mont. Toho léta Dom. Omnia. KnČz Adam z
Prahy pĜibral se na KaĖk za faráĜe. Outrat vzešlo na všecky lidi,
jenž pro nČj do Prahy jezdili i za obrok koĖský 4 kp. 3 gr. Pak v
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KaĖku páni starší vítajíc jej knČze Adama dali jídlo v rathauze za
1 kp. 35 gr., vína 26 žejd. po 1 gr. 26 gr. a piva za 33 gr. 1 d. Zas
pak druhý den na faĜe za jídlo 12 grošĤ a za pivo 10 gr. vydáno.
Lib. memor. Gang. Toho léta Dom. Respice. Orloj hodin nový na
vČž kostelní udČlán od mistra Daniele na KaĖku, dáno za nČj /71/ v
sumČ dle úmluvy 13 kp. 20 gr. þeských. Ty hodiny ukazovaly a
odbíjely 24 hodin, to jest þeský orloj, pak v roku 1766. jsou pĜedČlány od Jana Krause hodináĜe kaĖkovského, na orloj nČmecký,
jenž ukazuje a odbíjí jen 12 hodin. ÌToho léta. Martin Šponhauz
odkázal k záduší sv. VavĜince na KaĖk 2 kp. gr.
Roku 1550. Dne 23. bĜezna v nedČli smrtedlnou, v Korytanech, když lidé pro nedostatek obilí veliký hlad trpČli, žito za
dlouhou chvíli velmi hustČ z nebe pršelo, kteréžto lidi zbírajíce, do
mlýnĤ nosili a davše z nČho mouky nadČlati, chleby pekli a tím se
za drahný þas živili. Velesl. fol. 165. Téhož roku i v krajinČ
durynské, nedaleko mČsta Weimaru, naprchlo z nebe pšenice
ztlouští dvou prstĤv a více, z níž také lidé pekli koláþe a chleby.
Toho léta v Praze i v Žatci pršely z nebe kusy síry veliké i malé a
na vČtším díle þtverhranné, kteréžto lidé sbírali a místo jiné síry
užívali, ale velice smrdČla, když ji zapálili. To se stalo dne 31.
máje. Fincel. lib. II. Téhož léta ten þtvrtek pĜed sv. Václavem.
Arcikníže Ferdinand, krále þeského Ferdinanda I. syn, pĜijel do
Hory Kutné a tam v domČ horního hofmistra bytem byl. Druhý
pak den v háji perštejnickém honČním zajíþkĤ si kratochvílil. KoĜínek. Téhož léta Sabato ante Dom. In loco. Urozený p. Jan z Vítence nejvyšší mincmistr království þeského obnovil radu na KaĖku. Toho roku kverkové þáslavští na horách vrbických, blíž Ledþe, stĜíbro v hutech dolu horského šmelcovali, když ta huti neopatrností VaĖka Turnovského šmelýĜe s 2ma vozy uhlí se zapálila a
vyhoĜela. O škodní náhradu byly obČ strany podány na smlouvu.
Prot. Reg. Mont. Toho léta urozený pan Benedikt z VrchovišĢ a
na Libenicích uþinil smlouvu o cupus do Plimle na KaĖku naražený, s uroz. panem Tomášem z Lipan. Actum Dom. Gaudere.
Léta 1551. dne 5. srpna. MČsta Slaného více nežli polovice
toho dne od kladeného ohnČ vyhoĜelo. DoMIna SLana. PanI SLaná
oheĖ DoMa. Velesl. Toho léta dne 20. prosince. Slunce tĜi ten den
na nebi vidína. Fincel lib. I. DĤl Vosel na horách stĜíbrných Kutných, již zatopený a opuštČný, toho léta dán od horního ouĜadu i s
tČma místy, kdež trejb i kavna byla, Pavlovi Bobrovi k užívání
pod jistý revers, s tím doložením, anby zas nČkdy ten dĤl dobýván
býti mČl, že to místo on neb budoucí jeho bez odporu postoupiti
má. V tom þase Horníci již na kavþích horách na bohaté klufty
pĜišli, kdež jim zas nadČlení boží rostlo. NeboĢ tu hned pĜíštího
roku ubrlauf po 6 kp. gr. þeských na každý kukus mezi kverky vyložili. Prot. Reg. Mont., KoĜínek. Téhož léta. Zvon sedmerní na
KaĖku pĜelit od Klabala zvonaĜe. Dáno od nČj 11 kp. 42 gr. a
zpropitné tovaryši 10 gr. Dom. Exaudi. KnČz Matouš nový faráĜ
pĜibral se na KaĖk. Páni kaĖkovští vítajíc ho, outrata vzešla, a to:
za jídla na dva stoly 2 kp. 15 gr. a za víno 25 gr. Též panu opatovi
sedleckému dali páni kaĖkovští pro zachování dobrého pĜátelství a
sousedství pocty 7 pinet vína uherského po 8 d. žejdlík, a tak za
nČj dáno 32 groše míšenské. Lib. Memor. Gang. Téhož léta fria
Die Iohannes Hus. Od jich milostí pánĤv rad komory království
þeského, za hofmistra p. OndĜej KĜivoláþek a za urburéĜe p. Martin Hruška ustanoveni byli na Horách Kutnách.
/72/ Léta 1552 dne 4. ledna, v pondČlí po Novém létČ. SnČm na
HradČ pražském držán od stavĤv v pĜítomnosti krále Ferdinanda,
na nČmž povolena bernČ proti Turku vedle šucunku z jednoho tisíce kop grošĤ þeských 12 kp. gr. þes. a podsudné z vČrtele piva dva
groše þeské. Velesl. fol. 9. Toho léta dne 18. þervence. Narodil se
v Vídni Rudolf II. Ĝímský císaĜ, uherský a þeský král, císaĜe Maximiliana II. druhý syn. Junctin et alii.
IVre RoDoLphe, sIbI LaVDes te IVLIVs orto et
posCIs In AVstrIaCIs pVLChra VIena IVyIs.
DVX LVCIs peragrat getVLI ferya LeonIs,
CretVs VbI VItæ IVra RoDoLphe CapIt.
Téhož léta Dom. Iubilate. KnČz Bohuslav z Prahy pĜibral se
na KaĖk za faráĜe, dáno na poctu od pánĤv starších za jídlo 2 kp.
10 gr., za pivo 17 gr. a za víno 15 gr. Panu Janu Vycpálkovi, jenž
pro nČj sám tĜetí do Prahy jezdil, outraty 2 kp. 49 gr., v Praze panu
administrátoru konsistoĜe pocty 30 grošĤ. Dom. Miserere v sobotu. Páni starší a radní kaĖkovští, stojíc v rejtunku na Vlaském dvoĜe u Hory pĜed pány komisaĜi, s panem Benediktem Libenickým z

VrchovišĢ, v pĜíþinČ, že týž p. Libenický na KaĖku v rathauze v
den radní se vypustil, chtíce na Mathyáše stĜeliti a jej zabíti, jakož
jsou tu o to urovnáni byli. Toho roku o Suchých dnech letniþných
páni kaĖkovští dostali uberlauf z kavþích hor na 2 tále 12 kp. gr.
þeských. Toho léta Dorota Záhumná odkázala jednu krávu k záduší sv. VavĜince na KaĖku. Lib. Memor. Gang.
Léta 1553. dne 19. bĜezna. UmĜel knČz Václav Hájek z Liboþan, kazatel v Praze u sv. Tomáše a kanovník i probošt v Staré Boleslavi, kterýž þeskou kroniku sepsal, pochován u sv. VavĜince pĜi
klášteĜe sv. Anny. Lupacius. Toho léta dne 8. þervna, okolo Lipska v Míšni krví pršelo. Fincel. Téhož roku Dom. Da Pacem v
pátek, pan Štefan Komel mČštČnín normberský koupil huti Jandovskou v GruntČ od p. Adama Krakoleckého z SemČchova, za 30
kp. gr. þeských. Dom. Vocem Iocund. Páni kaĖkovští pĜijali z
mince za stĜíbro a mČdi 184 kp. 29 gr., z toho poraženo vydání
všech koštĤ vzešlých 135 - 32½ - tak zĤstalo k lepšímu 58 kp.
56½ gr. Lib. Memor. Gang.
Léta 1554. CísaĜ a král Ferdinand toho léta pikharty a lutheryany ze všech svých zemí vypovČdČl, z ýech pak mnozí s ženami
do Sas, od Melanthona pozváni, se vystČhovali. Chron. Reg. Hradec. Toho léta Dom. Invocabit fra 4. KnČz Jan z ChrudimČ nový
faráĜ na KaĖk se pĜistČhoval. Páni starší a radní vítajíce ho, outrata
na poctu vzešla po dva dni, za jídlo i 2 sudy piva brodského a tak
za voboje zaplaceno 1 kp. gr. þes. Toho roku. Benedicta. Švábský
šmelíĜ na KaĖku dán do šatlavy, protože jakožto chlební handlíĜ
na 1 kp. chlebĤ po 3 gr. nádavku bral. Lib. Memor. Gang. Téhož
léta. Václav PČkník soused kutnohorský a Václav Kruliš sedlák z
Grunty, protože jsou k svým polím horních štadel odvorávali a
pĜikopávali, byli od horního ouĜadu pod 100 kp. gr. þeských pokuty pĜidrženi, by to vše zas do pĜedešlého stavu uvedli. Prot. Reg.
Mont.
/73/ Léta 1555. Páni starší a radní na KaĖku, znamenavše tu
nedostatek vody pro obec, dali dobývati studnici Korejzna Ĝeþenou
za zahradou Vejsmonkou podle cesty od KaĖku ke GruntČ vedoucí. Od dobývaní dáno 4 dČlníkĤm za 14 dní, dennČ každému po 4
gr., za svazek železa do váhy 1 kp. 25 gr., ženám za mČch 3 gr.,
zedníku malínskýmu s jeho pomocníky 2 kp. 30 gr., forákĤm, kteĜí vozili kámen, od 33 fĤr 49½ gr., za 2 fĤry písku od Labe 8 gr.,
zedníkĤm s ouĜedníky na svaþinu 7 gr. 2 d., za 50 korcĤ vápna po
13 d., a tak vydáno v sumČ 11 kp. 7 gr. 5 d. Lib. Memor. Gang.
Téhož léta páni kaĖkovský požádali p. administrátora konsistoĜe
pražské o nového rectora neb uþitele školního, odeslána pocta ptákĤ za 38 gr. Poslu od nešení jich do Prahy dáno 11 gr. Toho roku
kaĖkovští páni starší také drželi tále v dole RabštejnČ na verschlaku k ruce záduší.
Léta 1556 dne 5. ledna. PovČtĜí veliké a strašlivé v noci se
strhlo témČĜ po vší þeské zemi s blýskáním a hromobitím a na
mnoha místech vČže a kostely zapálilo i jinak znamenité škody
zdČlalo. Cuthen. Toho roku dne 3. srpna krupobití vinice okolo
Prahy pobilo. Velesl. fol. 415. Také ten rok knČží Ĝádu Tovaryšstva Ježíšova, jinák Jezuvité nazvaní, z ěíma do ýech pĜišli a se
nejprv v Praze blíž mostu v bejvalém dominikánském klášteĜe sv.
Klimenta osadili.
Léta 1557 Spiritus Domini. KnČz Jan Melnický z Rakovníka
pĜibral se na KaĖk za faráĜe. Páni starší a radní vítajíc ho, dáno
pĜitom na poctu jídlo a pití za 42 groše. Lib. Memor. Gang. Toho
roku Martin Rakovnický odkázal k záduši kaĖkovské 5 kp. gr.
Léta 1558. Dom. Resurexi. Páni starší a radní kaĖkovští ujali
dva tále v dole Žiška Ĝeþeném. Toho léta zhotoven nový zvon na
vČž k sv. VavĜinci na KaĖku, od Klabala zvonaĜe, dáno za nČj 36
kp. gr. Téhož roku Dom. Cantate. PĜijel na KaĖk zas nový faráĜ
knČz Lukáš z Prahy. Téhož roku v sobotu po sv. Lukáši. Páni
starší a radní kaĖkovští vypravili se spoleþnČ s pány šephmistry
horokutenskými do Prahy jeho milost krále svého Ferdinanda, již
dĤstojenstvím císaĜským ozdobeného a z ěíše se navracujícího,
vítati. K þemuž i také s sebou tovaryšstvo havíĜské, v ozdobném
odČvu a v zbroji, i také rejtharstvo vypravili. CísaĜ a král Ferdinand pak dne 8. listopadu do Prahy pĜijel, kdežto od pánĤ, rytíĜstva a mČst slavnČ uvítán byl. KaĖkovští na tý vší cestČ utratili 18
kp. gr. Dom. Iustus nadepsaného léta. Páni kaĖkovští dali v Praze
zhotoviti graduál þeský na pargamenČ Adamovi Kozibalovi, a to s
notama, a pak Fabianovi nechali jej s pČknýma barvama a zlatem
illuminýrovati, koštoval nákladu 70 kp. gr. K tomu ještČ zjednali

graduál latinský, jenž obsahoval listĤ pargamenových 8 kp. 10. Co
za nČj dáno bylo, toho pĜedek nepoznamenal. Toho roku pan Petr
Hlavsa z LiboslavČ nejvyšší mincmistr uvedl Ĝád a vymČĜení strany vaĜení piva na Horách Kutnách. KoĜínek.
/74/ Léta 1559. dne 15. þervence. Krov skĜidliþný na vČži domu radního na Novém MČstČ pražském od hromu zapálen shoĜel.
Od kterého ohnČ orloj se pokazil a zvon veliký, na nČjž hodiny bily, se slil. NazejtĜí ráno nalezli v té vypálené vČži holuba, an krmí
dvČ mladých. Kteréž potom arciknížeti Ferdinandovi darované byly. Toho roku také mČsto Tábor vyhoĜelo. Velesl. fol. 387. Toho
léta císaĜ Ferdinand všecky rudokupce na Horách Kutnách složil a
kupování rud k své ruce pĜijal a jak by které mČly se platiti, velmi
prozĜetedlnČ naĜídil; protože ti rudokupci velice kverky škrábali a
sobČ mnoho užikĤ do mČšcĤ nahánČli a hory proto velmi hynuly.
KoĜínek. Téhož léta Dom. Iubilate. KaĖkovští pĜistČhovali sobČ
nového faráĜe knČze Melchisedecha z Janovic. Páni starší a radní
vítajíce ho, dali na poctu za jídlo a pití 4 kp. 15 grošĤ. Rectorovi
kaĖkovskému jest od pánĤv starších a radních domluveno: že neþasto v škole a v kostele bývá, lectí neþte, dlouho pĜíliš líhá, a tak
dítek z kostela obmeškává a toliko po krþmách a hospodách se
toulá, spoleþnČ i s druhým uþitelem. Protož chceli od obce a dítek
požitky a dary bráti, by v své povinnosti pilnČjší byl. Pakli ale se
nepolepší, že se v tom jiné zaopatĜení uþiniti neopomine. Lib.
Memor. Gang. Toho roku horníci od kavþích hor na vČtším díle
již upustili a se zas do dolu Fungrub Ĝeþeného a na štolu Kuklickou osadili, kamžto i také kaĖkovští se obrátili. Neb ten þas již v
poþetním rejstĜíku nalezá se cupus na dĤl Fungrub 3½ kp. gr. a na
štolu kuklickou 1 kp. 4 gr. za 4 nedČle u vydání.
Léta 1560. Dne 20. záĜí. UmĜel pan Karel z Žerotína a na KolínČ. Pochován v kostele kolínském. MS. Léta téhož Dom. In tua
páni starší a spoluradní kaĖkovští na tom jsou se snesli: kdyby dobytek v obilí aneb v jakékoliv škodČ postižen byl, ten samý, komuž by týž dobytek náležel, aby dal k obci pokuty 1 kp. grošĤ a o
škodu aby se urovnal. A na to má hajný se držeti a toho pilnČ vyhlídati a za tu práci jemu takové pokuty dáváti se mají. A táž pokuta žádnému prominouti se nemá. I také nemá žádný dĜíve z vČzení jíti, leþ touž pokutu složí a o škodu se smluví a ji zaplatí. Lib.
Memor. Gang.
Léta 1561. Dne 20. dubna. NČjaký pekaĜ z ýaslavČ chtČl jeti
na sudČ po provaze v Praze z tejnské vČže na rynk a odtud zase
nahoru na vČži rathauzskou. Ale než dobĜe dolĤ jeti poþal, svrchní
provaz se mu pĜetrhl a on pustiv se sudu, upadl pĜed dveĜe kostelní
a ruku sobČ zlámal. Velesl. fol. 219. Téhož léta. Anna MaštalíĜka
poruþila k záduši kaĖkovské 2 kp. grošĤ.
/75/ Léta 1562 dne 20. záĜí. CísaĜ Maximilián II. císaĜe Ferdinanda prvorozený syn, korunován na království þeské v kostele sv.
Víta na HradČ pražském u pĜítomnosti p. otce svého. Velesl. Téhož
léta dne 27. listopadu. Legát císaĜe tureckého Ebrahimus Strotius
rozený Polák, pĜijel za císaĜem Ferdinandem do Frankfurtu a tu
poselství své Ĝídil o pĜímČĜí jazykem slovanským. Daroval také císaĜi od pána svého dva znamenitá kĜišĢálová koflíky velmi draze s
perlama ozdobené, konČ tureckého s vším zlatým rystunkem a þtyry nejlepší velbloudy. MS. Toho léta dne 30. listopadu, byla v
Konstantinopoli tak veliká tma, že lidé dvou celých dnĤ a nocí rozeznati nemohli. Speculum. aquarum. Ten þas páni ouĜedlníci
mince na Horách Kutnách pánĤm starším kaĖkovským, za odvedené rudy a kyzy z koutĤv, peníze pro opatĜení chudých a nemocných havíĜĤv, vypláceti nechtČli. Proþež oni páni starší a konšelé v
té pĜípadnosti utekli se k císaĜi Ferdinandovi. Naþež týž císaĜ nejen povolení k tomu dal, aby havíĜi oné rudy a kyzy, které z dobroþinnosti kverkĤv jim udČlované byly, sobČ odkládati mohli; ale i
také naĜídil nejvyššímu mincmistru p. Erazymovi z Švamberka,
aby oni kaĖkovští starší a konšelé takové shromáždČné rudy a kyzy do hutí královských odvedené, tak jak se jiné rudy a kyzy platí,
z mince placené mČli a v tom nijakž zkracováni nebyli a takové
peníze, tak jakž od starodávna bývalo, na nemocné a chudé havíĜe
i jiné skutky milosrdné obraceli. Datum toho císaĜského listu jest v
pondČlí den sv. Víta, téhož 1562 léta. Jiný zase list téhož dobrotivého mocnáĜe v té dĤležitosti na ouĜedníky mince dán toho léta v
nedČli po sv. Jeronýmu, nímžto nejen povoluje, aby pĜede všemi
lehnšaftníky a havíĜi na KaĖku rudy a kyzy na chudé lidi a skutky
milosrdné odkládali a je do královské huti prodávali, tak aby chudé a nemocné z þeho opatrovati mČli; ale i také pĜísnČ prouþeje: co
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tak jim kaĖkovským již za rudy a kyzy zadrženo jest, to by jim
neodkladnČ vyplaceno bylo. Lib. Memor. Gang.
Léta 1563. Dom. Omnis Terra. UmĜel na KaĖku faráĜ knČz
Melchisedech. Páni starší a konšelé kaĖkovský vypravili jemu pohĜeb na obecné outraty, na nČjž vynaloženo 5 kp. 12 gr. 1 d. Téhož léta Dom. Iubilate. KaĖkovští pĜistČhovali knČze Marka z
Prahy na KaĖk za faráĜe. Páni starší a radní jeho vítajíce, dali pĜitom na poctu jídlo a pití za 2 kp. 22 gr. þes. Též tomu panu faráĜi
novému na osazení 1 kp. gr. a k tomu sud piva za 38 grošĤ. Toho
léta Dom. Iustus, knČzi Benediktovi dČkanu kutnohorskému, jenž
v Praze do vČzení vsazen a pak z zemČ vypovČzen byl, páni kaĖkovští dali z milosti 3 kp. grošĤ. Týž knČz Benedikt byl také kverkem na KaĖku, držel tu 2. thale na vortČ TČšiteli. Toho roku dne 4.
prosince. SnČm duchovní v Tridentu toho dne za papeže Piusa IV.
k svému dokonání pĜiveden byl.
Léta 1564. Dne 23. þervence. Toho dne v kostele sv. Víta na
HradČ pražském na kázání prohlášen byl list papeže Piusa IV. od
Antonína arcibiskupa pražského, že všem katolíkĤm v království
þeském povoluje se svátost oltáĜní pod pod obojím zpĤsobem pĜijímati. Veleslavinus fol. 399. Histor. Calend. /76/ Téhož 1564. roku
dne 25. þervence na den sv. Jakuba. UmĜel císaĜ Ferdinand I.
uherský a þeský král, v Vídni. Maje vČku 61 let. Velesl.
ILLVstrIs CVrIs graVIbVs FernanDVs et annIs,
fVnCtVs IaCobI LVX VbI SpLenDor, obIt.
Téhož léta Dom. Protector fr. 2. Na KaĖku za primatora pana
Tomáše Haška z Sukova. Vdovy kaĖkovské jsouc do rathauzu
pĜedvolány, kdež jest jim od pana primasa a pánĤ radních povČdíno: jak již dlouhý þas páni je v svém opatrování mají, jích šetĜí a
živnosti jim pĜejí; oni ale nato se bezpeþejí, dále nic neobmýšlejí,
aby se jinýma poruþníky, totiž manželi, opatĜili. A dále jim dopovČzeno: ponČvadž zde dosti hodných a zhornilých lidí mají, tedy
by jedna každá nato pomyslila a co nejdĜíve mužem se opatĜila.
Prot. Senat. Gang. Toho léta. ŠĢastný Zepší soused kaĖkovský,
koupil jest pastvištČ Vyhnánov v KaĖku ležící od pana opata sedleckého za 10 kp. gr. a jej také již vorati na rolí dal. Povolán jsa do
rady a tu jest k nČmu od pánĤv stížnČ domluveno: proþ on se tej
všeteþnosti dopustil? že týž Vyhnánov koupil, znaje, že jest to k
škodČ a ublížení celé obce kaĖkovské, od které on také rolí užívá.
I oznámil ŠĢastný, že se k tomu zná, jest to zle uþinil. A že anby
mČl skrze to od pánĤv staších a radních nelibost a kyselost proti
sobČ míti, protož že radČj od té koupi upustí a toliko zato žádá: by
jemu k tČm penČzĤm, které již na tu koupi panu opatu dal, se dopomohlo a rolí obecní by zas jemu k užívání zĤstala. Naþež jemu
ŠĢastnýmu z rady dopovČzení se stalo: co se penČz tejká, o to by
sobČ pĜímluvþí k panu opatu hledal, rolí pak obecní že se jemu k
užívání na ten zpĤsob pĜeje, by budoucnČ nic podobného proti obci pĜed sebe nebral.
Léta 1565. dne 30. þervna. SnČm stavĤ království þeského v
pĜítomnosti arciknížete Ferdinanda na místČ císaĜe Maximiliana II.
držán na HradČ pražském, na nČmž svolena bernČ proti nepĜíteli
Turku. Velesl. Toho léta dne 9. bĜezna v pátek. Urozený pán Erazym z Švamberka nejvyšší mincmistr království þeského, považujíc, že na KaĖku žádného špitálu není a tak nemocní havíĜi toliko
po kavnách leží, protož za tou pĜíþinou vydal instructí pánĤm starším poĜádkĤv havíĜského, hašplíĜského a trejvíĜského na KaĖku,
jak by lépej chudí a nemocní od tČch poĜádkĤv tovaryši opatĜeni
býti mohli. Nejprv naĜídil: aby všickni tovaryši, který k kterému
poĜádku náleží, zapsati se dali, by páni starší vČdČli, které by v
opatrování míti mČli. Za druhé: by ti, jenž do poĜádku pĜijati a zapsáni budou, jeden každý, jenž lĤnu svého od 10 grošĤ až do plného lĤnu vezme, z toho jeden peníz velkej - kteĜí ale jen pĜes šest
grošĤ lĤnu táhnou, po pĤldruhým penízi - týhodnČ do pokladnice
aby skládali. Kteréžto peníze od havíĜĤv a trejvíĜĤv hutmané, od
hašplíĜĤv pak šmelíĜi vybrati a pánĤm starším pĜi shromáždČní v
rathauze do pokladnice odvédsti mají. Z kterýchžto penČz by nadpravení chudí a nemocní takto opatrováni byli: PĜednČ: páni starší
povinni budou dĤm pro špitál koupiti a do nČho ustanoví osobu,
kteráž by nemocných opatrovala a k jich potĜebám peníze z pokladnice /77/ tovaryšské vydávati a z toho ouþet kládsti budou.
Nadto vejše také oni páni starší do téhož špitálu pĜihlídati mají, by
se tu nemocným náležité obsloužení stávalo. Dle této instructí tak
se také stalo, že týž špitál pro nemocné v KaĖku blíže domu Hlubina Ĝeþeného pĜi zahradČ Nový Krchov Ĝeþené stál, v nČmžto ne26

mocný v opatrování dáváni bývali. Hle jak jsou ti staĜí horníci o
chudé a nemocné péþi a starost vynakládali! Lib. Memor. Gang.
Léta 1566. Dom. omnis Tera. Bylo jednáno v pĜítomnosti pana mincmistra, by most pĜes Labe u Starého Kolína postaven byl,
by tudy k horám dĜíví a uhlí snáze se svážeti mohlo. Však ale nestalo se tak. Prot. Reg. Mont. Téhož léta Dom. Dum Clamarem fa
6. Pan Erazym z Švamberka z ouĜadu nejvyššího mincmistra se
podČkoval a na jeho místo p. Karel z Bibrštejna ustanoven. PĜísahu složil nČmeckým jazykem. Toho léta tu na Horách Kutných i
na KaĖku pro pĜetržení neĜádĤv následující artykule naĜízeny byly: 1. V nedČli ve dvČ hodiny na noc (to jest podle tehdejšího þeského orloje) a potom jiné dni ve tĜi hodiny na noc na rathauze
zvonČno bude a kdožby koli po tom zvonČní od rychtáĜe v domČ
šenkovním postižen byl, ten každý má do šatlavy vzat býti.
2. Kdožby proti božímu pĜikázání jméno boží nadarmo bral, hromoval, hanebnČ lál, voplzle pĜed dobrými lidmi ku pohoršení
mluvil a hospodáĜi neb nájemníci to slyšíce, pro své šenky a užitky pĜehlídajíce to, ti a takoví aby též i s hospodáĜem do šatlavy
bráni a dĜíve propuštČni nebyli, dokavadž jedenkaždý po 15 gr.
pokuty bez prominutí nepoloží. 3. Kohoby rychtáĜ po zvonČní zastihl, an se s kobzami procházejí, vejskají, zpívají a lidem dobrým,
zvlášĢ nemocným, pokoje nedají a lidi dČsí, ti všichni aby do šatlavy bráni a vedle uvážení panského pokutováni a trestáni byli.
4. Muži neb synové, buć z mČstkých ĜemeslníkĤv neb horních
dČlníkĤv, kteĜí by v podezĜelých a pokoutních místech postiženi
byli, ten každý do šatlavy má býti vzat a od pánĤv dle povahy jedné každé osoby, zvláštČ sousedé ženatí, pokutováni a trestáni býti
mají. 5. HospodáĜ neb nájemník, jenžby pro své zisky a užitky
osoby ženské podezĜelé, k cizoložstvu a smilstvu náchylné, též
povaleþe a pacholky podezĜelé a zcestné u sebe choval, ten se
každý v pokutu a v trestání panském zĤstavuje. 6. Kdožby v smilstvu neb cizoložstvu a k tČm podobném hĜíchu postižen byl, ten
každý má tak trestán býti, že se každý na potomní þasy káti má.
7. Kdoby ve dni nedČlní a sváteþní na víních pálených i jiných nápojích v kázání byl od rychtáĜe postižen, ten každý, též i šenkýĜi,
mají do vČzení vzati a pokutováni býti. A ponČvadž jeho milost
král s stavy tohoto království takové neĜády na snČmích obecních
pod pokutami a tresty zapovČdČl, protož se také pĜi tomto pĜedpisu
zĤstavuje. Lib. Memor. Gang. /78/ Léta téhož dne 5. záĜí. JiĜí Thuri
pán uherský, jal toho dne Sanjiacha baši bČlehradského vezíra a
radu císaĜe tureckého a jiné Turky, kteĜíž s ním pĜijeli, aby ležení
a vojsko císaĜe Maximiliana II. vyšpehovali, pomordoval, za kterouž stateþnost od císaĜe zlatým ĜetČzem darován. Sanjiach pak z
vČzení 50.000 dukátĤv se vyplatil. Borek. Potom dne 7. záĜí. Segeth mČsto uherské a zámek nedaleko Ĝeky Dravy po dlouhém obležení þtrnáctým šturmem od Machometa baše a hejtmana vojska
tureckého císaĜe Solymana II. dobyto a vzato, více ohnČm nežli silou a mocí. A tu p. Mikuláš hrabČ z Serynu stateþnČ se bránČ, na
jednom mostČ zamordován a hlava jeho v axamit obalená a tenkým kmentem pĜikrytá od baše budínského po dvouch sedlácích
císaĜi Maximilianovi odeslaná byla. Turci pĜi tom dobývání Segethu ztratili vojska pĜes 25.000 mužĤ.
Léta 1567. Dom. Iudica. ŠmelíĜĤm kaĖkovským stala se zápovČć chléb prodávati, protože od pekaĜĤ velké nádavky brali a
proti tomu zas malé chleby prodávali, a dopovČzeno, by jedenkaždý na veĜejném trhu neb i krámu chleby sobČ kupoval. Toho léta
byli vysláni comisaĜi od císaĜe Maximiliana II. na hory kutenské,
od kterých na pány šephmistry horokutenské i též na primátora a
radu kaĖkovskou pĜípisy odeslané, by šachet a šorpĤ zavozovati
nedopouštČli a ty, jenž by se toho dopustili, pĜísnČ trestali. Datum
toho pĜípisu na Horách Kutnách v sobotu pĜed sv. Matoušem téhož 1567 roku. Jiný pĜípis zas toho léta pod datum na Horách
Kutnách dne 27. záĜí od týchž pánĤv comisaĜĤv pĜislán panu OndĜeji Widmonovi opatu sedleckému, v nČmž jemu stížnČ domlouvajíc, že mnohé šachty a šorpy haldami zavážeti a z takových horních štadel role dČlati dal, naĜizujíc jemu pĜísnČ: by neodkladnČ
pod nemilostí císaĜskou a pod ztrátou opatského dĤstojenství
všechné ty šachty, do nichž jest šturcováno a z hald nametáno, zase vyprázdniti dal a štadel horních prázen byl. Lib. Gang ʋ 70.
Léta 1568 v pátek po nedČli Družebné. Stala se smlouva mezi
urozeným panem Janem Libenickým z VrchovišĢ a na Libenicích
hejtmanem kraje þáslavského z jedné a pány staršími a radou
perkverku kaĖkovského ze strany druhé, mocí které smlouvy týž

p. Jan Libenický prodal pánĤm kaĖkovským k obci jich dČdiny
vorné od dvora libenického deset kop zahonĤv za sumu trhovou
515 kp. gr. þes., jakž to zápis v dckách zemských v kvaternu památném hĜebíþkovém léta 1570 pod lit. K.4. vykazuje. Toho léta
Dom. Ivocabit. Kverci vorthu Královského v dolu Mladé Plimli na
KaĖku, p. JiĜí Šatný, p. Christian Dytrych a jiní, obvinili pĜed panem hofmistrem a ouĜadem horním Mathouše ChaloupČ z Libenic,
že on jsa na témž dole v jejich vorthČ podhutmaním, lstivČ v štolhortu kyz zatajil a zamouroval, pak od nich z práce odpuštČní
vezmouc, po þase, když oni kverci na tom vortČ dČlati neb tČžiti
pĜestali, týž Mathouš na týž vort propĤjþku pĜi ouĜadu horním sobČ objednal. Žádajíce oni prvnČjší kverci, by táž propĤjþka jemu
Mathoušovi zdvižena byla a on za tu lest trestán byl. Proþež i také
Matouš ChaloupČ po vyšetĜení té vČci a dané zprávČ od perkmistra
a štejgýĜĤ (kterým se i také sám Matouš pĜiznal, že týž štolhort
zamuroval), do vČ- /79/ zení vsazen byl. Naþež ale pan Jan Libenický z VrchovišĢ ujal se téhož Matouše poddaného svého, a tu na
jeho rukojemství Matouš ChaloupČ z vČzení propuštČn. Pak Dom.
Oculi fria 3. byla mezi žalujícíma kverky a obžalovaným Matoušem pĜed p. hofmistrem a ouĜadem horním vedena pĜe, ku které i
také p. Jan Libenický z VrchovišĢ v zastoupení poddaného svého
Matouše se postavil a jej tak umČle a vejmluvnČ zastoupil, že týž
Matouš ChaloupČ nejenom za nevinného uznán a všeho trestu
zproštČn, nobrž i také týž vorth propĤjþený s svýma kverky podržel. Prot. Reg. Mont. Dom. In Tua téhož léta. Kverci štoly kuklické obdrželi od p. nejvyššího mincmistra pochvalu, že tu štolu k
tČm samým dolĤm dobývají, z kterých nejlepší rudy vycházejí.
Prot. Reg. Mont. Toho roku v Praze byl veliký mor, protož odtud
jak soudcové zemští, páni nad appelací, též slavné komory þeské
radami, slovem s všemi tribunaly a kanceláĜemi do mČsta Hory
Kutné se odebrali, kdež od sv. Matouše až do postu následujícího
léta bydleli a zemské vČci Ĝídili. Téhož léta. Stalo se pĜímČĜí mezi
císaĜem kĜesĢanským Maxmilianem a mezi císaĜem tureckým na
osum let.
Léta 1569. Dne 13. dubna. UmĜel Duchek ChmelíĜ z Semechova, senátor a primas Starého MČsta pražského. Pochován v BethlemČ. Lupacius.
Léta 1570. Dne 31. ledna. Voda veliká byla u Prahy, takže v
Starém MČstČ pražském až do PlatnéĜské ulice topila. Velesl. Dne
7. února. O MasopustČ na zámku Waldenburku v knížetství
Wirtmberském hrabata dvČ Eberhard z Hohenlav a JiĜí z Tubingu
s nČkterými pány, pĜipravivše se v mumraj do šatĤv z koudele a
smoly udČlaných, skrze nerozšafnost služebníka, kterýž nesa pĜed
nimi fakuli šaty na jednom zapálil, žalostivČ a bídnČ uhoĜeli. Dto.
Téhož léta v pondČlí po druhé nedČli postní, 20. února. Mandát od
císaĜe Maximiliana vydán, aby se masa, ryby a chleby podle váhy
na libry prodávaly. Z toho povstala drahota, zvlášĢ v Praze, kdež v
Bílou sobotu Ĝezníci nemČli masa dopoledne a nejeden z obecného
lidu ale i z dvoĜanĤ byl na Velkonoc bez chleba i masa. Dto.
Léta 1571 dne 10. ledna. NČjaký zeman v Sasích, maje dostatek obilí, nechtČl chudému poddanému svému na chléb dáti, kterýžto velikou žalostí, maje mnoho dítek, domĤ se navrátil a všecky pomordoval. Pán zvČdČv o tom, kázal pytle pĜinésti a nasypati
mu obilí, ale to na obilnici se všecko v hady obrátilo. Dto. Téhož
léta dne 14. þervna. V Slezích okolo Goldbergu, Lemberku a
Loubavy, pĜedivným zázrakem moci boží, pršel z nebe hrách, Ĝípa,
žito, pšenice, takže nebozí lidé sbČhše se, obilí to zbírali, mleli,
chléb z nČho pekli a tím se za nČkterý þas živili. NeboĢ pro neourodu toho roku hlad byl veliký. Petr Codicil. Téhož léta dne 29.
þervna. V mČstČ saském Leuburgu dvoum pĜekupníkĤm mnoho
tisíc korcĤ obilí, kteréž oni na drahotu chovali, v okamžení dveĜmi
a okny vyletČlo a na obilnicích ani zrna nezĤstalo. Velesl. Toho
roku dne 26. srpna, okolo þtvrté hodiny na noc, spatĜíny byly nad
Prahou metly a pĜes nČ obdloužné kopí, na západ slunce, tak svČtlé
jako blesk mČsíce, a tak trvaly za pĤl hodiny. MS. /80/ Téhož léta
Dom. Iustus fra 5. ŠĢastný Zepší soused z KaĖku opČt znovu nato
nastupoval, by pastvištČ Vyhnánov vorati mohl, za který panu
opatu sedleckému 10 kp. gr. þeských zaplatil. A ponČvadž s ním
ŠĢastným již pĜedtím ze strany pánĤv kaĖkovských o týž Vyhnánov porovnání se stalo, ano i dekret pánĤv comisaĜĤv na onen þas
vyšel, aby tím místem ani jinými pĜíležejícími místy hejbáno nebylo; i povČdíno od nejvyššího p. mincmistra, p. hofmistra a ouĜadu horního, aby on ŠĢastný podle pĜedešlého porovnání, kdež je-

mu od obce kaĖkovské 1 kp. záhonĤ polí k užívání do jeho smrti
dána jest, se spokojil, a tomu Vyhnánovu pokoj dal. A tu páni
starší nad havíĜi a rada perkverku kaĖkovského spoleþnČ s vyslanými z pánĤv šephmistrĤv ten trávník Vyhnánov mezníky vysadili
a obmezili, takže na potomní þasy k obci kaĖkovské dČdiþnČ náležeti má. Lib. Mem. Gang. Toho roku v ýechách byli pĜed žnČma
velicí pĜívalové, takže za nČkolik nedČl obilí na polích velikou
zkázu vzalo, z toho pošla drahota a nedostatek chleba, takže i vaĜení piva zapovČzeno bylo, aby obilí radČj na chléb se zachovalo.
Chron. Reg. Hradec.
Léta 1572. Dne 6. ledna. ěeka Wistula v Prusích u mČsta
TurynČ v krev se obrátila a za tĜi dni tak trvala. Z toho potom zemČtĜesení s náhlým vČtrem a pĜívalem se zdvihlo a vody škody
uþinily, pĜitom také lidí do 360 utonulo. Velesl. Toho léta Dom.
Exaudi 2do fria 3. VanČk ovþák pana Jakuba z Bítova a na HoĜanech, jsa pĜi ouĜadu horním na Horách Kutnách šatlavou ztrestán,
protože na Kuklíku do dolu Samsonu drny rejpal a házel. Prot.
Reg. Mont. Téhož léta dne 24. srpna v sobotu. O svadbČ krále
Henricha krále navarského a franckého, stalo se neslýchané pozdvižení v PaĜíži, v kterémžto netoliko Kašpar Castilioneus admirál francký s jinými pány a rytíĜi, na tu svadbu pozvanými, ale i jiného lidu z hugenotĤv (tak Ĝeþených novovČrcĤv) obojího pohlaví
do 30.000 zmordováno bylo. Velesl. fol. 449. Toho léta sešli se
kšaftovní odkazové na KaĖku k záduší chrámu PánČ sv. VavĜince,
a to: JiĜí Krakovský poruþil jednu louku za Malínem ležící, pak
Adam Charamza odkázal všecken svĤj statek a Dorota Zahrádková odkázala 5 kp. grošĤ þeských. Lib. Testam. Gang. Toho roku
umĜel v HoĜe Kutný na Vlaském dvoĜe pan Zdislav BoĜita z Martinic a na SmeþnČ. Pán dobrotivý a katolického náboženství zástupce a promotor vroucný. KoĜínek v kronice kuttenské f. 283.
Léta 1573. Dne 28. ledna. SnČm stavĤv království þeského na
HradČ pražském u pĜítomnosti Rudolfa krále uherského a Arnošta
arciknížete rakouského na místČ císaĜe Maximiliana. Na tom snČmu bylo svoleno, mimo jednoho termínu bernČ domovní, podsudné po 4 gr. a císaĜové po jednom a tĜidcátého peníze od sv. Víta do
sv. BartolomČje. ZavĜeno také, aby zlé mince do zemČ uvozovaný
a dobré z zemČ od ŽidĤ, kupcĤ a VlachĤ vynášeny nebyly. Tolar
aby zase 70 kr platil, groše po 7 penČzích þeských, bílé a malé peníze aby se bily, šedesátníci, tĜidcátníci, desátníci na krejcary se
nedČlali, však což jich nadČláno, aby brali jako saské groše s anjelem po 10 kr., groš široký starý þeský a rakouský po 9 penČzích
bílých. Osoby do Polska na snČm od stavĤv tu zvoleny, aby jednaly s Poláky, aby císaĜe aneb nČkterého z synĤv jeho, za krále sobČ
zvolili. Velesl. fol. 51.
/81/ Léta 1574. Dne 21. února. Turci vskoþivše nenadále do
Kaniže v UhĜích, mČsto zapálili a vybrali, i zmordovavše lidí do
tisíce, bez pĜekážky zase prchli. Velesl. Téhož léta dne 3. bĜezna.
Král z Algejeru poražen jsa od kĜesĢanĤ, jedva uteþením život zachovav, i rozhnČvav se z toho a pĜijev s Turkem do mČsta Almenu, osum tisíc kĜesĢanĤ v nČm zmordoval, osum set malých dítek
spálil, tĜi hrabata na kusy rozsekal, s posmČchem jim vytejkaje:
kde by jejich Kristus byl, aby jim pomohal. Množství kĜesĢanĤv tu
pohané zpekli, mnoho jich na rožny vstrkali a v moĜi ztopili, ženám a panám prsy zuĜezovali a potom mČsto vypálili. Selnec. Toho roku v pondČlí po nedČli Oculi. CísaĜ Maximilian II. dal naĜízení, že knČží Hor Kuten a kaĖkovských bez povolení královského
nemají od konsistoĜe pražské vyzdvihováni aneb citirováni býti.
Lib. Memorab. Gang ʋ 76. Toho léta. Rudolf král uherský, Maximiliana císaĜe syn, s Arnoštem bratrem svým arciknížetem rakouským, jedouce na snČm pražský ten pondČlek po sv. Trojici, z
vozové cesty k HoĜe Kutné se obrátili, a tu udČlavše nocleh, ráno
k hutem šmelcovním a kaĖkovským trejbĤm vyjeli; a když se dost
všemu nadivili, pak odtud dále hnuli. PĜi kteréžto pĜíležitosti Rudolf v horních vČcech tak se zamiloval, že potom, když králem
þeským uþinČn byl, nesmírné náklady na týž hory až do smrti vedl.
Léta 1575. Dne 1. bĜezna. Machmet bej baše budínský, legát
císaĜe tureckého Amuratha, k císaĜi Maxmilianovi II. do Prahy s
dary pĜijel a tam na Velikou noc umĜel. Vežen odtud ku pohĜbu do
Budína. Velesl. Toho roku dne 17. máje. Stavové království þeského pod obojí pĜijímající, konfesi, aneb vyznání víry své v 25 artykulích sepsanou, na obecném snČmu v Praze císaĜi Maxmilianovi II. podali. Dto. Toho roku dne 22. záĜí. Rudolf II. syn císaĜe
Maxmiliána II. na HradČ pražském od Antonína arcibiskupa praž-
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ského na království þeské korunován byl. PĜítomni toho byli, císaĜ
Maxmilian otec, s císaĜovnou Marií matkou, Arnoštem, Matyášem
a Maxmiliánem arciknížaty bratĜími jeho a veliký poþet z pánĤ
stavĤv. Dto. Téhož léta ve þtvrtek po sv. Janu KĜtiteli. CísaĜ Maximilian II. obnovil a potvrdil HorníkĤm kutenským všech obdarování a privilegií od pĜedešlých králĤv þeských vydaných. Memor. Gang.
Léta 1576. Ve þtvrtek po nedČli Iubilate. SnČm stavĤv království þeského držán na HradČ pražském, na nČmž svoleno: pro
vzdČlání a rozšíĜení hor stĜíbrných na Horách Kutnách, zvlášĢ k
dobytí dolu Hrušek na couku grejfským, by páni šephmistĜi kutenští pĤl druhého tisíce kop grošĤ þeských se vydlužiti mohli a stavové pĜi budoucím snČmČ na ty cesty, odkud by táž suma zaplacena býti mohla, mysliti a to opatĜiti že chtí. Téhož léta. Dne 12. Ĝíjna. UmĜel v ěeznČ na snČmČ Ĝíšském císaĜ Maxmilian II. uherský
a þeský král. Živ byl 49 let, dva mČsíce a 11 dnĤ. Velesl. Téhož
dne pĜi zavĜení téhož snČmu Ĝíšského, Rudolf II. nejstarší syn císaĜe Maxmiliana II. král uherský a þeský, za císaĜe Ĝímského byl
vyhlášen. /82/ Téhož léta die Sabato Iudica. Janovi Radliþkovi udČlena propĤjþka od k. horního ouĜadu na Horách Kutnách, za kostnicí na KaĖku dolu hledati a dobývati. Prot. Reg. Mont. Toho roku Dom. Respice I. PĜistČhovali na KaĖk knČze MatČje, dČkana
pardubského, za faráĜe, p. primátor, páni starší a radní vítajíce jej,
dali na poctu za jídlo 1 kp. gr. þes., za pivo 50 gr. a za 2 flaše vína
po 27 žejd. 1 kp. 9 gr. 3 d. Lib. Memor. Gang. Týž knČz MatČj se
pak na KaĖku oženil, vzav sobČ Annu dceru Jana Zemana, s kterou také v Tejnici nad Labem od knČze Jarolíma k stavu manželskému oddán byl. Snad se taky þtenáĜi nad tím pozastavíš, že tak
þasto noví faráĜové na KaĖk pĜicházeli? já ti toho pĜíþinu vysvČtlím. TČch þasĤv faráĜi nebyli na stálý þas na fary uvádČni, tak jako
þasĤ nynČjších, nobrž oni se toliko zjednali podle úmluvy, neb cedul Ĝezaných, toliko na jeden rok, a pak pĜed projítím roku osadníkĤm neb patronu bylo na libosti téhož faráĜe zas na další þas jednati aneb jiným se opatĜiti. PodobnČ i tak faráĜi stálo na vĤli se pĜi
vyjítí þasu zas nanovo s collatorníky umluviti aneb jinam na faru
se pouchýliti. Také tehdáž faráĜové tu vĤli mČli, že sobČ k obsluhování více far zjednali. Neb nacházím staré pamČti, že faráĜ kaĖkovský Václav Beneš nČkdejší dČkan nymburský (o nČmž Dom.
Misericord. ao 1546 zmínČno), také fary v Nebovidech a v Novém
KolínČ držel, a to byla pĜíþina, že se tehdáž tak zhusta faráĜové
mČnili.
Léta 1577 v stĜedu po sv. JiĜí císaĜ Rudolf II. potvrdil HorníkĤm kutenským všech majestátĤv, privilegií a obdarování, od pĜedešlých králĤv þeských nadaných. Za panování téhož dobrotivého
monarchy hory tyto opČt lépej se zdvíhaly, neb i kverkĤv množství
pĜibejvalo, tak nacházím v protocolu ouĜadu horního, že mnoho
propĤjþek z tohoto roku na staré doly a vorty udČleno bylo, totiž:
na couku kuklickém propĤjþen dĤl JeĜáb: Janovi Schlechtovi, dĤl
Rakousy: Václavu Hamáþkovi, dĤl Korbel: Jírovi Krakulovi, dĤl
Dobrá Mysl: Matoušovi Štanovi, dĤl Vosyka: Tobiáši Daþickému,
dĤl Zbytek: Petru Groulovi, dĤl Sýkora: Symeonovi NožíĜi, dĤl
Roháþ a dĤl Budín: Janu MlynaĜíkovi, dĤl Muškatel: Zikmundovi
Zigelovi, dĤl ŠafáĜ: Jírovi Formanovi, dĤl Strnad: Vondrovi Sudovi. Na couku nyfelském, dĤl Kopec: Kubíþkovi, dĤl Bažant:
Václavu Pejskarovi, dĤl Trní: Martinovi Nadínkovi, dĤl KĜepelka:
Jakubovi Rydygarovi. Na couku Rejzý a magdalenském, dĤl Mravenec: Jakubovi Dlouhýmu, dĤl Vrba: MatČji kováĜi, dĤl Pytlík:
Vítovi Jílovskému, a tak dále poĜád nákladníkĤ horních pĜirĤstalo
a boží požehnání tu se množilo. ex Prot. Reg. Mont. Toho léta
Sabato Exaudi 2do p. Vilym Oprštorf z Dubu byl za nejvyššího
mincmistra uveden. Ten byl /83/ mincmistr na Horách Kutnách v
poþtu 24, dosedl na ten ouĜad po panu Zdislavovi BoĜitovi z Martinic, který v té povinnosti na Horách Kutnách dokonal. KoĜínek v
kronice kutenské folio 283. klade smrt jeho na rok 1572, ale
omylnČ, neb v protocolu radním na KaĖku nalézám, že týž pan
mincmistr z Martinic roku 1574. Dom. Exaudi fer 2. starší nad havíĜi a radu na KaĖku obnovil. Dle toho tehdy smrt jeho pozdČj býti
musela. Nebo i z toho také se to souditi mĤže, ponČvadž týž ouĜad
tolik let tČch þasĤ odprázdnČný by byl nepozĤstal. Téhož léta.
KnČzi JiĜímu Markovi pĜedešlému faráĜi kaĖkovskému, jenž v Janovicích UhlíĜských skrze oheĖ o své jmČní pĜišel, páni kaĖkovští
dali z milosti 1 kp. gr. þes. Lib. Memor. Gang.
Léta 1578. Dom. Circumdederunt. Urozený pan Vilím z Op-

28

prštorfu nejvyšší mincmistr obnovil starší nad havíĜi a radu na
KaĖku.
Léta 1579. v stĜedu Sazometnou. Šachta Panská Ĝeþená na
KaĖku ze dne svĤj poþátek vzala. Toho dne zaþal kopat uroz. pan
Vilím z Opprštorfu nejvyšší mincmistr, p. JiĜí Šatný, p. Ludvík
Karel, p. Ludvik Šafar, též jiní páni horní a mincovní ouĜedníci a
pak havíĜi. Projednávalo se jim na dumplochy a to NČmcĤm. I byla ten þas milostivá léta a J. M. císaĜ Rudolf II. i rady i jiní páni
ouĜedlníci byli náchylní k horám a nákladníkĤm i lidu chudému
hornímu; neb nebylo ten þas ještČ z žákĤ sedlákĤ, písaĜíkĤ za ouĜedníky, aby ujímali díla a koštĤ, a tak dČlníci drželi se pĜi horách
a i odjinud šli na tyto hory. Táž šachta byla zhloubi 110 dumplochĤ a zynkovala se až do verkšlaku Kunterského a tČžena byla s
mnohým užitkem až do spuštČní KaĖku. Nyní jest zaĜícená v zahradČ pĜi domČ Pomejkovském za kostelem. Ten þas knČz MatČj
faráĜ z KaĖku se odebral a na jeho místo zas knČz Adam Hrdesius
Brodský (z Brodu NČmeckého) za faráĜe dosedl. Dne 12. máje toho léta. MČsto Klatovy od domácího ohnČ vyhoĜelo. Toho roku
císaĜ Rudolf II. vydal nová práva horní horokutenská. V kterýchžto právách o starších perkverku kaĖkovského zní obzvláštČ toto,
že má jich bejti usazeno dvanácte osob v radČ, ponČvadž zvláštní
obec mají, a to: starší 4 nad havíĜi, 2 nad hašplíĜi, 2 nad trejvíĜi a k
tomu konšelé 4 osoby. A ponČvadž jsou ti všickni starší, i ti, kteĜíž
pod nČ k tČm poĜádkĤm náležejí, toliko horní a hutní ouĜedníci,
správcové a dČlníci, jenžto slušnČ pod správu nejvyššího mincmistra a ouĜadu horního zĤstati mají, protož tomu chceme (jsou slova
samého císaĜe Rudolfa II.) aby je nejvyšší mincmistr v svém opatrování mČl, je spravoval, staršími též pĜidanými i s rychtáĜem vedle svého s jinými našimi horními ouĜedlníky uvažení usazoval a
pĜísahy jim vydával, jakž o tom v jeho povinnosti doloženo jest.
Až potud z práv horních. A tak KaĖk, jakožto zvláštní obec pro
sebe uznán a rada ta 12. osob i též rychtáĜ vždy od nejvyššího p.
mincmistra království þeského a ouĜadu horního tu usazena bývala. Tím zpĤsobem i také vláda pánĤ šephmistrĤv horokutenských
(jenž prv 4 konšele a rychtáĜe usazovati moc sobČ pokládali) tu
pĜestala.
Léta 1580. Dne 19. listopadu. UmĜel JiĜí Melantrych z Aventýnu, impresor a senator Starého MČsta pražského. Pochován v
BethlemČ. Velesl.
Léta 1581. dne 4. þervna. Za Velvary v SlatinČ a jiných okolních vsech v ýechách toho dne pršely kroupy veliké co husí vejce
a mnoho škod v tom podkraji na polích a vinicech zdČlaly. MS.
Léta 1582. Dne 2. máje. Voda veliká na VltavČ u Prahy pobráním množství dĜíví lidem veliké škody zpĤsobila. Velesl. Toho
þasu zaþínal se v ýechách veliký mor. V té pĜíþinČ, když /84/ i tu
na horách mnoho lidí mĜelo, protož páni kaĖkovští vydali taxu
hrobníkĤ a zvoníkĤ, co tak oni od pohĜbu bráti mají, aby tudy
chudí a pracovití lidé horní pĜetahováni nebyli. A tak hrobníku od
každého pohĜbu 2 groše a zvoníku 6 grošĤ dávati naĜízeno bylo.
Co se pak p. faráĜe a kantora dotýþe, to pĜi starobylém zpĤsobu
zanecháno. Lib. Mem. Gang. Toho roku byl z gruntu pĜestavČn
dĤm radní na KaĖku, na jehožto vystavČní penČz od obce vynaloženo bylo v sumČ 287 kp. 42 gr. 1 d.
Léta 1583. Dne 12. listopadu. SnČm stavĤ království þeského
držán na HradČ pražském v pĜítomnosti císaĜe Rudolfa II. Svoleno
tu: BernČ domovní proti Turku na opatĜení hranic. Podsudní z vČrtele piva po 6 groš. BernČ z penČz na úrocích z tisíce 6 kp. gr. a ze
sta 36 gr. NaĜízení veĜejné hotovosti ze þtyr tisíc kop grošĤ þeských kĤĖ zbrojný, dobĜe vypravený. Velesl.
Léta 1584. Tu sobotu po památce Všech svatých. Páni kaĖkovští koupili k ruce obce kaĖkovské dvČ kopy a pĤl záhonu dČdin
rolí orné i s vosetím, a to od pana Jana Libenického z VrchovišĢ
na Libenicích a JeníkovČ, za sumu sto osumdesát sedm kop grošĤ
þeských, zouplna zaplacených. Lib. Mem. Gang.
Léta 1585 v stĜedu po sv. Školastyce. SnČm obecní stavĤv
království þeského držaný na HradČ pražském. Na kterém mezi jinýma artykuly snešeno, že havíĜi, hašplíĜi, šmelcíĜi a jiní horní i
hutní dČlníci, kterýž prací svou pĜi horách se živí a u sousedĤv s
manželkami a dítkami bydlí a tĜebas také mnozí pánĤm stavĤm a
rytíĜĤm poddaní jsou, proto pĜedce Horníci a sousedé že jim obydlí pĜáti mohou a skrze pĜechovávání jich pokut se obávati nemají.
Jakož pak i nato samé od císaĜe Rudolfa II. téhož léta pod datum
na Brandejse v stĜedu po sv. Joachymu HorníkĤm kutenským pĜi-

slaný list obšírnČ v sobČ zavírá, že takové, skrze pĜechovávání cizopanských lidí, snČmy ustanovené pokuty, na Horníky se nevztahují. Toho léta u vigilii sv. Jakuba apoštola. List císaĜe Rudolfa II.
pĜislán opatu sedleckému knČzi BartholomČji Makešovi, v nČmž
témuž opatu stížnČ domluveno jest, že on v štadla horní se vložil,
na nich mnohé šorpy a šachty haldami zavážeti a z takových štadel
pole dČlati dopustil, zvláštČ i také ze štadla nad Šipþím že jest nČjakému Václavu UzdaĜi vorati a osíti dal, kdež jsou konČ císaĜské
od starodávna svou pastvu mívali. NaĜizujíc týž císaĜ pĜísnČ: by on
opat zas všechné takové šorpy a šachty, do kterých jest z hald nametáno, na svĤj náklad vyvézti a vyprázdniti dal a vše na týchž
štadlách horních do pĜedešlého stavu uvédsti hledČl. Toho léta také vyšel Rescript císaĜský, že Horníci k dckám zemským strany
vydávání svČdomí, se postavovati povinni nejsou. Téhož roku za
spravování p. JiĜího Dominika urburéĜe na KaĖku staly se zlé pĜíhody, když ten þas tu na couku kaĖkovským mnohé hlubiny v dolích se zatopily a to v Švábích, Frátích, Mladé Plimli, Hoppích,
KunteĜích, ŠafaĜích a v Nové šachtČ. PĜíþina toho byla, že koĖĤv a
pacholkĤv sĖato bylo a voda se aniž polovic, jako prve, brala a i
perky na den ménČ se hnaly a s nima radČj mnohá místa a vorty se
zasazovaly, kdež radČj havíĜi vosazovati mohli. To se dČlalo pro
umenšení koštĤ, avšak se škodou tČch hor i jeho milosti císaĜské.
ýti o tom Lib. Memorab. Gang ʋ 92 et 94.
/85/ Léta 1586 dne 29. bĜezna, v outerý po KvČtné nedČli, pršel
u Jitþína déšĢ krvavý, rovnČ jako dobĜe þervené tarantové víno.
Velesl. Potom v druhou nedČli po Velkonoci, opČt podobný déšĢ
pršel. Mnohý DéšĢ pršeL krWaWý, aj napraWIž se Vbohý. Potom
po tĜech letech to mČsto z gruntu vyhoĜelo. Téhož léta v outerý po
nedČli Cantate. List pod tím datum z konsistoĜe arcibiskupství
pražského knČzi Adamovi Brodskému faráĜi a již titulovanému
dČkanu na KaĖku, pĜisílajíc jemu Sacros Ciquores s tím napomenutím: by takové mezi své bratĜí knČží, k jeho dČkanství patĜící,
rozdČlil a spolu také vyšetĜil, jak oni se v kázání slova božího, v
Ĝádích a ceremoniích i také v životČ svém knČžském chovají, a o
tom by zprávu konsistoĜi odeslal, i též aby týž knČží v jeho dČkanství napomenul: by oni ctnostný odČv bez vší nádhernosti užívali a
za pleš se nestydČli, v svých povinnostech pilni byli a pĜíkladný
knČžský život vedli. Lib. Memor. Gang. Téhož léta v sobotu
Dom. Benedicta, prošel patent císaĜský o dodávání všelijakých
profiantĤv svobodnČ a bez pĜekážky na KaĖk, aby tu havíĜstvo a
jiná þeleć horní stravou též jinými potĜebnostmi zaopatĜeni býti a
tak své horní práce bez hydrunku a pĜekážky konati mohli.
Léta 1587. Dne 31. ledna, v sobotu po Devítníku. Herolti císaĜští v svém aparátu a ozdobČ s trubaþi a s bubny jezdili po všech
mČstech pražských, vyhlašujíc mandát císaĜský o povaleþích a cizozemcích, kteĜí služby pĜi dvoĜe nemají, aby se ve dvou nedČlích
z Prahy vybrali a žádný zbrojnČ a bez svČtla v noci aby nechodil,
ani v mumraji bez opovČdi u purgmistra. Velesl. Toho léta v stĜedu po nedČli Smrtedlné. Patent císaĜský prošel: by oves pro císaĜské konČ na Hory Kutné lidé na prodaj vezli, ponČvadž že ho tu
každotýhodnČ do 300 korcĤv potĜebí jest. Muselo tehdáž ještČ tu
na horách množství koní býti, když pro jich obrok do týhodne tolik ovsa potĜeba bylo. Ex. orig. Toho roku knČz Adam Hrdesius
Brodský faráĜ kaĖkovský jsa obesán do pražské konsistoĜe. ýehož
dozvČdČvši se havíĜstvo a jiný dČlníci horní na KaĖku, ihned s pohrĤžkou slyšeti dali: že témuž svému faráĜi tam do konsistoĜe odjíti nedopustí. Naþež nejvyšší mincmistr obávaje se, aby tu skrze to
nČjaké zbouĜení a vyzdvižení dČlníkĤv horních se nestalo, protož
ihned na císaĜe Rudolfa II. o tom zprávu dal. CísaĜ ale nemeškaje,
ihned konsistoĜi mocí dekretu naĜídil pod datum v Praze v pátek
po památce v Nebe vzetí Panny Marie: by od svého pĜedsevzetí
upustili, knČží horských nestČžovali a na škodu tČch hor i J. M. císaĜské k rozbroji pĜíþiny nedávali. Lib. Memor. Gang. Téhož roku
Dom. Respice fr. 5. Urozený pan Vilím Opprštorf nejvyšší mincmistr království þeského naĜídil šenkýĜĤm na KaĖku, jenž po král.
kavnách a v štolhauzích piva šenkují, že z takového piva ungelt
obci kaĖkovské plati- /86/ ti povinni jsou tak a v tom zpĤsobu, jakž
to jiní takového handle a živnosti mČstké se dotýkající lidé zachovávají. Adam ěezník na KaĖku, že v postČ maso prodával, byl
arestem potrestán.
Léta 1588. Dne 8. února, poþal se znova qualdykovati dĤl
Starý Ruthard, na obec kaĖkovskou uloženo 5 kukusĤ. Dáno cupusu na 4 nedČle 1 kp. 15 grošĤ þeských. Lib. Mem. Gang. Toho

léta dne 13. máje, v pátek po nedČli jenž slove Iubilate. UmĜel
urozený p. Ludvík Šafar z Golce císaĜ. urburéĜ horní a spolusoused kaĖkovský. Pochován na KaĖku v kostele sv. VavĜince a to v
kapli sv. Ducha, kterou on za živobytí svého na svĤj náklad vystavČti dal, a k tej také kšaftem každoroþnČ z statku svého 2 kp. gr.
þeských odkázal dávati, s tím doložením: aby z tČch penČz 1 kp.
na pana faráĜe a 1 kp. na Ĝeholu školní vynaložena byla. Toho roku také odebral se na vČþnost p. Mikuláš Hejzelna písaĜ kverkovský a soused kaĖkovský, kterýž odkázal k záduší sv. VavĜince na
KaĖku 2 kp. gr. þes. Toho léta páni starší a radní jednali s panem
opatem sedleckým, aby pousteníku u sv. MaĜí Magdaleny strava z
jeho kláštera se udČlovala, tak jakž to od starodávna bývalo. Ten
þas na tej poušti pĜi tom kostele sv. MaĜí Magdaleny byl poustevníkem Bernard, jemuž kaĖkovští mČsíþnČ po 9 groších þes. z milosti platili. Téhož roku v pátek po sv. JulianČ. CísaĜ Rudolf II.
povolil HorníkĤm kutenským, aby jak k obci i tolikéž obzvláštní
osoby mČšĢané, kterýž domy své v témž mČstČ mají, statky pozemské kupovati a sobČ do desk zemských kládsti a vepsati dáti
mohli. Lib. Mem. Gang ʋ 102.
Léta 1589. Dne 24. srpna. NČjaký Matouš zedník v Novém
MČstČ pražském, zabil matku svou staĜiþkou v letech 80. vyloudiv
ji na své pole, rejþem jí hlavu sĢal a v zahradČ pĜi jedné chmelnici
zakopal. Ten potom v pátek den sv. Jiljí vežen z Hradþan skrze
mČsta pražská, pak u šibenice dĜen, kleštČmi trhán, na hák povČšen
a þtvrtcen byl. Velesl. Toho léta VavĜinec Loukotský soused kaĖkovský odkázal k záduši sv. VavĜince na KaĖku 16 kp. míš. Lib.
Memor. Gang. Roku toho dne 24. listopadu, v pátek pĜed sv. KateĜinou. UmĜel urozený a stateþný rytíĜ p. Jan Libenický z VrchovišĢ na Libenicích a JeníkovČ, bejvalý hejtman kraje þáslavského.
Pochován v kostele Matky Boží v GruntČ pĜed velkým oltáĜem.
Podle nČho také tam jest pohĜbena jeho manželka, paní Anna Libenická z LstiboĜe, kteráž jej roku 1594 na vČþnost následovala, a
pak podle ní zas položen tam jejich syn, p. Vilím Viškora z VrchovišĢ na Libenicích a JeníkovČ, který umĜel v den sv. Žofie roku
1591. Na tČch všech tĜech hrobech jsou bílé hrobové kameny s figurama a kotyckýma nápisy.
/87/ Léta 1590. Dne 24. prosince, na ŠtČdrý den, stala se na
Horách Kutnách smutná pĜíhoda. Nebo upadly dva veliký štíty
kamenný z domu Stejškova a 23 osob obojího pohlaví lidu zasuly
a v Ĝíceninách pochovaly. KoĜínek. Toho roku dĤl ŠtČstí nazvaný
v Kuklíku veliké právČ štČstí pĜinesl Zikmundovi Kozlovi primasovi horokutenskému, jímžto on pak velice zbohatl, takže mnoho
pozemských statkĤ sobČ koupil. Toho léta p. JiĜí Taneþný soused
kaĖkovský a spoluhorník odebral se na vČþnost, ten odkázal k záduší sv. VavĜince na nový kalich 10 kp. gr. þes. ex Lib. Testam. Gang.
Roku 1591. Turek po zavĜeném pokoji s Peršany, zase válku
proti UhrĤm obrátil a na Komárno outok uþinil. ZemČtĜesení bylo
náramnČ veliké netoliko v UhĜích, ale i v Rakousích, MoravČ, v
Slezsku a v ýechách. Velesl. Pan hofmistr s ouĜadem horním
koupili toho léta na KaĖku zahrádku Žlábkovskou k potĜebČ woserkunstu u Panské šachty a to od Jana Poláþka za 10 kp. grošĤ
þeských. Lib. Memor. Gang. ěezníci kaĖkovští neusedlí byli do
rady pĜedvoláni, kdežto jim uloženo: že jedenkaždý týhodnČ po 3
groších platiti musí, ponČvadž zde živnosti hledí a bĜemena neniknou, kdežto usedlí sousedé, jenž horní prací se živí, cupusy dávati
i jiné potĜeby zastupovati musejí. I podvolili se ti Ĝezníci tomu platu.
Léta 1592. Turek do Charvát vpadl, bána charvátského, tolikéž i vojsko štýrské porazil a veškeren ten kraj meþem a ohnČm
poplenil. Velesl. Toho roku pan hofmistr s ouĜadem horním koupili dĤm na KaĖku u Bohatých Ĝeþený k bytu pro pana král. urburéĜe. Ten þas páni kaĖkovští také na štole Kuklické thále drželi.
Lib. Mem. Gang.
Léta 1593. CísaĜ Rudolf II. položil snČm UhrĤm, na kterýž
Matyáše bratra svého poslal. Brzy potom pĜitáhlo vojsko z ýech,
Moravy a Slezska, i svedše bitvu s Turky u BČlehradu, je porazilo.
Velesl. Toho roku Arnošt, bratr císaĜe Rudolfa, vracujíce se z
Prahy do Rakous, hned od Kolína k KaĖku se obrátil, kdež prve
nevídanému na 14 trejbích rud a kyzĤ hnaní velice se divil. Odtud
pak do huti jel, kdež také nad hrozným vodních mČchĤ skĜípáním
a strašlivým plápolajícím ohnČm užasl. Když pak na šmelcýĜe,
ramýĜe, roštýĜe a jinou hutní chasu zaþazenou a poþernČnou popatĜil, jako noþních oblud se ulekl. KoĜínek.
Léta 1594. Synán baše turecké, mČsto Ráb oblehl a tak dlouho
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dobýval, až mu ho hrabČ z Hardeku poddáním vydal. Velesl. Toho
roku mČstys KaĖk ztratil svého primasa pana Petra Zahumý, jenžto prostĜedkem smrti na vČþnost vykroþil. Lib. Mem. Gang.
Léta 1595. Turecký sultán Amurat umĜel a syn jeho Machomet III. ještČ toho roku do Uher, jakož i také na Zikmunda Batory
vývodu sedmihradského, an se byl s císaĜem sjednotil, vojsko veliké poslal. Velesl. Páni kaĖkovští toho léta dali nákladem obecním opravovati stezky kamenné od KaĖku k HoĜe Kutné vedoucí,
od kterých placeno Dom. Iubilate 1 kp. 15 grošĤ, a pak zase od
vydláždČní 51 sáhĤ za kameným kĜížem po 4 gr. 3½ d. dáno Dom.
Respice v sumČ 3 kp. 49 gr. 3½ d., k tomu zpropitné pĜidáno 45
grošĤ. Lib. Mem. Gang. Ctihodný knČz Adam Hrdesius Brodský,
dČkan na KaĖku, jenž pĜes šestnácte let faráĜem kaĖkovským byl,
toho roku v outery po /88/ nedČli Dom. Dumclamarem, 1. srpna v
oktáv sv. Jakuba apoštola, z tohoto svČta prostĜedkem smrti vykroþil a potom nazejtĜí ve stĜedu v kostele sv. VavĜince proti velikému oltáĜi pochován s pláþem osadníkĤ. K témuž pohĜbu p. dČkan horský a mnozí páni faráĜové okolní, jichž do 15ti bylo, i s žákovstvem najíti se dali. Páni kaĖkovští dali na poctu a jiné funerální outraty 5 kp. 10 gr. 4 d., k tomu také od zvonČní na Horách
Kutnách 1 kp. 12 gr., hrobníku od hrobu 15 gr. a sousedĤm domácím, jenž nebožt. po 3 nedČle v jeho nemoci opatrovali, 2 kp. 8
grošĤ. Pak Dom. In Voluntate fr. 4. knČz Vít Pfagelo Písecký na
KaĖk za faráĜe se dostal. PĜistČhovali jej ze Svinþan. Kterýžto potom roku 1600 v nedČli po sv. ŠĢastným, již jakožto vdovec, zas
znovu v stav manželský s Annou dcerou po nebožt. Janovi Dubovi
vstoupil. Lib. Mem. Gang. Toho þasu kaĖkovští horníci v dole PotČšení pavovali.
Léta 1596. Vojsko kĜesĢanské vypravilo se do Uher a spolu s
ním arcikníže Maximilian. Když pĜitáhlo k Erli, s Turky bitvu
šĢastnČ svedlo, však že se do sbírání koĜisti kvapnČ pĜíliš dalo, od
TurkĤv potlaþeno jest. V tom boji zahynul Albrecht PČtipeský
nejvyšší nad tisícem jízdy þeské, kterýž až k stanu sultánovému
Turky hnal a tuĢ padl. Velesl. Pak
léta 1597. ýechové Dotys mČsto TurkĤm vzali, v kteréžto práci stateþnČ se zachoval Jan z Perštejna pán þeský. Toho þasu již
na Horách Kutenských v dolích božího požehnání znamenitČ ubývalo a také i jak nákladníkĤv, tak též dČlníkĤv horních poþet se
menšil. NeboĢ dle Extractu z knih horního ouĜadu sumovnČ na
KaĖku a TurkaĖku i na Horách Kutnách ode všech nákladníkĤ a
kverkĤv od léta 1592 až do 1595, za ty þtyry léta pĜi všech dolích
a vortích cupusĤv vynaložených na ty hory všešlo a pronaloženo
bylo 30.190 kp. 56 gr. míš. K tomu když se roku 1596 k vojnČ
proti Turku chystalo a na obecném snČmu v Praze toho léta 1596 v
den sv. Valentina danČ i také z komínĤ po 20 groš. albis svolena
byla, tehdy i také na sousedé kutenský od pánĤv šephmistrĤv bernČ rozepsána a spolu i také od pracovitého lidu horního požadována k placení byla a tak v ty þasy jsouce s placením cupusĤv na hory a k tomu také vojanskou berní obtČžováni, velice sobČ pĜi tom
všem stejskali. Bylo toho léta na KaĖku ještČ nákladníkĤ horních z
domácího sousedstva 31, kteĜí v rozliþných dolích a vortích pavovali 1800 kukusĤ, a havíĜstva pak tu ještČ v KaĖku bydlelo 386
osob. Koní v císaĜských maštalích bylo v samém KaĖku 298. Lib.
Mem. Gang.
Léta 1598. Vojsku kĜesĢanskému v UhĜích se štČstilo. NeboĢ
v nedČli po Velikonoci dne 29. bĜezna, skrze rozšafnost správce
toho vojska p. Rudolfa z Švarcenberku, Ráb pevnost TurkĤm odĖatá byla. Velesl.
Léta 1599. Mor v ýechách zhusta se rozmáhal a pĜestal teprv
na Horách Kapihorských až mČsíce prosince. V kterémžto moru
zemĜelo lidí obojího pohlaví na Horách Kutnách a na KaĖku okolo
tĜech tisíc a nejvíce dČtí. Také v Praze umĜel toho roku dne 18. Ĝíjna onen slavný þeský spisovatel Daniel Adam z Veleslavína, z jehožto hystorického kalendáĜe jsem také já do tohoto rukopisu
mnohé pamČti do léta 1599 vytáhl.
Léta 1600, v outerý den sv. Jakuba apoštola, stalo se narovnáni mezi cechem Ĝeznickým na Horách Kutnách z jedné, pak mezi
/89/ pány staršíma nad havíĜi a radou i vší obcí kaĖkovskou z strany
druhé, mocí kterého obČ strany o to se smluvily, že Ĝezníci, jenž
by na KaĖku bydleli a tu masa prodávali, v cechu v mČstČ HoĜe
Kutný býti mají. Lib. memor. Gang. Toho roku poselství perské
do Prahy pĜijelo, vyhledávaje toho, aby císaĜ s Turkem pĜímČĜí
neþinil. Pešina. Téhož léta pĜed památkou Božího kĜtČní v outerý.
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Páni starší a rada na KaĖku koupili k ruce záduší sv. VavĜince vinici zdí ohraženou s domkem, ležící v Špicberku nad cestou z
KaĖku do kláštera sedleckého vedoucí, a to od MatČje Štyfta souseda kaĖkovského za 160 kp. gr. þes. Ourok z toho do kláštera platiti se má každoroþnČ 10 gr. Lib. Contr. Gang.
Léta 1601. Vojsko kĜesĢanské BČlehrad TurkĤm s mocí vzalo a
Poradyz hlavu ztratil, protože mČsto Kanyz TukĤm vzdal. Pubitsch.
Léta 1602. Došlo psaní od Præsidenta a rad komory v král.
þeském, pod datum na HradČ pražském v stĜedu po památce
Moudrosti boží, a to knČzi Valentinovi z Šenberku opatu kláštera
sedleckého, naĜizujíc jemu: by zápis Jakuba HrabČte horníka na
domek s zahrádkou, z gruntovních knČh sedleckých vymazal, ponČvadž týž domek s zahrádkou na král. horních a svobodných štadlích jest a protož že klášter sedlecký do svých knČh jej zapisovati
a berni neb ourok od téhož horníka z téhož požadovati právo nemá. Lib. Mem. Gang. Toho roku pikharti sektáĜi z ýech vypovČdČní byli.
Léta 1603. ěeholníci františkáni v Praze zpustlý klášter karmelitánský u Matky Boží snČžné od císaĜe Rudofa II. dostali. Historiæ Pragen.
Léta 1604. V prosinci mČsíci neobyþejná a strašlivá kometa
na nebi svítila. Dobner. Toho roku také vyšel císaĜský mandát,
aby z každého viniþného strychu role roþnČ 32 kr. se platilo.
Léta 1605. 28. Septembris Zbynko Berka arcibiskup pražský
držel snČm duchovní v Praze, na kterémž sedČlo, mimo biskup holomúcký, 12 opatĤ, 10 proboštĤ a 200 faráĜĤ, a tu všeobecný snČm
tridentský za pravidlo náboženství pĜijat byl. Ziegelhan. Toho roku UhĜi s buĜiþem sedmihradským Istvanem u velikém množství
do Moravy vpadli a všecken kraj hradšský meþem, ohnČm a zajímáním pohubili.
Léta 1606. Pokoj s Turkem do 20 let zavĜín byl, kterýž císaĜ
nejprve podepsati nechtČl. UhĜi povolavše arciknížete Matyáše do
Uher, za svého krále jej volili proti císaĜi, z þehož potom pošla
nevole mezi císaĜem a bratrem jeho Matyášem. Balbín.
Léta 1607. Františka Ĝímanská za svatou vyhlášena od papeže
Pavla V.
Léta 1608. Arcikníže Matyáš pĜitáhl s vojskem ku Praze chtíc
míti korunu þeskou; ale urovnal se s bratrem císaĜem Rudolfem II.
Prodrom. Moraviæ.
Léta 1609. Svobodu v náboženství na císaĜi ýechové dne 5.
þervence vymohli, þehož pĤvodcem byl Václav z Budova. Pan
VojtČch Popel z Lobkovic, Vilím Slavata a z Martinic nechtČli se
podepsati, jakož i mČsta PlzeĖ, BudČjovice a KadanČ. Daþický.
Léta 1610. CísaĜ Rudolf II. držel snČm v Praze, ku kterémuž
se sjeli volenci mohucský, saský a jiná knížata, na tom snČmu o
bezpráví proti císaĜi. MS. Kuttnens. Karel Boromejský ten rok za
svatého byl vyhlášen. /90/ Toho léta v sobotu po památce sv. KateĜiny Panny. KateĜina Machová vdova, jsouc od práva kaĖkovského do vČzení horokutenského vydána a od rychtáĜe kaĖkovského
Jana Hoška až na kamenné stezky za KaĖk vyprovozena byla. Tu
Jan Kolek dČlník horní s nemalým houfem jiných horních dČlníkĤv s kyjmi témuž oznámenému rychtáĜi v cestu vešel a týž KateĜinČ Machový: aby do šatlavy horokutenské nešla, zbránil. Tedy
rychtáĜ kaĖkovský vida pĜitom i nebezpeþenství svého života, tuž
KateĜinu zas zpátkem do vČzení kaĖkovského odvedl, služebníci
pak práva kutnohorského, pro tuž KateĜinu Machovou vyslaní,
obávaje se by tu zbiti a pomordováni nebyli, také utécti jsou musili. Potom táž KateĜina Machová s pomocí téhož Jana Kolka z vČzení kaĖkovského se dobyla a prchla. Lib. Mem. Gang.
Léta 1611. Dne 23. máje. Matyáš bratr císaĜe Rudolfa za krále þeského vyhlášen a korunován byl. Prodrom. Moraviæ, Pubitschka. V PaĜíži Ĝád pannen Uršulinek se zaþal. Toho léta Dom.
Dicit f. 5. Pan Šebestian Helcl císaĜský hofmistr horní žádal pánĤ
kaĖkovských: by jemu nČkteré místo pusté pĜi toku vody, který z
štol od dolu Trmendle vychází, pod jistý plat propĤjþené bylo, žeby tu chtČl mlejn vystavČti. Však ale to mínČní nedošlo svého cíle.
Toho roku král Matyáš II. potvrdil HorníkĤm kutenským všech
privilegií, obdarování a nadání mocí listu, jehož datum na HradČ
pražském v pátek po slavnosti TČla Božího léta vejše psaného.
MS. Kuttnense.
Léta 1612. Dne 14. ledna, dokonal tento život þasný císaĜ
Rudolf II. uherský a þeský král maje vČku 60 let a vždy neženatý
zĤstával. Po smrti toho dobrotivého mocnáĜe ihned hory kutenské

klesati poþaly. Nebo král Matyáš naĜídil ouĜadu hornímu, aby na
tČch vortech, v nichž se s ne tak velkým užitkem potkávají, nČco
pracujících dČlníkĤ zsĖato bylo, aby se koštu z mince na nČ vycházejícího uspoĜilo. Dle toho naĜízení stalo se, že hned toho roku
na couku kaĖkovským a turkaĖským z osmi vortĤ bylo dČlníkĤ
sĖato 805 osob. Dto.
Roku 1613. OpČt morová rána hubila zemi þeskou, na kterouž
v osmi mČsících umĜelo 7800 lidí. Mimo to bylo také pĜímoĜí na
slepice, které v ýechách témČĜ všecky zhynuly. Prod. Moraviæ.
Léta 1614. V den Obrácení sv. Pavla na víru. CísaĜ Matyáš do
BudČjovic z Lince pĜijel a na druhý den snČm držel, ponČvadž ještČ v Praze mor nepĜestával. MS. Kuttense. Zámek na HradČ pražském s nákladem 5533 tisícĤ poþal se opravovati. Histor. Pragen.
Toho léta na den Všech svatých bylo svolání všech horokutenských lentšaftníkĤ, nákladníkĤ a havíĜĤ obojích hor na Vlaský
dvĤr do rejtunku a tu þteno poruþení od rad komory království
þeského, aby perkverk kaĖkovský ihned pustej zĤstal a se netČžil,
z pĜíþiny, žeby na ten couk pĜíliš mnoho koštĤ z královské urbury
vycházelo, nýbrž že k samým Ĝídkým kyzĤm tĜí quentelním v osmi letech 4028 kp. gr. pĜidáno bylo. Protož také že J. M. král déleji na týž kaĖkovský couk nakládati zapovČdČl svým pánĤm horním
oficírĤm a aby se radČji na couk turkaĖský s pavuĖkem obrátili,
poruþil; a kdo z kverkĤv bude chtíti také tu pavovati, že se mu toho pĜeje. Lib. Mem. Gang. /91/ Na toto pĜednesené naĜízení, ouĜad
král. horní, páni šephmistĜi kutenský a starší nad havíĜi obojích
hor dali zas odpovČć na komoru dvorskou, že se nebudou samy
rudy bez kaĖkovských tekutých kyzĤ mocti šmelcovati a pĜehánČti. Naþež zas resolutí pĜišla, která celé to pĜedešlé poruþení obsahovala, kromČ že toliko ještČ jeden quartal na KaĖku pavovati déle
povoleno, s tím doložením, by mezi tím þasem se nádobí z dolĤv
nahoru vynesla; a TurkaĖk že J. M. král pĜedce také dle pĜedešlého naĜízení držeti bude, však aby na joachymstálský zpĤsob a právo bylo na quartale placeno za rudy a za kyzy. Potom hned páni
starší kaĖkovští jednajíce o to s pány šephmistry s mnohým pĜedkládáním: žeby tu nemalá újma a škoda jak KaĖku tak též mČstu
HoĜe Kutné byla, kdyby ten tak až podtud celého þeského království klenot, perkverk kaĖkovský opuštČn byl, z kterého nejen stĜíbro, ale zvláštČ množství dobré mČdi (která po 24 tolaĜích cent. do
Prahy a jiných mČst se prodávávala) vycházelo. A k tomu také že
znamenité rychtunky v dolích po šachtách, hašplích a fudrnostech
jsou, kteréby s nenahraditedlnou škodou nazmar pĜišly. Naþež tedy páni šephmistĜi pánĤm starším kaĖkovským jsou slíbili: že za
ochranu a opatĜení toho perkverku kaĖkovského a o povstání jeho
na pány defensory také žádost vskládati budou. Ale toho tak páni
šephmistĜi co slíbili nesplnili a dokonce niþímž nápomocni byli.
KaĖkovští páni starší ale pĜesto pĜedce v té dĤležitosti vypravili s
žádostí do Prahy pány Zikmunda Brodskýho a Jana ýáslavskýho a
z Hor Kutenských staršího pana Matyáše Daþického, kteĜí když
navrátíce se, relatí uþinili, že žádost jich nejvyšší pan mincmistr
sám na komoru dvorskou jest odevzdal. Naþež ale až z poþátku
léta 1615 Dom. Adorate 4um fra 4tá, právČ po smrti knČze Daniele faráĜe kaĖkovského, na Vlaském dvoĜe v rejtunku þtena resolutí a poruþení koneþné: aby KaĖk ihned po ten tejden pustej zĤstával a hašplíĜĤm povČdíno: aby každý jinou živností se opatĜil.
Pak Dom. Invocavit fr. 5. z KaĖku stČhovaly se všecky ty vČci,
které dnĤ minulých z dolĤ jsou vytažené, a to vše od všech dolĤv
kaĖkovských vozilo se do mČsta Hory Kutné na Vlaský dvĤr, aby
tam se shromáždilo a sklidilo, tak do konce že KaĖk aby pustý zĤstal, leþ kteĜí by kverci chtČli vorty ujímati a náklady védsti, aby
fudrování na svĤj košt i na den hnaní všecko vedli a konČ svý neb
nájemní k hnaní a do huti vožení aby mČli. Potom hned v sobotu
v reitunku v pĜítomnosti mincmistra dávaly se propĤjþky do šachet
na vorty v KaĖku, aby každý kverk na svĤj košt pavoval. A tu také
perkmistĜi, štejgíĜi, šturcíĜi a poþítáĜi kaĖkovští z poviností svých
propuštČni byli. Dána pĜíþina: že JMC. na KaĖku více nákladĤ
svých a pavunkĤ držeti nebude. A to se vše stalo za nejvyššího
mincmistra Vilíma VĜesovce z VĜesovic, za ouĜedníka mince Augustina Šmilaura, puchaltera Mikuláše VodĖanského z Cazarova,
hofmistra Jana Piscisa, urburéĜe Ludvíka Kavky, štolmistra Zikmunda Brodskýho, písaĜe urburního Ludvíka Veveryna, za pergkmistrĤv pĜi tČch dolích na KaĖku JiĜíka Stropa, Matouše Pleskaþe a JiĜíka Kolínskýho sedláka, který byl nejvČtší pĜíþina ku pádu a škodČ HlubinČ, Benátkám i jiným vortĤm, které ty þasy pod

svou správou mČl. NeboĢ jsou jemu to ve- /92/ ĜejnČ havíĜi, hašplíĜi
a jiní dČlníci horní nad dolem mluvili, pravíce: nemáš žádné náchylnosti, aby ji prokázal k horám, by mohly zvelebovaný býti,
aby JMC. urbura vycházeti mohla, ani žádné lítosti k dČlníkĤm,
ale spolu s urburéĜem, jak mĤžeš, tak nás napomáháš potlaþovati a
horám ku pádu si nápomocen svou farizejskou ošemetností. Neb
jakoby nám chléb z rukouch bral, když ty nám dílo kazíš a újmu
þiníš. On pak pergkmistr JiĜík Kolínský to všecko, co pes horký
koblih, snČdl, co mu ti dČlníci mluvili. Však také Ĝeþeno, že zvláštČ mnoho tČm horám ku pádu posloužil ouĜedník mince Augustýn
Šmilaur s komisaĜi, které na jeho žádost na ty hory vyslaný byli.
KteĜíž když lezli po dolích, málo rozumČli, takže zpráv o horách
neumČli uþiniti. Jiní pak všickni ouĜedníci a starší obojích hor musili tČm komisaĜĤm zprávy dávati psané nČmeckým jazykem. Oni
pak, když z hor odjeli, jak jsou radám komory dvorské království
þeského zprávy, tČm horám protivné, uþinili, brzo potom se poznalo, když hned poruþení pĜišlo: aby kverkĤm kyzy tĜíquentelní
placeny nebyly. Tak hle s menším božím nadČlením, na škodu a
pád tČch hor a klenotu celého království þeského, se pohrdalo,
kdežto od starodávna to se ukázalo, že pĜedkové na tČch horách k
kyzĤm tekutým a dygnovitým, až po tvrdých suchých tĜíquentelních kyzých, teprv jsou se dopavovali. Když tehdy král Matyáš
od couku kaĖkovského upustil a se s pavunkem na TurkaĖk obrátil, také mnozí kverci a nákladníci horní, pĜíkladem panským hnutí, tále a díly své na KaĖku opustili, nČkteĜí z nich od pavování
pĜestali, nČkteĜí pak na TurkaĖku kukusy koupili, ale brzo zas pro
neodplacenost rud a þasté cupusy od nich upouštČli. Odkudž pošlo, že mnoho pustých vortĤ zĤstalo a tak havíĜi, nemaje vejdČlku
pomalu se z tČch hor, kam se kterému vidČlo, rozešlo. Téhož léta
dne 15. máje. KnČz JiĜí Gaudulin TĜebechovský pĜibral se na
KaĖk za faráĜe, jsa knČz ženatý. Roku toho v outerý po sv. Trojici
snČm obecný zaþal se na HradČ pražském u pĜítomnosti císaĜe Matyáše, na kterémž povolena byla stavĤm na pČt let tak Ĝeþená konfederací. Anonimus Kuttnensis. NaĜízeno pĜitom pro vzdČlání a
zachování jazyka þeského, aby napotom žádný cizozemec a který
by jazyka þeského neznal, do zemČ a do mČst za mČšĢana pĜijat
nebyl. ZdenČk Popel z Lobkovic založil v Roudnici klášter kapucínský. Páni stavové þeští vidouce, že hory kutenské starobylé
již k velikému pádu se schylují, proþež, aby tak ten již témČĜ poslední tohoto království klenot zachovali, na obecném snČmu v
Praze toho léta držaném na tom jsou s králem Matyášem zĤstali,
aby se ty hory nČjakým hodným a mocným lidem pronajaly, zato
majíce, že by z takového nájmu královská milost dobrý /93/ užitek
míti, horní þeleć pĜitom se vychovati a mČští obyvatelé v svých
živnostech a obchodech prospívati mohli. Dobrá sice to rada byla,
ale vyplnČní její pĜíliš na dlouhé lokte se mČĜilo. Nebo nenahazovaly se zpĤsobné osoby, kterým by se mohl takový poklad svČĜiti.
Hamburští a Normberští kupci o ten nájem hrubČ stáli a již témČĜ
na tom bylo, aby se jim ty hory pronajaly, než sešlo z toho, protože páni stavové, aby se stĜíbro z zemČ vyváželo, pĜivoliti nechtČli.
Zatím ta chvíle horám byla škodlivá, když den ode dne více vortĤ
pustlo. KoĜínek.
Léta 1616. Povstala válka mezi Ferdinandem arciknížetem rakouským a Benátþany, za pĜíþinou nČkterých mČst v Frioulu a Istrii. Prod. Morav. Klášter dominikánský v Praze na Malé StranČ
sv. MáĜí Magdaleny toho léta založen byl.
Léta 1617. CísaĜ Matyáš pĜijel do Prahy s celým dvorem,
vezma sebou arciknížete Ferdinanda strejce svého, jejž, ponČvadž
sám dČdiþĤv nemČl, za syna pĜijal. Dne 6. þervna snČm položil, na
kterémž byl vyhlášen za krále þeského Ferdinand II., proti tomu
ozejvati se poþali hrabČ z Turnu a Kolon z Felsu, neþechové. MS.
Kuttnense. V ěímČ se zaþal Ĝád bratĜí milosrdných. Toho léta p.
Vilím VĜesovec nejvyšší mincmistr a p. Jan Piscis, též p. Ludvík
Kavka ouĜedníci horní na KaĖku zle hospodaĜili. NeboĢ co staĜí
horníci vystavČli, to ti páni zboĜiti dali, totiž: kavny, trejby, maštale, kĤlny a jiné vČci horní zplundrovali. PĜiþemž se jim nevyhnul i
ten starý obecní rathauz u Mladé Plimle, neb i ten také sobČ pĜivlastnili, jej zboĜiti a jak dĜíví, tak i železo z nČj na Vlaský dvĤr
odvézti nechali. To dĜíví z toho rathauzu ještČ mohlo k potĜebČ
obce kaĖkovské na stavení dobĜe se hoditi. NeboĢ o tom panu
primasovi Janu ýáslavskému hned pĜed tím od rady kaĖkovské na
rozum dáno bylo: že se mĤže z toho starého rathauzu kaple na nový krchov a ĜezníkĤm u rathauzu masné krámy vystavČti a tak nČ31

jaká pomoc z toho té obci uþiniti. I nestalo se tak. Ten rathauz u
Plimle, kterých þasĤ byl vystaven a kdy páni starší v nČm sedali a
soudy držívali, o tom pamČĢ se nenachazí. Grantz, Lib. Mem. Gang.
O hory hory milé! Což pláþete této chvíle;
Po svaté pamČti králi, Rudolfovi: též pro chvály,
Které dály se v pavunku, na tom staroþeském KaĖku;
ZvláštČ pro jeho svobody, kteréž jsou kvetly v ty doby.
Toho léta. Opat sedlecký knČz BartholomČj Píka koupil na
KaĖku dĤm jenž slove Bašta, od Jana Taneþnýho za 205 kp. gr.
þes. A páni kaĖkovští jsouc v radČ, jmenovitČ: primas Jan ýáslavský, pak konšelé neb radní: Jan VodĖanský, JiĜí Kolínský, JiĜí
Strop, Pavel Bárta, JiĜí Kyndyger, Matouš Pleskaþ, MatČj SpČváþek, Vít Klanice, MatČj Trousil a Zikmund Brodský, kteĜíž jsou
témuž opatu zápis do knich mČstkých vtČliti povo- /94/ lili. ZvČdČvše o tom pak domácí sousedé, nemálo proti tomu reptali, pravíce: že jsou pĜedkové toho nedopustili, aby knČží, zemané a rytíĜi
mČli na KaĖku jaké zakoupení, protože do dolĤ neb šachet nepolezou. Nyní ale že se mniši, opatové a ledakdos jiný do obce pĜijímá.
Léta 1618. Pan Vilím VĜesovec nejvyšší království þeského
mincmistr hory kutenské jak s hutním šmelcovaním, tak i s mincšlagem v nájmu do 15 let ujal a od dne 16. února toho léta na nČ
náklad védsti poþal. Však ale když brzo potom v mČsíci máji celá
zemČ se zbouĜila a buĜiþi v Praze 1 pana Vilíma Slavatu, p. Jaroslava z Martinic, potom i sekretáĜe Fabriciusa 2 oknem z kanceláĜe
vyhodili, tak nejvyšší mincmistr do JihlavČ se odebral a tak zas v
té potom dlouho trvající válce ty hory opuštČné byly. KoĜínek.
Toho léta mČsíce listopadu na nebi ukázal se lev krvavý a pĜi nČm
orel zþernalý. Na KaĖku pĜed kostelem sloup dubový o þtyrech
kruzích neb obojcích železných (kterýž tu od starodávna stával pro
vejstupky, kdo by se þeho proti Pánu Bohu dopustil, u nČho byl od
biĜice za krk do þasu uloženého pĜimþen a ten každý musil dáti biĜici 3 kr když jej pustiti mČl) toho roku se zvrátil. Potom Matouš
Sládek ten þas na KaĖku hlásný, jej sobČ na vČž vytáhl a tak tam
ohnČm v peci vzal týž sloup své skonþení. Lib. Mem. Gang. Toho
léta pĜistČhoval se na KaĖk ze Zbraslavic nový faráĜ, knČz Adam
BČlský, kterýž však hned následujícího roku zde zemĜel. Zanechal
po sobČ ženu a syna Jeremiáše. Mimo toho mČl již syna z prvního
manželstva na MoravČ knČzem, pak dvČ dcery vdané v LitomČĜicích. Kšaft jeho rukou sepsaný nachází se až dosaváde v knihoskladu radním na KaĖku. Urozený pan JiĜí DobĜenský z DobĜenic
koupil sobČ na KaĖku dĤm Jeþmínkovský. Ten rok byl v ýechách
onen nešĢastný rok, kterého oheĖ 30tileté následující vojny vznikl,
jenž potom mnoho lidí nešĢastných uþinil. NeboĢ po odjezdu z
ýech císaĜe Matyáše a nového krále Ferdinanda II. tejná stavĤv
evangelických jednání v ýechách již najevo vyšla a to v pĜíþinČ
jich mnohonásobnČ zpotvorného3 náboženství, v kterémž spoléhajíce na onen majestát od císaĜe Rudolfa na svobodu náboženství s
násilím vymožený, pĜílišnou svou vĤli provozovati chtČli. ýemuž
když jim od císaĜe Matyáše odporováno bylo, všecku mírnost v
steklost promČnili. Prod. Mor., MS. Kuttnense.
Léta 1619. dne 20. bĜezna, dokonal život císaĜ Matyáš, jsa
stáĜí 62 léta. Stavové evangeliþtí v ýechách hned z poþátku toho
roku shromáždili se na Hrad pražský, tu opČt veĜejnost vojenskou
obnovili, též mnoho katolíkĤv z ouĜadu svrhli a z zemČ vypovČdČli. Mezi nimiž byl i arcibiskup pražský Jan Lohelius. Beckovský. A
když v tom zbouĜení stavové téhož království na statky klášterské
sáhli, je zastavovali a odprodávali, tuĢ i také /95/ páni šephmistĜi a
konšelé horokutenský ujali se nerozvážlivČ4 kláštera sedleckého s
vším jeho pĜíslušenstvím. Ale však brzo zas po následujícím pádu
tČch evangelických stavĤv s nemalou škodou jich obce to vše zarmoucenČ zpČt odstoupiti museli. MS. Kuttnens., Daþický. Dne 28.
srpna. Král þeský Ferdinand II. ve FrankfurtČ za císaĜe Ĝímského
zvolen a prohlášen i potom dne 9. záĜí slavnČ korunován byl. Stavové þeští evangelického náboženství zvolili sobČ za krále þeského Fridricha PfalchrabČte od Rejnu volence, jenž také potom dne
31. Ĝíjna do ýech pĜijel a pak dne 4. listopadu v kostele sv. Víta
na HradČ pražském na to království korunován byl. Korunoval jej
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JiĜí Dykastus administrátor konsistoĜe pod obojí. Týž Fridrich tČm
protestantským stavĤm þeským proto pĜíjemný byl, že se s nima v
tom novém náboženství srovnával. Potom hned také i protestantští
zbujníci hlavní kostel sv. Víta v Praze obloupili a v nČm obrazy i
oltáĜe potloukli a spálili. Pelcel., B. Balbín. Toho léta páni kaĖkovští vypravili do Prahy p. Jana ýáslavského primasa, s panem
Janem VodĖanským radním, aby tam pĜi páních stavích a directoĜích jednali o milost, kterou mincmistr VĜesovec hned v roce 1615
odĖal, že od toho þasu ona starobylá pomoc z mince král. obci
kaĖkovské na knČze, na rectora a na hlásnýho po 1 kp. 3 gr. þes.
týhodnČ dávána nebyla, tak aby to zase k nápravČ pĜivedeno bylo.
Naþež pak na nedČli in Voluntate milostivé poruþení na horní ouĜad pĜišlo, by táž pomoc obci kaĖkovské, tak jak pĜedtím, se vydávala. Lib. Mem. Gang. Toho léta Dom. Salus Populi fra 3. Páni
kaĖkovští prodali do mince nČkteré klenoty od kostela sv. VavĜince na KaĖku a to vše stĜíbrné a pozlacené, totiž: 13 kalichĤ s pateny, pak 1 monstranci velkou, v nížto byly dva drahé kameny þervené, každý co pĤl vlaského oĜechu, za kteréžto klenoty obdrželi
penČz z král. mince 519 kp. 57 gr. þes. Pak koupili k témuž záduší
rolí Dobešovských þtyry kopy záhonĤ ležící nad Šipþím, a to od
pp. šephmistrĤv horokutenských 310 kp. gr. þes. Týž role, jakož
ještČ i jiné mnohé okolo Šipþí a KaĖku, patĜily nČkdy pánĤm MiškĤm ze Žlunic a na Komorním Hrádku, na kterýchžto rolích vČzící
neb stipulirovaný ouroky s vrchním panstvím potom roku 1635. p.
Jan NČmþický z Oukrutu, Kryštofu Methudyusovi opatu a celému
konventu kláštera sedleckého za 300 f prodal. A tak ty role se ĜídČjí handfestem v Sedlicích, kamž se z nich od té záduší každoroþní ourok platí 59 kr 5½ d. Toho roku Dom. Dicit. na místo
zemĜelého knČze Adama BČlskýho dosedl na KaĖk za faráĜe knČz
Jan Klaudyan Berounský z Chvátlin.
Léta 1620. hrabČ z Turnu s þeským vojskem rozloživ se pĜed
Vídní, zhusta velmi na mČsto z dČl stĜílel, takže i pokojĤm rezidencí císaĜe Ferdinanda II. zasahoval. Mezitím hrabČ Bukvoj
Mansfelda u Netolic porazil a Dampír po MoravČ zpronevČĜilé
ustaviþnČ stíhal. Vývoda Bavorský Maximilian pĜitrhl svým vojskem císaĜi Ferdinandovi do ýech na pomoc. Dne 8. listopadu
svedena byla bitva u Prahy na Bílé HoĜe a vítČzství císaĜských bylo veliké. Fridrich falckrabČ, vezma sebou mnoho klenotĤ z Hradu
pražského, z Prahy i z ýech prchnul. Prod. Morav., Pelcel. Beckovský. Dom. Omnia fr. 5. PĜistČhoval se na KaĖk nový faráĜ
knČz Artopeus Semilský z Církvice, páni kaĖkovští vítajíce jej, dali na poctu jídla a pití za 7 kp. 25 grošĤ. Lib. Mem. Gang. /96/ Téhož léta dne 7. listopadu, v outerý pĜed sv. Martinem. UhĜi, TataĜi, Turci, husaĜi, kozáci a rozliþný národ vtrhli do KaĖku na koních a tu nedobĜe sobČ poþínali, lid loupili a obírali napoĜád a
všecko vyslídili, takže všickni sousedé a obyvatelé jich s svou velikou škodou okusiti musili. Sena, ovsa, jeþmene, žita i slámy
mnoho také strávili, neboĢ koní mnoho mČli; u Bohatých byl praporec jejich, kdež že se jim hned neotevĜelo, hospodáĜe probodnouti chtČli. Trvalo to toliko jen od 15 až do 19ti hodin. Bylo to
pomocné vojsko Fridrichovi falckrabČti, kteréž k Praze za jeho
armádou chvátalo. Lib. Mem. Gang. Dne 12. listopadu, v nedČli
po sv. MartinČ, stala se vČc na KaĖku neslýchaná. Neb pod KaĖkem v poli Šatného, dva lidé jedouc na koních a osob osum pĜi
nich pČšky šlo od Kolína k ýáslavi; tu kaĖkovští horští dČlníci na
nČ na silnici vyskoþivše s rozliþnou zbraní a podávkami a tam v
poli hned tĜi zabili a obloupili, pak ostatních sedum osob s dvouma koĖmi na KaĖk pĜihnali, kdežto jich k právu vyššímu ortelovali. Odkudž vedouc je k HoĜe Kutné a tu u stezky do šachty Pinvice
všech tČch sedum osob do tej šachty, bez lítosti a milosrdenství
vmetali a tak bez vší vinny z svČta sprovodili. Potom v pondČlí lidé, jenž k té šachtČ pĜicházeli, ještČ tam s tČma lidma mluvili, z
nichžto jeden pravil, že má otce v Jihlavi a on tomu, kdož by jej z
té šachty vytáhl, rád by zaplatil a žeby ještČ, jsa tak hrubČ zranČný,
pĜedce se vyhojil. Ale žádný nesmČl se opovážiti, by jim z tej
šachty ven pomáhal. NeboĢ ti ukrutníci, jenž tam týž lid vmetali,
veĜejnČ se slyšet dali: budeli tČm lidem z tej šachty kdo pomáhati,
toho že i také tam vhodČjí. Toho roku Dom. Dicit Prima f. 6. pĜišla na KaĖk Salva quardia pro obhájení hor naĜízená a to devČt
mušketýrĤ, kterou obec a sousedé každodennČ po 4 gr. na muže
platiti museli.
Léta 1621. Dne 28. ledna. Kostel sv. Víta na HradČ pražském
znova byl posvČcen. Dne 21. þervna, hrozná a žalostná poprava

byla v Praze na rynku Starého MČsta pražského na obzvláštním
vyzdviženém lešení nad rebelanty þeskými, proti Ferdinandovi II.
císaĜi a králi þeskému, jenž ze všech tĜí stavĤ již schytaní a vČzením stižení byli. A tak tu ten den jeden kat vlastní rukou 27 osob
odpravil. Mezi tČmi byl také p. Jan Šultys primas horokutenský
meþem sĢat. Beckovský., Theat. Evropa. Toho léta. PĜijel do Hory
Kutné p. Vilím VĜesovec nejvyšší mincmistr z Prahy s množstvím
lidu vojanského, a tu hned na ráno, totiž ten þtvrtek po Smrtedlné
nedČli, byla celá obec mČstská na rathauz svolána a potom na
Vlaský dvĤr. Tu þteno poruþení: aby jeden každý zbraĖ jakoukoliv
má, ihned pod pĜísnou pokutou odvedl. Pak ihned toho dne odpoledne páni horní ouĜedníci Ludvík Kavka a Ludvík Veveryn na
KaĖk do rathauzu pĜijeli a to samé poruþení, strany zbranČ složení,
ohlašovali: by každý zejtra do 16 hodin každý zbraĖ odvedl a kdo
by takovou zamlþel, že za to pĜísnČ trestán bude. A tak ta všecka
zbraĖ a stĜelba druhý den odvedena a odtud na voze do Kutné Hory na Vlaský dvĤr odvežena byla. Lib. Mem. Gang. /97/ Dom. Vocem jucunditatis. PĜistČhoval se z Hory Kutné knČz Jacob Murtis
na KaĖk za faráĜe. Páni starší a radní kaĖkovští jeho vítajíc, dali
na poctu jídlo a pití za 5 kp. 50 gr. þes. Lib. Mem. Gang.
Léta 1622. Dne 4. února. CísaĜ Ferdinand II. jsa vdovec, toho
dne pojal sobČ za manželku Eleonoru knČžnu Mantuanskou. Theat. Evrop. Toho roku následovalo vypovČzení z ýech a Moravy
všech popĤv a predikantĤv kacíĜských5. KnČz JiĜí Dicastus administrator konsistoĜe pod obojí, odbíraje se z Prahy a jsa blíž MČstce Králového, od loupežné roty na cestČ o všecko, co pĜi sobČ mČl,
okraden. V HoĜe Kutné byl dČkanem u Vysokého (to jest, sv. Jakuba) knČz Jeremiáš Shytorius, po knČzi Václavu Štefanydesovi; u
NámČti Matky Boží: faráĜ knČz Zikmund TČšík, u sv. Barbory: faráĜ knČz Jan Nosyslavský. Ti z far se odebrati musili, tak jako i
odjinud, takže jich v HoĜe Kutné vagirovalo pĜes 20 osob. A to na
nČ Pán BĤh dopustil, že sou tupili chrámové ozdoby a poklonu
Kristu Ježíši Synu božímu a sobČ se klanČti nezapovídali. Lib.
Mem. Gang. Nato opČt pĜi pĜíjezdu do Hory Kutné nejvyššího pana mincmistra VĜesovce bylo hned i také dČkanu knČzi Jeremiášovi konání služeb božích a kázání zapovČdíno. A tu kázání v kostelích na Horách Kutnách zastaveno bylo. Potom pak Dom. Memento fr. 7. to jest v sobotu v noci ve tĜi hodiny na slavnost Narození Krista Pána, kostel sv. VavĜince na KaĖku zapeþetČn byl. Ten
þas byl již na KaĖku zase nový faráĜ knČz Tobiáš Fábera, jenž se
toho léta Dom. Exaudi z ýihoštČ pĜibral. Toho roku pĜijímání pod
obojí pĜestalo.6
Léta 1623. CísaĜ Ferdinand II. z ěezna do Prahy pĜijel a tu
Arnošta hrabČte z HarrachĤ na stolici arcibiskupství pražského dosadil. Kalich husitský z vršku kostela Tejnského v Praze dolĤ
vzat byl a na to místo obraz Marie Panny postaven. Toho léta v
pátek po Družebné nedČli knČz Matyáš Apian z Milezu, nový dČkan horokutenský, s knČzem Šimonem kaplanem p. mincmistra,
pĜijeli na KaĖk a tu jest kostel sv. VavĜince odpeþetČn a knČzi Tobiášovi faráĜi kaĖkovskému, jen toliko kĜest, oddavky a pohĜeb
konati povoleno. Po þemž pak Dom. nelonge f. 4. Páni starší kaĖkovští jednali s panem dČkanem kapihorským knČzem Apianem, v
pĜíþinČ vznešení knČze Tobiáše faráĜe kaĖkovského, kdežto s tím
dopovČzením jsouc odbyti, že týž knČz Tobiáš ku posluhování církevnímu pĜipuštČn býti nemĤže. Pak zas Dom. Benedicta fr. 2.
Pan primas, páni starší a radní kaĖkovští vyslali do Prahy k panu
knížeti arcibiskupu, kdež o to jednali, by knČz Jakub Murtis na
KaĖk za faráĜe confirmirován byl. Však ale nic tu zĜídili; dána jim
odpovČć, že týž knČz Murtis falešné formata má i k tomu nepoĜádný jest. A protož že, obávaje se on vČzení, z Prahy se odebral.
Dne 29. Julii, to jest v sobotu na den sv. Marty. KnČžstvo z Hory
Kutné vypovČdČné šlo z mČsta branou KouĜimskou pryþ, které
množství lidu s hoĜem a pláþem vyprovázelo za mČsto. KnČz Jan
Nosyslavský, faráĜ sv.barborský, pĜi tom louþení kázání uþinil.
Toho roku byla kromobyþejná drahota ve všelikých vČcech, takže
o sv. Janu KĜtiteli pĜed žnČma bylo korec žita po 7 tolaĜích a 15
gr. Vovce aneb skopec /98/ jalové po 16 tolaĜích a stĜevíce po 4½
tolaru, svinČ nekrmená za 32 tolary a kráva za 80 i za 100 tolarĤ.
Potom pĜed a po sv. Havle bylo žito po 17 a 18 tolaĜích, pšenice
5
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po 20 tolaĜích a voves po 6 tolaĜích jeden korec. Lib. Mem. Gang.
NeboĢ pĜedtím císaĜ Ferdinand II. najal všechnu minci k dČlání
penČz v království þeském jakýmsi bohatým kupcĤm, z nichž jeden byl Žid. Ti dostavše se do Kutné Hory mČsíce února 1622, totiž minulého roku, a dali dČlati na Vlaském dvoĜe mince velmi
lehké, zvláštČ grošíþky po 3 kr víceji mČdČné, nežli stĜíbrné; aþkoliv prve cizozemská mince také velmi lehká, byla se v království
þeském rozmáhala, skrze což hadrunky a všech vČcí hrozná drahota povstala. Stará mince velmi vzáctná byla; tolar, jenž pĜedešle po
70 kr vydáván byl, již za 4 i 5 kop míšen. - dukátové zlatí, jenž
prve po 1½ kopČ míš. platívali, již po 6 a 7 kopách míšen. se udávali. Tak bída následovala a záhuba nepĜestávala. Chron. Reg.
Hrad. Toho þasu v království þeském obecní pardon prohlášen
byl, však s tČma vejminkama: by všechný, jenž v té rebelii provinili, ve tĜech nedČlích vinnu svou písebnČ vyznali. Dostavilo se
728 usedlých. Byl jest ovšem koĜícím se život darován, statky ale
veškeré v moc císaĜe potaženi, kterých mnozí (zvláštČ lakomstvím
komisaĜĤv) i nevinnČ zbaveni byli; neb z prodaných statkĤv jenom
24 milionĤ do královské þeské komory pĜišlo. Theat. Evropa. Toho léta v den sv. VavĜince na KaĖku o pouti v chrámu PánČ kázal
knČz BartholomČj Pica opat kláštera sedleckého a p. Vilím VĜesovec, nejvyšší mincmistr království þeského i s svou paní byl na
kázání. Potom tu v domČ Jihlava Ĝeþeném u pana Kavky bylo jim
od pana primasa a pánĤv radních kaĖkovských strojeno posvícení.
K tomu vzato od pana mincmistra sud vína a z Peþek sud piva. Na
témž posvícení byli jsou (mimo p. opata sedleckého, pana mincmistra a jeho paní) z Hory Kutné p. Šebestián Holat, p. JiĜí Šulda,
p. Ludvík Veveryn, p. Jan Ludvík Šatný z Hlízova a jiní mnozí.
Též z pánĤv kaĖkovských, primas Jan ýáslavský, a radní: Pavel
Bárta, Matouš Pleskaþ, Jarolím Harlánek, Václav Zehubský, Jan
KopĜiva a Zikmund Brodský. Outrata vzešla od obce na to posvícení toliko za jídla 68 kp. 7 gr., k tomu za víno a pivo dáno bylo
83 kp. 18 gr. Nedobré to bylo hospodáĜství. Však ale to se stalo
pĤvodem a pĜíþinou knČze Matyáše Apiana z Milezu ten þas již
nového dČkana kutnohorského; že ten þas tu na KaĖku faráĜ nebyl
a tak on jsa od pánĤ kaĖkovských Sabato omnes gentes; by na
KaĖku o pouti služby boží konal, pozván a dožádán; on tak uþiniti
pĜislíbil a pak Dom. Suscepimus f. 1. na kázání také lidu v kostele
sv.barborském to ohlásil: že slavná pouĢ na KaĖku v den sv.
VavĜince, to jest f. 5. držána bude, a pak v nedČli hned pĜíští též
tam posvČcení chrámu PánČ že pĜipadá, takto jest mluvil, /99/ a
vtom pak fr. 3. jsa u pana mincmistra u vobČda, kdežto spolu se
povadili a tak jsa duchovní a netrpČlivý, co pĜipovČdČl, toho nesplnil. Lib. Mem. Gang. Toho léta urozený pan Eusebius z Waldštejna otec a pan Václav Khynský etc. pĜijeli na KaĖk a tu v trejbČ
nad dolem Rabštejnem se dívali, když trejvíĜi a pacholci z dolu
vodu na den hnali. Ten pan z Waldštejna poruþil svému služebníku, aby tČm trejvíĜĤm a pacholkĤm dal deset dukátĤv pro památku. Jakož se tak stalo. Ten dukát každý platil 15 zlatých a ten þas
mĤže se vpravdČ Ĝícti, že tu pamČtníka nebylo, aby který pán s tak
mnoho dČlníky horní obdaĜil, aby se tím podČlili a za zdraví toho
pána to užili. Však ale v tom rozdČlování hned se nespravedlnost
stala. Nebo štejgýĜ Václav Moravec a Michal HĤlka šturcíĜ po
tĜech dukátech pro sebe vzali, však ale jich zas s hanbou vraceti
museli. Pak pan Zikmund Brodský císaĜ. štolmistr, dČlníky ty rozdČloval. Lib. Mem. Gang.
Léta 1624. V ýechách a na MoravČ nepĜestávala náprava v
náboženství kĜesĢanském; pro tu pĜíþinu mnozí statky své i vlast
opustivše, do ciziny se obrátili. Klášter na Želivi v kraji þáslavském zase obdrželi V.V.O.O. Ĝádu premontstrátského, který již sto
a nČkolik let v cizích rukouch pozĤstával. Toho roku dne 7. dubna
v nedČli velikonoþní, když se šlo na jitĜní s procesí, byl tak velký
mráz, že bláto vĤz zdržeti mohlo. Toho léta v outerý po nedČli in
Tua dne 11. þervna. PĜistČhoval se na KaĖk nový faráĜ Jan Benedykt z BykánČ, jsa knČz ženatý a zdČtilý. Však ale ten nepozĤstal
tu jenom 4 mČsíce, neboĢ nebyl od biskupa za faráĜe ordinován. A
ponČvadž kaĖkovští tehdáž husitského7 kalicha pevnČ se drželi a
faráĜe podle uþení všeobecné Ĝímské církve svaté, dosazeného míti
nežádali, protož také na KaĖk nejenom faráĜ dosazen nebyl, ale i
také ona pomoc z královské mince na knČze a rectora, neb uþitele
školního po 1 kp. 3 gr. þes. týhodnČ od starodávních þasĤ obci
7
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kaĖkovské udČlovaná, s koncem tohoto roku odĖata a takovou do
koštu neb poþtu kládsti král. hornímu ouĜadu zapovČzeno bylo. A
tak ti pĜedkové s tím KaĖku zle posloužili, že tu potom skrze 139
let vlastního duchovního pastýĜe nebylo, toliko dČkan horokutenský zde posluhoval, zaþež jemu od KaĖku roþnČ z dĤchodu obecného 20 kp. míš. svoleno bylo, na ten zpĤsob: že on na KaĖku zaþasté služby boží s kázáním slova božího konati a povinen bude.
Když pak ale potom tu, mimo pouti sv. VavĜince a posvČcení
chrámu, pak nedČle KvČtné, služby boží konané nebývaly, tak také
i ten plat se odvozovati pĜestal. Aþ o týž plat kaĖkovští s pány dČkany dlouhá léta rozepĜe mívali. Toho roku mČsíce srpna vydán
byl císaĜský mandát, kterým všickni knČží pod obojím z celého
království þeského vypovČdČní byli a termín k jich odchodu do 6
nedČl bez dalšího odkladu jim dán.
Léta 1625. MČsíce þervna. ComissaĜi císaĜští do Hory Kutné
pĜijeli a ohlásili vĤbec, že J. M. císaĜ déle tČch hor, jak KaĖku tak
i TurkaĖku, držeti nemíní, nobrž je na 10 let najímá tomu, kdo by
týž nájem ujmouti chtČl. Naþež páni šephmistĜi i starší hor stĜíbrných a starší kaĖkovští prohlásili se, že ty hory držeti a pavovati
chtí. Naþež Dom. Protector fr. 3. Resoluti od císaĜe Ferdinanda II.
/100/ na pány šephmistry pĜislána byla, že J. M. císaĜ pánĤm HorníkĤm ty hory všecky do 10. let pouští, aby je pavovali a kvaldykovali, tak jako J. M. císaĜ s vším tím zpĤsobem a co jim bude odvedeno, aby zas potom tak odvedli. K þemuž také Horníci jsou pĜistoupili, a pak Dom. Iustus es platiti poþali. Tu vyhlášeny jsou
osoby k spravování tČch hor, totiž páni ouĜedníci horní p. Jan Špís,
p. Mikuláš VodĖanský z ýazarova a pergkmistr p. Matyáš Rule,
pĜed havíĜi a dČlníky horními i pĜed pány staršími na KaĖku skrze
p. Ludvíka Kavku. ýeledi horní napomenutí uþinČno, aby díla šichet bedlivČ vyhlíželi, kyzĤv aby se více vydávalo od nákladníkĤ
a havíĜĤ, hašplíĜi a pumpáĜi by lozunky, perky a vody spravedlivČ
oddČlávali. Však ale Horníci pak tím desítiletým pavováním velmi
zhubenČli, neboĢ, jakž se v rejstrách nachází, do sta tisíc prodČlali.
NeboĢ nastala pak ta záhubná švédská vojna, která ty hory zas velice porazila. Lib. Mem. Gang., KoĜínek.
Léta 1626. Dom. Dum medium fr. 5. to jest ve þtvrtek v den
Nového roku, v mČstČ HoĜe Kutný v chrámu PánČ sv. Barbory
uvedeni byli dĤstojnČ velební páni Patres Tovaryšstva Ježíšového
neb tak Ĝeþení jezuvité, skrze pány comissaĜe a pány dČkany, totiž:
boleslavského, kutnohorského a þáslavského, z poruþení J. M. císaĜe. Lib. Mem. Gang. Pan Mikuláš Daþický z Heslova poznamenal, že pĜi tom uvozování jezuvitĤ mluveno jest k pĜítomným havíĜĤm: že jim to J. M. císaĜ darovati ráþí léta Nového. Ale není z
toho bezdČþného daru od nich podČkováno. Toho roku (dokládá
Amos Comenius) z mČsta Hradce Králova 28 osob z mČšĢanĤ se
vynašlo, jenžto s þeledíny svými do exilium vyšli, a to vČtším dílem muži uþení, mezi nimiž byl také Mistr Gabriel Svechyn z
Paumberka, radČ mČsta toho velmi užiteþný, a pan Akoncius, který pracnČ se na vĤz vložil a do Lešna polského zavézti dal, jehož
jistý ze Slezska theologie doctor Georgius Wechnerus, též již
obecného exilium ouþastník, divČ se v tak bídném tČle takové
mysle udatnosti, tČmito slovy pĜivítal: Akonci! proþ se diviti, proþ nad tebou lítost míti? - PĜi tobČ se více vidí, - než pĜi množství jiných lidí. Divím se žes vyšel z vlasti, - nemoha nohama
vládsti; lituji mnoho bolesti, - že musíš tak tČžce nésti. Tvé mysli
moc osvícená, - i tu není pĜemožená, - když tČlo bídnČ sklíþené, od svých sil jest opuštČné! Hist. Reg. Hradec. Týž mČsto Hradec
Králový tak dlouho Broumovský regiment vojska živiti muselo, až
by se celé ke katolickému náboženství pĜiznalo. Podobným zpĤsobem se dálo toho þasu i na Horách Kutnách, kdežto nejprve, a to
léta 1624 nejvyšší laitnant pan Lažanský s svým lidem vojanským
skrze 10 nedČl a 3 dni zĤstával, na kteréž vojsko za ten þas od
kverkĤv a nákladníkĤv pĜes osumdesáte tisíc zlatých rejn. vybráno
a vynaloženo bylo. Potom i také ještČ nejvyššímu vĤdci vojska
panu Krocovi, nČkolik tisíc zlatých rej. sebráno a dáno. A mimo to
oboje ještČ ti Horníci, na Kollaltovský regiment vojanský v ýáslavi a vĤkol ležící, témČĜ pĜes pĤl léta kontribuirovali a z sebe opČt
do nČkolika tisíc zlatých rej. sebrali a na jeho vychování odvedli.
TČmi pĜíþinami jak horám tČm, tak i též císaĜské urbuĜe z nich vycházející veliká škoda se stala. NeboĢ Horníci nemohouce tČch
berní na vyživo- /101/ vání vojska a k tomu cupusy na kvaldykování
hor podniknouti, tedy mnozí tále své pustili, havíĜstvo pak nemaje
od kverkĤ a nákladníkĤ fedrunku, po své živnosti a práci jinam se
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obrátili. Ješto kdyby táž znamenitá suma penČz, která na vyživení
toho vojska od HorníkĤv vydána býti musila, na ty hory k pavunku se byla obrátila, nikoliv by bylo to na škodu císaĜské urbury
nepĜišlo. NeboĢ jsou pĜedešlí slavné pamČti císaĜové a králové
þeští, i také páni stavové toho království snČmovním snešením léta
1575 Horníky, pro zdržení tČch hor, na nČ nakládání a pavování,
tou milostí obdaĜili, že jsou ti Horníci jak ode všech berní neb daní, tak i též od ložírování a vyživování vojska osvobozeni byli.
Král a císaĜ Matyáš, když od couku kaĖkovského léta 1617 upustil
a jej na svobodČ kverkĤm a nákladníkĤm ku pavování a qualdykování zanechal a pak tomu porozumČl a se pĜesvČdþil: že hutní
šmelcování i prosazování rud stĜíbrných tvrdých bez kaĖkovských
dygnovitých a tekutých kyzĤv se státi nemĤže, nýbrž že by ty hory
k snížení a ku pádu pĜijíti musely, protož týž král dal poruþení,
mocí kterého uložil: aby mČsto Hora Kutná a KaĖk následující doly na KaĖku, totiž Mladou Plimli, Rabštejn, Hoppy, Šafary, též
Novou a Panskou šachtu ku pavunku a qualdykování spoleþnČ za
jeden obecní dĤl ujali a na nČ z toho ohledu náklad vedli, ponČvadž všechnech defensí, contribucí, berní i jiných zbírek osvobozeni jsou. Dle toho poruþení ti Horníci tak se zachovali, že ty nadjmenované doly jakožto jeden obecní ujali a je až dotud s užitkem
císaĜ. král. urubury pavovali, když tak pĜedce každotýhodnČ v proĜízku za ty léta kyzĤ za 93 kp. 9 gr. þes. do huti král. odvozovali, z
které tČch dvouch pĜedních metalĤv totiž stĜíbra a mČdi hojnost
vycházelo. Však ale tČchto þasĤ na ta privilegia HorníkĤm prv nadaná ohledu nebylo, když Horníci nejen mnohé bernČ, ale i pĜechování a vyživování vojska niknouti, ano i havíĜstvo a jiná pracovitá þeleć horní k tomu všemu pĜipláceti musili. Lib. mem.
Gang. NeboĢ téhož 1626. roku k vyživení Kollaltovského regimentu od havíĜĤ, hašplíĜĤ, trejvíĜĤ, hutníkĤ a šmelcíĜĤ, jak v HoĜe
Kutné, tak též na KaĖku, až po dvouch širokých tolaĜích sbírka se
požadovala a ukládala jedné každé osobČ k placení. Sousedstvo
pak jak v HoĜe Kutné tak na KaĖku také i contrybucí za šest mČsícĤv na hotových penČzích i na obilí odvozovati museli. Za kterouž
pĜíþinou na nČ jest zatykaþ vyšel, že pĜedstavení, chtČje se dalšímu
nebezpeþenství, škodám i outratám vČtším vyhnouti, dne 30. máje
v pátek toho léta do zatþení na Hrad pražský se postaviti nuceni
byli. Skrz což jak kverci a havíĜstvo, též i ostatní þeleć horní velice se zarmoutili, znajíce to dobĜe, že když mČsto Hora Kutná a
mČstys KaĖk v defensích, contribucech a jiných zbírkách s jinýma
mČsty v tomto království þeském srovnány budou, že to horám
tČmto k pádu poslouží. Jakož také se to brzo potom /102/ stalo, že
ten staroþeský perkverk kaĖkovský a klenot celého království þeského k spuštČní a zatopení pĜišel a tak království to oných metalĤv, stĜíbra a mČdi, jichž tu v hlubinách zemských v nesmírné hojnosti zĤstává, zbaveno jest. Pater Bohuslav Balbín praví (uvádČje
také životného svČdka, Vilhelma Slavatu) že tĜidceti tisíc familií
od roku 1622 a ve þtyrech pak následujících letech z království
þeského odešlo, mimo žen, dČtí, þeledi a ĜemeslníkĤv, jenž se náboženství evangelického neb obojistĤv zpustiti nechtČli. Skrze takové nucení protestantĤ k náboženství katolickému mnozí i v zoufandlivost upadli, takže obyvatelé mČsta Lípy nad Labem mČsto
své zapálili a všickni do Sas odešli. Aþ že mnozí evangelíci, nežli
by vlast a statky byli opustili, radČj se do lĤna církve katolické
pĜivinuli. Histor. Reg. Hradec. Téhož 1626 léta v pátek po památce sv. Lidmily. Byla vyhlášena obci jak v mČstČ HoĜe Kutný, tak
též na KaĖku, nová bernČ neb ustanovena contrybucí na zdržení
hor, které minulého roku páni šephmistĜi horokutenští spoleþnČ s
pány staršíma a radou na KaĖku na 10 let od císaĜe Ferdinanda II.
najali. Dle toho vyhlášení na ten þas sousedé a obyvatelé jak v HoĜe Kutné, tak též na KaĖku, následující zbírky odvozovali. ěezníci: z každého pĜíhonþího a krmnýho domácího vola 1 f, z domácího pastevního vola neb krávy 40 kr, z roþní jalovice a volka po 20
kr, z vepĜĤv, nunvic a sviĖ krmných po 18 kr, z skopce, berana a
kozla po 6 kr, z telete kravského 9 kr, z ovce a jehnČte po 3 kr.
PekaĜi a pecnáĜi z každého korce režné mouky po 2 kr. ŠenkýĜi: z
každého sudu piva, a to hoĜkého po 35 kr, z bílého po 6 kr. Vinopalové z každého žejdlíku pálenýho po pĤl krejcaru. RybáĜi: z
každé prodané ryby, z kapra po bílým penízi, z velký štiky po 1
kr, z prostĜední po pĤl krejcaru, z putny všelijaké drĤbeže po 3 kr.
Koláþníci, šiškaĜi a oplateþníci: z každé utržené kopy po 3 kr.
PunþocháĜi: z každého páru punþoch mužských po 3 kr, ženských
po 2 kr a dČtinských po 1 kr. Formané a koþí z každé vydČlané

kopy po 3 kr. ěemeslníci ostatní vesmČs z každé kopy utržené neb
vydČlané po 2 kr. Jableþníci, hrstníci, hokynáĜi podobnČ z každé
kopy utržené po 2 kr. Z vozu ovotce þerstvého neb suchého 1 f.
Kupci z každé tuny herynkĤ 20 kr. Z obilí v trhu prodaného z každého korce žita, pšenice, prosa, hrachu a jahel po 1 kr. HospodáĜi,
jenž role mají, z každého mandele všelikého obilí po 1 kr. Tak
hle! Horníci musili samý ten þas ty hory svýma vlastníma náklady
držeti a urburu císaĜi pĜivozovati. Lib. Mem. Gang. KaĖkovští již
toho léta zasteskli sobČ, že tu svého vlastního faráĜe nemČli. Za
tou pĜíþinou ucházeli se prosebnČ k velebnému knČzi Kašparovi
Arsenyovi z Radbuzy, arcibiskupství pražského oficialu, žádajíce:
by jim na KaĖk knČz Jan Žatecký, ten þas faráĜ v mČstys Tejnici
nad Labem (jsouce on ordinování biskupského) za faráĜe confirmirován byl, kterýžto knČz nadpravený že již i také se s kaĖkovskými o to smluvil, že od Havla pĜíštího té správy círke- /103/ vní
na KaĖku se ujmouti chce. Tu žádost jsou tehdáž kaĖkovští pod
datum 25. záĜí, v pátek po sv. Matouši zanesli. Mimo toho zas
hned toho léta 1626 dne 6. Ĝíjna podali žádost na královskou komoru þeskou, by obci kaĖkovské ona starodávní pomoc z královské mince na knČze, rectora a hlásnýho, týhodnČ po 1 kp. 3 gr.
þes., která zvláštČ od slavné pamČti císaĜe Ferdinanda I. vypláceti
naĜízena a pĜed rokem zadržena a odejmuta byla, zase se udČlila a
z mince, tak jak vždy pĜedtím, bez zadržovaní platila. Však ale jaká resolutí na první i druhou žádost následovala, toho se nenachází, to ale jisté jest, že své žádosti nepoužili. NeboĢ urozený pan
Vilím VĜesovec z VĜesovic a z Doubravské Hory na Podsedicích a
v Chynicích, KlášteĜe Hradišti, Zásadce nad Jizerou a Kocnovicích, císaĜská rada, komorník a nejvyšší mincmistr království þeského, ten þas nebyl náchylný pĜítel, ale radČji nepĜítel pánĤ kaĖkovských, z tej pĜíþiny: ponČvadž nedávno pĜedtím kaĖkovští na
královskou komoru þeskou na téhož pana mincmistra stížnost sobČ
vedli, že on roku 1615 od jejich kaĖkovského záduší sv. VavĜince
jeden gradual latinský þistČ na pargamenČ psanej (který jsou pĜedkové od záduší kostela Matky Boží u NámČti v HoĜe Kutné za tĜi
sta kop grošĤ míšenských koupili) neprávČ odejmul. A tak snadno
se dovtípiti jest, že týž pán na tu žádost, strany placení tej pomoci
z mince, odpornou zprávu dal. Protož kaĖkovští, jsouce tej pomoci
zbaveni a z svých skrovných pĜíjmĤv obecných sami faráĜe platiti
nemohouce, zvláštČ když tu hory v tej nastalé vojnČ padly a jak
obec, tak i sousedé bernČma a vyživováním vojska obtČžováni byli, protož také koneþnČ od své žádosti strany dosazení faráĜe svého
upustiti museli. A ponČvadž jsem se o gradualu, který p. mincmistr VĜesovec od záduši kaĖkovské odejmul, zmínil, tehdy také nyní
povím tobČ þtenáĜi laskavý, jak se to stalo. Týž p. Vilím VĜesovec
nejvyšší mincmistr království þeského, podle toho také nad horníma mČsty správu vrchní maje, když zvČdČl, že pĜi kostele sv.
VavĜince na KaĖku tak slavný gradual jest, ihned nČkteré z rady
kaĖkovské pĜed sebe povolal, aby jemu týž gradual darovali, jich
lahodnýma slovy k tomu vzbuzoval a že on zas proti tomu obci
kaĖkovské i také tomu záduší pĜi Jeho milosti císaĜské nČkterá obzvláštní obdarování objednati a zpĤsobiti se vynasnaží, - pĜipovČdČl. Kteréžto jeho pĜednešení a podání, když na KaĖku ostatním
starším a radním oznámeno bylo a tu spoleþnČ k témuž, aby týž
gradual od téhož záduší odcizen býti mČl, pĜivoliti nechtČli, tedy
vyslavše z spoleþnosti své pČt osob k témuž panu mincmistru do
jeho bytu na DvoĜe Vlaském v HoĜe Kutné. KteĜížto vyslaní, když
jsou panu mincmistru svou poníženou omluvu, proþ týž gradual
jemu dáti nemohou, pĜednesli, on vyrozumČvše tomu, jiných prostĜedkĤ se ujal, a tČch všech pČt osob do vČzení, Kolhauz Ĝeþeného, tam na Vlaském dvoĜe dáti poruþil a jich v nČm pĜes noc až do
druhého dne zanechal. Protož tedy páni kaĖkovští bojíce se další
hnČvivosti chtČj neb nechtČj gradual /104/ ten pĜedjmenovanému
panu mincmistrovi odevzdali. Ó! by radČj byli ti pĜedkové týž
gradual hned na první jej požádání oželeli, byli by zajisté s tím darem KaĖku dobĜe posloužili. NeboĢ týž pan mincmistr, jsa katolík
horlivý, který i také pĜi císaĜi Ferdinandovi II. to objednal, že duchovní Ĝádu Tovaryšstva Ježížova do mČsta Hory Kutné uvedeni
byli. A tak také by byl i obci i záduši kaĖkovské, jak prv sliboval,
mnoho dobrého pro budoucnost objednal, zvláštČ jsa císaĜi milý a
v službách jeho zachovalý. Lib. Mem. Gang.
Léta 1627. Dominica Resurexi v noci na tu slavnost VzkĜíšení
PánČ, byla schĤzka do kavny, jenž slove v KĜíži na couku
rejzským v Špicberku, kdež tam nČjaký knČz obojistĤ jménem Ji-

Ĝík lidu shromáždČnému kázal a VeþeĜí PánČ posluhoval. Však ale
nČkdo to vyzradil, proþež na ten lid vojsko z mČsta Hory Kutné
pĜitáhlo, tu ten lid shromáždČný bili, sekali i z šatĤv zvláþeli, nČkteré až do smrti zabili, pak toho knČze a Pavla Pacnohu i Wolfa
kováĜe sebou do vČzení do Hory Kutné odvedli. Naþež pak v pondČlí havíĜi a jiná þeleć horní dali sobČ psáti Suplicu a podali ji v
HoĜe Kutné, žádajíc o toho knČze, aby propuštČn byl, dokládajíce,
že oni jej proto sobČ zjednali, aby jim a jich manželkám svátostí
velebnou posloužil. Ale neobdrželi nic co žádali, toliko ještČ lání a
velkou domluvu dostali. Potom ve stĜedu z pánĤv starších a radních kaĖkovských šli do Hory Kutné a to: primas p. Pavel Jílovský, radní: Matouš Pleskaþ, Jeroným Harlánek, Martin SchĤdek a
Zikmund Brodský, dostavíce se k regilionscomissaĜi panu Janu
ýernýmu primasovi horokutenskému, aby se z hoho vymezili: že
o tom, co se stalo, nic nevČdí. Však ale nechtČlo jim vČĜeno býti,
aby o tom nevČdČli, nobrž musili jíti do vČzení. Ale málo tam pobyli a ihned zas jsouc puštČni a tázáni: jestliže budou katolíkové?
Naþež Matouš Pleskaþ a Jeroným Harlánek hned pĜipovČdČli a dle
toho do pĤl léta vČzení prázdni jsou. Ostatní pak dva tam ve vČzení zĤstali, až pak v sobotu oba dva, totiž Jílovský a SchĤdek, jsou
na rukojemství propuštČni pod 100 kp. gr. þes., budeli je kdo chtíti
viniti. RukojmČ se za nČ postavili páni starší hor stĜíbrných. Toho
léta Albrecht z Valdštejna kníže frýdlandské vĤdce vojska císaĜského z ýech do Slezska vytáhl proti králi denemarskému (jenž
hned roku 1625 proti císaĜi povstal) a sejda se s Tillim spoleþnČ na
denemarskýho tiskli, až jej nejprv do Holštejna, potom i za moĜe
zahnali. Prodrom. Morav. Ku konci téhož roku císaĜ Ferdinand II.
království þeské navštívil a na HradČ pražském snČm držel, po kterém dne 21. listopadu manželku svou Eleonoru korunou þeskou
poctíti nechal. Nato hned 25. téhož v den sv. KateĜiny také syna
svého Ferdinanda III. za krále þeského korunovati dal. Po þemž tu
císaĜ mnohé milosti udČlil i také mnohá privilegia ýechám navrátil
a potvrdil.
/105/ Léta 1628. Povstala vojna mantuanská ve Vlaších a protáhla se až do roku 1630, kteréhož Mantua pevnost od císaĜských
vzata byla. Lib. Mem. Gang. Téhož léta od J. M. císaĜe Ferdinanda II. k reformací v religii, neboližto v náboženství v království
þeském naĜízení comissaĜi z Prahy odeslali poruþení na císaĜského
rychtáĜe, též šephmistrĤm a konšelĤm mČsta Hory Kutné, naĜizujíc dání zprávy: vzdaž již všickni usedlí i neusedlí mČšĢané horokutenský k víĜe katolické zejskáni a pĜivedeni jsou. Též stížnČ
domlouvajíce: kterak jistá zpráva došla, žeby nČkteré osoby (jenž
pro svou zaslepenou v bludech sektáĜských urputnost, nechtíce vĤli boží naplniti a se s zemČpánem ve víĜe pravé katolické srovnati,
již radČji jedinou vlast svou opustili a jak z téhož mČsta, tak z celého království þeského jinam se vystČhovali) nyní se zas do téhož
mČsta horokutenského a do pĜedmČstí (beze všeho císaĜského glejtu psaného) navracovati a jako do nČjakého kacíĜského bezpeþného místa utíkati mČli. ZvláštČ Zikmund Kozel, kterýž hned z poþátku z téhož mČsta se odebral a jakožto pĜední vĤdce kacíĜĤv po
sobČ mnoho jiných vyloudil a zavedl, ano i za dlouhý þas u nepĜítele jeho milosti císaĜské se zdržoval, tolikéž že zase svobodnČ do
toho mČsta pĜišel i tam dosaváde v kacíĜství trvající trpČn jest. NaĜizujíc týž poruþení: aby takový jednou již z mČsta a zemČ pryþ
odbČhlý a zase se navracující osoby, bez jistého císaĜského glejtu
trpČny nebyly a týž Zikmund Kozel a jiní takoví, kteĜí se již tu nacházejí, by vČzením dostateþnČ zjištČni byli. KoneþnČ zvláštČ císaĜskýmu rychtáĜi a primasu pĜísnČ domluveno: kterak hrubČ málo
ženského pohlaví osob k víĜe katolické pĜistoupilo a to že vše s jinými nadpravenými neĜády nejvíce pĜíþina jest jich nerozšafnost,
nedbalost a v té správČ pĜílišná studenost. Týž Zikmund Kozel
bejval primasem v HoĜe Kutný, o nČmž jest vejše v létu 1590 zmínČno. Téhož léta dne 22. þervence. KaĖkovští suplicací na královskou þeskou komoru zanesli, žádajíce: by rada na KaĖku dosazena
byla, ponČvadž z 12ti jen toliko 4 osoby v radČ zĤstávají, ostatní
pak pro víru od též obce odešly a tu toliko svých domĤv zanechaly. Musilo tedy nemálo lidu z KaĖku do ciziny prchnouti, když
samých osob radních tolik jest odešlo. Po þemž pak dne 23. listopadu v outerý pĜed památkou sv. panny KateĜiny. Urozený a stateþný rytíĜ pan Štefan Benigh z Petrštorfu a na ýernovicích, jeho
milosti císaĜské rada a úĜadu nejvyššího mincmistrství v království
þeském naĜízený místodržící, po obnovení úĜadu pánĤv šephmistrĤv a rady mČsta Hory Kutné, téhož dne podle starobylého zpĤso-
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bu obnovil radu v král. horním mČstys KaĖku a byly následující
osoby ustanoveny: primas p. Václav StĜíbrný. Radní: Jan Žalud,
Pavel Bárta, Martin SchĤdek, Jan Berger, Tomáš Procházka, Václav ýech, Václav Kalina, Jan Svaþiník, Martin Rudolf, Jan KopĜiva a Václav Volšanský. Syndicus neb písaĜ radní: Zikmund Brodský. RychtáĜ: Jeroným Harlánek.
/106/ Léta 1629. Vyšlo vyĜþení od císaĜe Ferdinanda II. po vší
Ĝíši nČmecké, aby statkové duchovní, vzatý proti smlouvČ pasovské, jenž se stala roku 1552, od protestantĤ navráceni byli. VyĜþení to pohnulo knížaty saským, brandeburským a wirtemberským,
protože nejvČtší díl statkĤ duchovních sobČ v dČdictví uvedli. Také i král švédský vojnu proti císaĜi zaþal. Dom. omnis Tera fr. 1.
bylo obnovení poĜádkĤ havíĜského, hašplíĜského a trejvíĜského na
KaĖku, ktémuž na poctu vzato dva sudy bílýho piva loreckého po
1 kp. 30 gr. a korec mouky na koláþe za 1 kp. 15 grošĤ. Žita ten
þas platilo se korec za 30 gr. MS. Žalud.
Léta 1630. CísaĜ Ferdinand z nábožného oumyslu povolil z
každé beþky soli, která se do ýech pĜiveze, 15 kr k užitku církevního duchovenstva katolického. Prodrom. Morav., Pelcel. Švejda
do ěíše vtrhl. Waldštejn kníže z Frýdlandu od správy vojanské
propuštČn a na jeho místo Tilli dosazen byl, s velikou potom následující promČnou.
Léta 1631. Dne 8. února. Knížata protestantská snČm v Lipsku drželi. Zatím Tilli a Papenheim generálové císaĜští s Magdeburkem práci mČli a jej také potom s prolitím krve dne 20. máje
dobyli. Brzy potom král švejdský Frankfurt opanoval a pĜes Rejn
se pĜepravil. Volenec saský LitomČĜice, MČlník, Brandejs, PodČbrady, Kolín, Králové Hradec a poslednČ i Prahu opanoval. A tu
jsou Sasové velmi zle v ýechách hospodaĜili. Prodrom Morav.,
Balbín.
Léta 1632. Zahynul Tilli na bojišti a kníže z Frýdlandu zase
nejvyššího generálství došel, vypudil Sasy z Prahy a i z jiných
mČst þeských. U Lucka nedaleko Lipska svedl bitvu s králem švejdským, v které hned zprvu král v rameno postĜelen a potom od císaĜské jízdy stižen, mrtev na místČ zĤstal. Padlo v té bitvČ z obojí
strany okolo devíti tisíc lidu. Bitva ta stala se dne 16. listopadu.
Theut. Evrop.
Léta 1633. Albrecht Eusebius Waldštejn, vĤdce nejvyšší vojska císaĜského, zmocnil se nad protestanty, jenž opČt spolek s korunou švédskou proti císaĜi uþinili, a opanoval všech mČst v Slezsku, pak spátkem do ýech na zimní pĜeležení se obrátil. Kteréžto
jeho spátkem vojsk pĜevedení jej Waldštejna v podezĜení pĜivedlo,
jakoby s nepĜáteli srozumČn byl. Chron. Reg. Hradec., Pelcel.
Toho roku na KaĖku Jan Švábský koupil dĤm u Bohatých Ĝeþený,
v kterémž p. král. urburéĜ horní své obydlí míval, a to od král.
horního ouĜadu za sumu 70 kp. Lib. Contr. Gang.
Léta 1634. Dom. Esto Michi fr. 6. Salvaquardia vojanská pro
opatĜení hor i vší obce kaĖkovské pĜislána, kterouž sousedé platiti
museli a to týhodnČ pČt širokých tolarĤv, k tomu pro 4 konČ každý
den 2 vČrtele ovsa, též slámu a seno spotĜebu. Toho roku dne 26.
února. Albrecht Eusebius kníže Waldštejn a s ním Trþka, Khynský, Najman a Illo ve Chbu neb Egru od svých sokĤ Butlera, Jordána a Lesle v noci zmordováni byli. Pelzel. Potom vrchní vojenské správy ujal se král Ferdinand III. a u Nordlinku slavné vítČzství obdržel. Týž Ferdinand III. již král þeský vydal poruþení z
svého hlavního bytu mČsta Somerhausu dne 16. Ĝíjna, nímžto do
Hory Kutné a na KaĖk vojsko kládsti zapovČdČl.
/107/ Léta 1635. Byla zima veliká a tuhá, však ale žádoucí pokoj nezamrzl, nobrž brzo volenec saský a brandeburský s císaĜem
se smluvili, též mČsta Normberk, Ulm a Frankfurt se vzdaly a tak
dne 20. máje z obojí strany pokoj zavĜen a prohlášen byl. Theut.
Evrop.
Léta 1636. Dne 22. Ĝíjna, Ferdinand III. král uherský a þeský
jsa v ěeznČ na snČmu za krále Ĝímského zvolen a pak dne 30. prosince korunován. Helricus.
Léta 1637. Dne 15. února. CísaĜ Ferdinand II. život dokonal.
UmĜel též Adam z Waldštejna, nejvyšší purgkrabČ pražský. Theut.
Evropa.
Léta 1638. Hned z poþátku, Banner nejvyšší vĤdce vojska
švejdského zas vyrazil na císaĜské a je brzo z Pumru a Mechelburku vytiskl. Prodrom. Morav. Téhož roku dne 13. þervence císaĜ
Ferdinand III. z VídnČ do mČst pražských pĜijel.
Léta 1639. Dne 14. dubna švédský generál Jan Banner pora-
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zil císaĜského generála Marcina a do ýech sobČ cestu proklestil.
Vzal LitomČĜice, MČlník, Brandejs a odtud ku Praze pĜitáhl, do ní
z dČl stĜílel, ale nic nedovedl. Vyslal nČkteré houfy vojsk do krajĤ
a témČĜ všecko napoĜád plenil. Obyvatelové opustivše dČdiny své,
do lesĤ utíkali. Theut. Evrop. HoĜel toho þasu tĜetí díl zemČ þeské,
takže na 16 mil okolo Prahy vše zpustlé bylo. Pelcel. Toho nepĜátelského vpádu také mČsto Hora Kutná i s mČstys KaĖkem nemálo
pocítila. Nebo v mČstČ tom horokutenském tĜi generálštábové od
té bannerovské švédské armády skrze pĤl pátý nedČle, a to þasu
zimního, ležely. O tom všem, že Hora Kutná nad všecky jiné mČsta v kraji þáslavském pocítila ty nejvČtší obtížnosti, p. VoldĜich
Adam z Lobkovic, J. M. císaĜské rada, soudce zemský a nejvyšší
mincmistr království þeského v listu svém k panu Ferdinandovi
Robmhauptovi a Rudolfovi VČžníkovi, tehdáž hejtmanĤm kraje
þáslavského, obšírnČ píše. I také KaĖk nemálo tČch nezvaných
hostí na zimním ležení toho þasu mČl, aþkoliv k vypálení, tak jako
jiné sídla, nepĜišel a tak dobĜe, jako mČsto Hora Kutná ten þas
Salva quardu vojanskou mČl (jak na to list od polního maršála
Bannera dosaváde pĜed rukami jest) však pĜedce ten þas na KaĖku,
jak to podnes pĜiznávající tabelle vykazuje, 76 obytních stavení v
ruinu obráceno bylo. NeboĢ sousedé vyživováním téhož neĜátelského vojska, k tomu berní a rozliþných proviantĤv odvádČním
ochuzeni jsouce, mnozí své pĜíbytky radČj opustili a kam který
vČdČl a mohl, se ustranili a odešli. A tak tím zpĤsobem, zvlášĢ þasu zimního pĜi nedostatku dĜíví, obytní stavení nevyhnutedlnČ utrpČti musili. Ty ruiny až podnes od tČch bývalých stavení se spatĜují. Lib. Mem. Gang.
/108/ Léta 1640. Arcikníže Leopold bratr císaĜĤv ujal se vrchní
správy vojenské a maje sobČ k radČ daného generála Pikolominy,
Švejdy z Králové Hradce a Brandejsa vybil. Theut. Evrop. Toho
roku dne 9. þervna. Narodil se v Vídni princ Leopold, budoucí
mocnáĜ, toho jména první.
Léta 1641. Banner císaĜe u ěezna oblehl, proti kterému když
císaĜští na rychlost trhli, on se zas spátkem k Míšni obrátil a upadna v nemoc, dne 20. máje v Halberštatu život dokonal. Po jeho
smrti zas Lenhard Torstenson za vĤdce ŠvejdĤv ustanoven byl.
Prod. Morav., Theut. Evrop.
Léta 1642. Torstenson v Slezsku mnohá mČsta zdobývaje i do
Moravy vtrhl, mČsto jménem Olomouc bez velkého odporu osadil
a odtud zas do Slezska se obrátil, pak dne 1. listopadu v Sasích
císaĜští pod vĤdcem arciknížetem Leopoldem bitvu svedli a byvše
od ŠvejdĤv poraženi, do ýech na zimu ustoupili. Prod. Morav.
Léta 1643. Poþalo se jednati v Osnabruku o pokoj, však nepĜátelství mezitím nepĜestalo. NeboĢ Švejdové, uþinivše obnovu
své jednoty s korunou francouzskou, tím více k vojnČ se hotovili
proti císaĜi. Zatím Torstenson do ýech vtrhl pĜes Frýdland a Reichenberg a pak u Brandejsa se položil. A když Gallas císaĜský
vĤdce vojska s ním se potýkati sobČ netroufal, Torstenson dále ke
Kolínu, HoĜe Kutné, do Moravy protáhl, kdež po zaopatĜení Olomouce o Brno se pokoušel a vida, že tu nic poĜíditi moci bude,
protáhna Moravou, zas odtud skrze Slezsko na zimu do Holštejna
proti králi Denemarskému odtáhl. Pešina.
Léta 1644. Gallas vĤdce vojska císaĜského táhl na pomoc králi Denemarskému, jehož Švejdové na zemi i na moĜi obklíþili. NČco vojska císaĜského bylo s generálem Kocem do Uher na knížete
Rorkociho zasláno, kterýžto Rokoci pĜinucen, že pokoje žádati
musil. Gallas ale od ŠvejdĤv v Magdeburku k oblehnutí pĜišel,
kdežto množství lidu ztratil a pak s ostatkem do ýech se navrátil.
Pelcel, Hist. Boem.
Léta 1645. Ku konci mČsíce února. Torstenson u Joachymstálu do ýech vpadl a pĜejda Moldavu, u mČsteþka Jankova blíž Votic, ležení vojanské založil. Vojsko císaĜské pĜitáhnouce, tu dne 6.
bĜezna byla svedena bitva, v které hned zpoþátku generál císaĜský
Kec padl. CísaĜská vojska, aþ tu prv stateþnČ bojovala, však posléz
pĜedce pĜemožena byla. P. Balbín, Pešina, Prodrom Morav. Tor/109/ stenson pak táhl do Moravy a pak do Rakous, kdež však nemoha Dunaj pĜejíti, zas zpátkem do Moravy a pak do ýech ustoupil a pĜitáhna pĜes Chrudim k mČstu Hradci Králové, chtíce jej
osaditi, však ale nemohouc tu nic toho poĜíditi a znamenaje na sobČ podagra, dále pĜes Labe se hnul, Most mČsto vzal a pak vrchní
vojanskou správu Karlu Gustav Wranglovi postoupil.
Léta 1646. Dne 13. máje. Maria císaĜovna život svĤj dokonala, pak dne 5. srpna Ferdinand IV. na království þeské byl koru-

nován na HradČ pražském. Helricus, Balbín.
Léta 1647. CísaĜ Ferdinand III. v Hbu neb Egru v nebezpeþenství postaven byl: nebo jedné noci Švejdové nenadálý vpád do
ležení císaĜského uþinivše a ty, kteĜí na první stráži byli, zticha
pobivše, až dovnitĜ na císaĜskou stráž dokroþili, jiného nemíníce,
než aby císaĜe jali. Ale však tu svou smČlost hoĜem velikým platiti
musili. Pešina, Hist. Reg. Hradec.
Léta 1648. Wrangl vĤdce švejdskýho vojska, vyslal do ýech
generála Königsmarka, jenž Klatov, Falkenavy a jiných mČst do
21. þervna bez odporu se zmocnil, pak i PlzeĖ mČsto vzal a odtud
pĜes Rokycany k Praze pospíšil a tu dne 26. þervence, skrze zradu
jistého Otovaldského bejvalého císaĜského nejvyššího laitnanta,
bez všeho odporu na Hradþany se v noci pĜivalil a jak Hradu pražského, tak i mČsta Malé Strany se zmocnil. Pelcel, Beckovský.
Toho léta nad císaĜským vojskem za generála byl ustanoven Octavius Picolomini. Ten rok v Linci císaĜ Ferdinand III. s Leopoldinou dcerou Leopolda arciknížete rakouského a hrabí tyrolského
v stav manželský vstoupil. Pešina. A když tak od nepĜátel zemČ
þeská loupena a plundrována byla, nenadále pomohl BĤh! Když
dne 24. Ĝíjna toho roku pokoj v Osnabruku uzavĜen byl a tak tím
ta záhubná 30.letá vojna konec vzala. Balbín.
Léta 1649. dne 8. Julii. Urozený p. VoldĜich Adam Popel z
Lobkovic, císaĜo- král- dvorská rada a nejvyšší mincmistr království þeského, zastal se o Horníky kutenské, kdežto hejtmanĤm kraje þáslavského listem svým vejš psaného datum, stížnČ domlouvati
neopominul, kterak oni Horníky proti jejich privilegiím a od jeho
milosti císaĜe Ferdinanda III. zas vnovČ pod datum v mČstČ Ĝíšském ěeznČ dne 9. Ĝíjna 1641 a pak v Vídni dne 30. prosince 1644
potvrzeným a udČleným nadáním, s bernČma a položením vojska
velice obtČžují, vidouce, že J. M. císaĜ jemu samému a ne jinému
všechna horní mČsta v království /110/ jakožto pĜední regale pod
správu svČĜil. Napomínajíce jich hejtmanĤv krajských: aby do jeho povinností více nesahali a tČch HorníkĤ takovými bĜemeny neobtČžovali. Lib. Memor. Gang.
Léta 1650. CísaĜ Ferdinand III. dal postaviti v Praze vprostĜed
StaromČstského rynku vítČzný sloup a na nČm obraz B. P. Marie.
Hist. Pragen. Týž císaĜ, jsa zas vdovec, protož
léta 1651. ke konci mČsíce dubna pojal ten mocnáĜ zas tĜetí
manželku Eleonoru knČžnu Mantuanskou. Hamerschmid. Toho
léta došlo poruþení od císaĜo-královských komorních rad na správu král. horního ouĜadu na Hory Kutný, oznamujíc, že J. M. císaĜ
chce zase ty hory kutenské vyzdvihnouti, naĜizujíc dání zprávy: v
jakém stavu ty hory až do téhož þasu se vynacházejí? Tak hle ten
dobrotivý císaĜ po utišení tej války staral se ten klenot toho království, totiž ty hory, aþ již skrz ten dlouhotrvající bČh nepĜátelský
spustlé, vyzdvihnouti. Však ale nepĜišlo k tomu, by zas všechné
couky byly k pozdvižení pĜijíti mohly, jakož i perkverk kaĖkovský, který již dokonale ten þas vodu pil, toliko couk turkaĖský pozdvižen byl, kdežto v dole Holubu, Helpanu, AnnČ, v KĜíži, Jedli,
ve TĜech Králích etc. se skrze mnohá léta s znamenitým užitkem
pavovalo. Lib. Memor. Gang.
Roku 1652. Dne 19. ledna, ve Vídni usnul v Pánu Vilém hrabČ Slavata, vladaĜ domu hradeckého. Callend., Rulik. Dne 4. þervence císaĜ Ferdinand III. s synem svým králem þeským pĜijel do
Prahy, kamž i také volenci mohoucský, trevírský, saský a brandeburský se sjeli. Pešina, Pelcel.
Léta 1653. Ferdinand IV. král uherský a þeský v Augšpurku
volený král Ĝímský, dne 17. þervence v ěeznČ korunován byl. Pak
dne 4. srpna bylo korunování císaĜovny Eleonory. Pelcel.
Léta 1654. Král Ĝímský Ferdinand IV. roznemohl se na neštovice a dne 19. þervence, maje let ne zouplna 20, na vČþnost odešel. Toho léta jezdila comissí v království þeském, tak Ĝeþená generální visitatí, k vyzkoumání usedlostí. Na KaĖku trefila se pod
datum 17. prosince a to sidce tyto osoby: p. Matyáš Ferdinand z
Bilemberku, opat z Prahy od sv. Mikuláše, Ferdinand Arnošt Hysrle z ChodĤ, Jan Arnošt Šofkoþ z Kunštátu, JiĜí Ryl Berounský.
KaĖk byl pĜiznán pĜi tej visitatí hlavní za 5 usedlých. HospodáĜĤ
pustých vynalezeno bylo 46. Lib. Memor. Gang.
Roku 1655. Dorota Kalinová odkázala k záduši sv. VavĜince
na KaĖku zahrádku, z které se platí roþnČ chudým z kasy zádušní
35 kr. Ex. Lib. Testament. /111/ Léta 1655. Arcikníže Leopold za
dČdiþe dČdiþných zemí vyhlášen a dne 16. þervna v Prešpurku za
krále uherského korunován byl. Pešina. Toho roku dne 21. þerv-

na. Páni kaĖkovští obdrželi zápis v klášteĜe sedleckém na louku za
Malínem, kterou JiĜík Krakovský soused kaĖkovský roku 1572 v
stĜedu po nedČli Cantate k záduší sv. VavĜince na KaĖk odkázal.
Pak také spolu na pastvištČ Vyhnánov Ĝeþené, které ŠĢastný neb
Felix Zepší soused kaĖkovský od kláštera téhož roku 1564 za 10
kp. gr. þes. zakoupil, pak od té koupi upustil a s kaĖkovskýma pány staršími o to se urovnal, jenž jemu ŠĢastnýmu za to 1 kp. záhonĤ role obecní do jeho smrti k užívání zanechali. ýti o tom Pag 76.
et 80. Ten zápis jest v Sedlicích v knize þervené folio 16 ingrossirovaný. Lib. memor. Gang.
Léta 1656. CísaĜ Ferdinand III. s císaĜovnou Eleonorou a králem uherským Leopoldem synem svým do Prahy pĜijel; nato dne
11. záĜí korunována byla císaĜovna a potom dne 14. téhož mČsíce
Leopold na království þeské korunován byl. Pešina.
Léta 1657. Dne 2. dubna. Slavný mocnáĜ Ferdinand III. v
Vídni v Pánu usnul, živ jsa 49 let. Týž mocnáĜ miloval velmi národ þeský a mluvil rád þeským jazykem; kdykoli pĜítomen byl v
Praze pĜi veĜejných slavnostech s obecním lidem horlivČ i hlasitČ
zpíval starobylou píseĖ þeskou: Svatý Václave. UmĜel též v cizinČ
toho roku Pavel Stránský ýech uþený.
Léta 1658. Z poþátku mČsíce srpna Leopold král þeský do
Prahy pĜijel, odtud vyjel do Frankfurtu a tam ode všech volencĤ za
krále Ĝímského vyhlášen a pak dne 1. srpna korunován byl. Potom vypravil díl vojska svého ku pomoci králi denemarskému proti ŠvédĤm, kteréž vedl nejvyšší generál De Monte Cuculi. Pelcel.
Léta 1659. Ragoci vývoda sedmihradský, naveden jsa od ŠvejdĤ, do Polska vtrhl. Pro touž pĜíþinu císaĜ vyslal ku pomoci králi
polskému Kazimírovi vojsko, z þehož potom propukla vojna s
Turkem.
Léta 1660. Turek Varadín v UhĜích dostal. Dne 9. ledna proti
obyþeji strhla se v Praze a okolo hrozná bouĜka a blýskání.
Léta 1661. MČsíce bĜezna všecko stromoví kvetlo, zahrady a
vinice se zelenaly. ZapovČdíno bylo ŽidĤm, aby dne nedČlního a
sváteþního veĜejných obchodĤ nehledČli a nehauzýrovali.
Léta 1662. na Boží vstoupení obilí všudy pomrzlo. Toho roku
dne 15. dubna, v ěímČ hlavním mČstČ kĜesĢanstva, nejvyšší biskup církve obecné svaté, Alexander toho jména VII. udČlil indulgentiæ plenariæ neb plnomocné odpustky k chrámu PánČ sv.
VavĜince na KaĖku pro všechny kĜesĢany, kteĜí by na den sv.
VavĜince v témž chrámu božím z hĜíchĤv se vyznali, zkroušenČ
pokání vykonali a velebnou nejsvČtČjší svátost oltáĜní pĜijímali,
týž chrám od prvního nešporu až do západu slunce týž den navštČvovati a za všeobecné kĜesĢanstva potĜeby se modliti budou. Týž
list jest v jazyku latinském. Lib. Mem. Gang.
Léta 1663. Turek dobyl v UhĜích Nových ZámkĤ. TataĜi vypadli do Moravy, zjímavše množství lidí, takže byl strach i v ýechách veliký.
/112/ Léta 1664. Vojsko císaĜské do Uher proti TurkĤm vysláno
bylo. Nato u sv. Gotharda svedena byla bitva, TurkĤ v ní 20.000
dílem pobito, dílem ztopeno bylo. Toho roku v pondČlí po památce sv. Veroniky stala se Transactí mezi knČzem Hilgardem opatem
a celým konventem kláštera sedleckého, pak šephmistry, radou a
staršíma obecníma horokutenskýma, za pĜíþinou nČkterých gruntĤv a zahrad u Štajnveku a v Hlouškách, na nichž sobČ páni opatové sedlecký iurisdictí míti pokládali a o to s mČstem Horou Kutnou mnoho let v zepĜi byli. O þež jsou se toho dne pĜátelsky porovnali. Tej smlouvy prostĜedníkové byli: p. Ferdinand Vilém
Slavata hrabČ z Chlumu, p. Aleš Ferdinand hrabČ z Martinic, p.
Jan Zikmund Nešavce obojích práv doktor. Lib. Mem. Gang.
Léta 1665. Pokoj s Turkem na 20 let uþinČn s navrácením
všech zajatých kĜesĢanĤ. Jejž potom zas sultán z úmysla zrušil.
Exponsæ Consul. Keteler. Toho léta veliká ouroda byla na víno,
takže dražší bylo nádobí nežli víno.
Léta 1666. Stalo se pozdvižení v UhĜích, 13teré hrabství zbranČ
se chopilo, volivše sobČ za vĤdce Ragociho, kníže sedmihradské.
Léta 1667. Dne 25. Ĝíjna. UmĜel Arnošt z Harrachu kardinál a
arcibiskup pražský, též hrabČ Michna a Vratislav na vČþnost odešli. Hammerschmid.
Léta 1668. Zima byla pĜenáramná a snČhu takové množství,
že lidé z domĤ ven jíti nemohli. CísaĜ Leopold I. udČlil majestát
pánĤm šephmistrĤm horokutenským, jehož datum jest v Vídni dne
4. února téhož léta. Mocí téhož obdarování jest týmž šephmistrĤm
navrácena collatura neboližto Ius patronatus na všechny horoku-
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tenské kostely, tak aby oni dle toho také dČkana, faráĜe neb správce duchovní præsentirovati a za confirmatí jich kde náleží, žádati
mohli. Lib. Memor. Gang. Toho léta OndĜej From luteránského
neb evangelického náboženství superintendent v Brandeburku,
uþinil vyznání víry katolické. Potom byv knČzem, první mši sv.
mČl u jezuvitĤ na Starém MČstČ pražském, jemuž þtyĜi synové jeho posluhovali. Jako kanovník v LitomČĜicích vstoupil do Ĝehole
premonštrátské v Praze na StrahovČ, jejž po þase následovali dva
synové jeho, a byla jim dána v Ĝeholi jména Cyril a Strachota. MS.
Pragen.
Léta 1669. Bylo veliké sucho a vody veliký všudy nedostatek.
NaĜízeno, aby se svátek Navštívení Panny Marie v ýechách svČtil. Michal Šulc sanejtrník koupil od král. horního ouĜadu místo
pusté, kdež koĖská marštal a zahrada bývala, ležící na KaĖku pod
kostelem za zahradou Piperátskou, za sumu 12 kp. grošĤ. Týž Michal Šulc jsa z panství frýdlandského ze vsi Henesdorfu rozený,
odkudž on s otcem svým do Hory Kutné odšel, kdež u sanejtrníka
OndĜeje Wagnera do /113/ práce pĜijat a jakožto sanejtrnický nádeník od téhož Wagnera roku 1659 þasu letního ke kopání a moþení
zemČ sanejtrnické na KaĖk do domu paní Anny rozené Kavkový z
Tolenštejna, pak provdané Kozojedský patĜícího - a Jihlava posléz
pak Kamenný Ĝeþeného, postaven byl. Kdežto on v zemi kopaje,
nenadále truhlici s železem okovanou a v ní poklad od stĜíbra a
zlata, penČz i klenotĤv nalezl a ten samý vyzdvihl i zatajil. Nato
koupil na KaĖku dĤm Bašta Ĝeþený, též pole a zahrady tu pĜi KaĖku, co jen na prodaj bylo, zkoupil, k tomu i také k své ruce tu sanejtnickou dílnu sobČ zjednal a mimo toho také ještČ znamenitČ
penČz lidem pod ourok rozpĤjþoval. PĜitom také i na dvĤr Dolany
pana Materny z KvČtnice: vzdaž na prodaj jest? že by on jej koupiti chtČl, se doptával. Když tehdy lidé tak náhlé bohatství na témž
Michalu Šulcovi vidouce a že málo pĜedtím toliko jeden z denního
zisku pracující nádeník byl, vČdouce, proþež nemálo témuž tak brzo shromáždČnému statku se divili. Až pak jistá Magdalena Maštálková najevo dala: kterak tak týž Michal Šulc, tehdáž když v
domČ paní Kozojedský sanejtrnickou zem k moþení kopal, jí se
svČĜil, že truhlici železnou s pokladem penČz v témž domČ v zemi
skrytou nalezl. Toho když se dozvČdČla paní toho domu Anna Kozojedská, nechtČla s tím se spokojiti, nobrž ona proti témuž Michalu Šulcovi právní žalobu zavedla, udávajíc, že takovou truhlici
s penČzi a klenoty její p. otec Ludvík Kavka v témž domČ pĜed
nepĜáteli tajnČ skryl a pak nedlouho náhle smrtí poražen, žádnému
o tom neoznámil. Však ale Michal Šulc zapĜel vše a žeby co takového byl nalezl, pĜiznati se nechtČl a paní Kozojedská nemaje dostateþného svČdeþního dĤkazu, jenom toliko jednu svČdkyni,
Magdalenu Maštálkovou, protož také svou pĜi právní proti témuž
Šulcovi propadla. A on v statku svém i také pĜitom ve vážnosti na
KaĖku tak zrostl, že tu i koneþnČ po primasovi první v radČ byl.
Tak hle! Pán BĤh štČstím vládne! MS. Gang
Léta 1670. královské mČsto KouĜim docela vyhoĜelo. Židé
dopustivše se vejstupku, z VídnČ na þasy þasĤv vypovČzeni byli.
Toho roku pan Pavel Kuþera král. ouĜedník horní ujal na KaĖku
místo pusté k svému užitku pĜi dole Plimli, kdež císaĜské konČ
trejbovní stávali, a to z poruþení královské komory þeské darmo
jemu dáno bylo. Lib. Contr. Gang. Spiknutí odporníkĤ a buĜiþĤ
uherských proti císaĜi Leopoldovi udatností hrabČte Šporka a
zvláštní božskou ochranou rozprchnuto, nejpĜednČjší pak schytáni
a v moc císaĜi odevzdaný. Prot. Hist. Tekeler.
Léta 1671. BuĜiþi uherští byli stínáni. Mezi dvorem Rakouským a Francouzským vojna vznikla. Dto. Toho roku Jan Horký
koupil od král. horního ouĜadu dĤm na KaĖku u kostela ležící a
Zahlhauz Ĝeþený, za sumu penČz 20 f. Lib. Contract. Gang.
/114/ Léta 1672. Táhlo vojsko z ýech do ěíše proti FrancouzĤm, jenž do Holandu a ěíše s celou mocí vpadli. CísaĜ Leopold
smlouvu s knížaty Ĝíšskými proti králi franckému Ludvíkovi XIV.
ujednal. Pelcel, Keteler.
Léta 1673. CísaĜ Leopold I. pĜijel do Prahy a tu položil základní kámen k stavení zadního dílu hlavního kostela sv. Víta, an
roku 1541 shoĜel. Nato s pĜiþinČním a nákladem Matouše z Bilenberku arcibiskupa pražského poþal se stavČti; však že týž velebný
pastýĜ v druhém roce na vČþnost odešel, to stavení nedošlo svého
cíle, zdi téhož stavení nedodČlané tak až podnes stojí. Hammerschmied.
Léta 1674. PĜi Chbu neb Egru císaĜ vojsko sám osobnČ pro-
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hlídal a proti FrancouzĤm vypravil. Potom u Nyvellu Francouzové
na hlavu poraženi byli.
Léta 1675. Byla škodlivá povodeĖ; v Praze topila voda až k
kostelu sv. Jiljí na Starém mČstČ.
Léta 1676. CísaĜští šĢastnČ bojovali proti FrancouzĤm a francouzský generál Turene u Filipsburku z kusu zastĜelen byl.
Léta 1677. Ukrutná zima byla, takže lidé po cestách mĜeli.
Toho roku ukázala se strašlivá kometa.
Léta 1678. Dne 26. þervence. CísaĜi Leopoldovi I. z tĜetí
manželky Eleonory narodil se první syn a Josef nazván, jenž potom otcovský dČdiþ uþinČn byl. Keteler. Toho roku kvapný oheĖ
veliký díl Starého MČsta pražského strávil.
Léta 1679. Dne 10. þervna hrom udeĜil do malé vČže chrámu
Matky Boží pĜed Tejnem v Praze a týž slavný kostel zcela shoĜel.
Outraty nového stavení vztahovaly se na 14.339 f 29 kr. Pokoj
zavĜín byl s Francouzy, ale dlouhé stálosti nemČl.
Léta 1680. CísaĜ Leopold I. s celým dvorem svým do Prahy
pĜijel, ponČvadž v Vídni mor se rozmáhal. Ten zlý host navštívil
také zemi þeskou a umĜelo v Praze lidí obojího pohlaví 32.000,
mimo toho v celých ýechách ještČ pĜes 100.000 osob. Páni starší
a rada mČstys KaĖku toho roku ucházela se prosebnČ k panu Nejburkovi nejvyššímu mincmistru království þeského, vznášejíc:
kterak jsou pĜedkové jich hned v roku 1647. privilegiæ a nadání
na slavnou císaĜo-královskou komoru þeskou ke confirmatí jeho
milosti císaĜské s žádostí jsou podali a kteréž až dotud spátkem
neobdrželi. Žádajíc: by milost pan mincmistr k dosazení a confirmirování jich sám skrze svou vysoce vzáctnou osobu solicitirovati, tej dobroty býti ráþil, ponČvadž tak bez toho zas pod datum 14.
srpna 1679 dekret od nejvyššího ouĜadu /115/ mincmistrského v
království þeském starším nad havíĜi a radČ král. horního mČstys
KaĖku došel, mocí kterého privitegiæ taková zas ke confirmatí
složiti se mají. Jaké ale to pro KaĖk specialní privilegiæ byly a
kam se podČly, toho se nebylo lze dozvČdČti, ponČvadž strany toho
žádnou pamČĢ dále nenalézám. Lib. Mem. Gang.
Léta 1681. Francouzové vpadli do Štrasburku a mnohých
mČst v Elsasu se zmocnili. Po tom velikém moru smutnČ vyhlíželo v císaĜských dČdiþných zemích. To vida ouhlavní nepĜítel kĜesĢanstva Turek, ihned následujícího
léta 1682 zrušiv onu smlouvu roku 1665 uþinČnou, s velikou
mocí vojenskou vpadl do Uher a odtud až do hoĜejších Rakous.
Toho léta odebral se na vČþnost dne 30. Ĝíjna pan Martin Svoboda, primas a spolu inspector hospodáĜský i též opatrovník chrámu
PánČ na KaĖku. I byvše on také spolu císaĜo-král. kunstštejkýĜem
pĜi vodním stroji na horách kutenských. O tom pak ihned král.
horní ouĜad zvČdČvše, neprodlenČ po nČm veškerou pozĤstalost
(mezi kterou obecní a zádušní vČci i s hotovostí penČz KaĖku patĜící se spolu vynacházely) zapeþetiti dal. A když pak to otevĜení
pozĤstalosti od téhož král. horního ouĜadu pĜíliš dlouho se nestalo
a k stranČ KaĖku jak poþtu, tak též hotovosti penČz obecných a
zádušních dĤležitá potĜeba bylo; protož páni starší a radní kaĖkovští nuceni potĜebou jsouce, opáþlivČ se ku král. p. hofmistru hornímu, jakožto v nepĜítomnosti nejvyššího císaĜo-král. mincmistra
svému pĜedstavenému, hlásili a žádajíc by jakž se z moci král. ouĜadu horního stalo zapeþetČní, tak zas by také bylo otevĜení té pozĤstalosti. Naþež ale pan hofmistr tu odpovČć dal, že: ponČvadž to
zašlo za ouĜadu pergkmistra pana Václava Daþického z Heslova,
již ten þas primasa v mČstČ HoĜe Kutný, protož že on v tom pomoci nemĤže, nobrž by se v tej dĤležitosti na slavnou císaĜo-král.
komoru þeskou obrátili. KaĖkovští vyrozumíce z toho, že by podle
téhož bejvalého král. pana pergkmistra a již mČstského primasa
páni šephmistĜi horokutenští do tej pozĤstalosti s Ĝízením svým se
míchati a v tej pĜíþinČ nČjakou svou mocnost v KaĖku prubýrovati
mínili; protož
léta 1683. na slavnou královskou dvorskou komoru to stížebnČ pĜedstavili. Naþež pod datum 28. srpna toho roku od slavné
královské komory þeské resolutí v tom obsahu následovala, že oni
starší kaĖkovští jako pĜedešle tak i budoucnČ dle znČní práv horních kutnohor- /116/ ských (od slavné pamČti císaĜe Rudolfa II. roku 1579. vydaných) Art. 17. ponČvadž oni indeferenter a nerozdílnČ ve všem k nejvyššímu mincmistru, v nepĜítomnosti jeho pak k
bergkhofmistru, žádným pak zpĤsobem k magistrátu kutnohorskému se ucházeti a jejich dependenti od nyní jmenovaného nejvyššího mincmistra a ouĜadu horního míti mají. I také co dále v

pĜíþinČ té zapotĜebí a pĜi nich starších k naĜizování, král. bergkhofmistru od král. komory þeské a nejvyššího minc- a hormistra
v král. þeském tit. pana Antonína svobodného pána z Jangangu naĜízeno bylo, to se vše až dosaváde v kaĖkovské magistrátualní registratuĜe in originali zachované nachází. Stalo se za král. pergkhofmistra pana Kryštofa Krach. Toho léta Turek oblehl mČsto
VídeĖ a za dva mČsíce je dobýval. Dne 12. záĜí svedena byla bitva
a padlo TurkĤ 70.000 a tak pomocí Jana krále polského a volence
bavorského Maximiliana, mČsto VídeĖ bylo osvobozeno.
Léta 1684. CísaĜští vybojovali celý témČĜ Uhry i knížetství
sedmihradské. BuĜiþ uherský Tekely sĢat byl.
1685. roku dne 1. Ĝíjna, Eleonora císaĜe Leopolda manželka,
porodila syna a dáno jemu jméno Karel, jenž potom pod tím jmenem Karel VI. císaĜ Ĝímský a král þeský, panoval. Pan Bernard
hrabČ VČžník na TĜebeþicích a Nových DvoĜích a pan Jan Jakub
Kostezena a na VonšovČ, za hejtmany kraje þáslavského ustanoveni byli mocí císaĜského decretu dato 18. þervence. Téhož léta
1685. Ludvík XIV. král francouzský hledČ závistivým okem na
šĢastnou zbraĖ císaĜskou, vypovČdČl vojnu císaĜi Leopoldovi I.
Léta 1686. Volenec bavorský Maximilian II. šturmem vzal
hlavní mČsto v UhĜích Budín, potom i BČlohradu se zmocnil. PĜi
tom dobývání bylo 30.000 udatných ýechĤv.
Léta 1687. Království uherské za dČdiþné domu rakouskému v
Prešpurku na snČmČ vyhlášeno bylo a arcikníže Josef I. syn Leopolda císaĜe, za krále uherského korunován byl.
Léta 1688. Francouzové v švábském kraji zle hospodaĜili.
Toho roku umĜel slavný þeský spisovatel Bohuslav Balbín jezuita
v 67 letech svého vČku. Stanisl. Widra.
/117/ Léta 1689. Vloudilo se do Prahy 30 žháĜĤ neb paliþĤ, byvše hospodou u jednoho Francouze na Malé StranČ. Dne 21. þervna zapálili dĤm u ýerného orla na Starém MČstČ v Kaprové ulici; i
shoĜelo Židovské MČsto a domĤ kĜesĢanských 318. Tito žháĜi také
po krajích v þeské zemi oheĖ zakládali. Lib. Memor. Gang. Toho
léta dne 18. dubna. CísaĜ Leopold I. vydal instructí JiĜímu Adamovi Widmonovi, královskému rychtáĜi v mČstČ HoĜe Kutný, jak
on v té své povinnosti se chovati má.
Léta 1690. král uherský a þeský Josef I. v Augšpurku za krále
Ĝímského volen a korunován byl. ýechové veliké vojsko vypravili
proti FrancouzĤm a TurkĤm.
Léta 1691. Turek zradou zmocnil se opČt BČlehradu. Bylo v
ýechách zemČtĜesení strašlivé. Toho roku páni kaĖkovští obdrželi
zápis na role, které jsou hned léta 1619 od pánĤ šephmistrĤ horokutenských koupili k ruce záduši kaĖkovské. Datum toho zápisu
jest v Sedlicích dne 25. þervna, z knČh handfestních barvy fijalové lit. Q.5.
Léta 1692, v mČstČ Písku dostižen byl jeden z tČch žháĜĤ, jenž
pĤvodové byli toho velikého ohnČ v Praze. Týž zlý padouch vyznal, žeby k té bezbožnosti od francouzského Ĝeditele pevnosti Filipsburku najati byli. Byl na hranici upálen.
Léta 1693. Vývoda hanoveránský od císaĜe Leopolda za volence Ĝímské Ĝíše vyhlášen byl. V ýechách na vČžích noþního þasu ponĤcky drželi pro velikost þastého ohnČ.
Léta 1694. Symon Abeles, 12tileté pachole židovské, je otec
jeho Lazar žid pražský pro víru kĜesĢanskou dal zamordovati, dne
31. bĜezna v chrámČ tejnském v kapli sv. Jana KĜtitele slavnČ pohĜben byl.
Léta 1695. ZbČhlo se strašlivé zatmČní Slunce. Slavný hrdina
Evgen vstoupil toho roku na váleþné divadlo. Toho roku páni
Horníci kutenští vznesli stížnost na císaĜe Leopolda I. kterak tak
proti jich privilegiím a nadání, zvláštČ posléz dne 18. þervna a 25.
listopadu 1683 prošlého naĜízení, páni krajští hejtmané jim vojsko
na quartýry vkládají. Naþež pod datum 20. záĜí toho roku císaĜská
resolutí došla, mocí které nejvyššímu mincmistru naĜízeno: aby
krajským hejtmanĤm nedopouštČl Horníky s kladením vojska obtČžovati a že jen toliko tehdáž, když by království þeské v þas nastalé dĤležité obecní potĜeby vojskem pĜes moc pĜeloženo bylo,
mČsta horní v takovém pĜíbČhu díl téhož vojska podle rovnosti a
proportií, však bez újmy jich privilegií a pĜekážky v pavování hor,
k sobČ na quartýry pĜijmouti povinni budou.
Léta 1696. Turek vyslal poselství do VídnČ, chtČje pokoj s císaĜem uþiniti, ale bylo mu odepĜíno. Umínil císaĜ pán jeho zpupnost zkrotiti, což se snadno státi mohlo, kdyby francouzská válka
v tom byla nepĜekážela. Toho roku pan František sv. Ĝímské Ĝíše

hrabČ PĜehoĜovský, nejvyšší mincmistr království þeského, s panem Kryštofem Jakubem Krach. /118/ král. bergkhofmistrem, obnovil pány starší nad havíĜi a radu v král. horním mČstys KaĖku,
za inspectora hospodáĜského ustanovil p. Tobiáše Františka Khuna
král. šichmistra, jemuž naĜízeno: spoleþnČ s primasem hospodáĜství Ĝíditi a poþet skládati. Stalo se v rejtunku král. ve Vlaském
dvoĜe zpĜedu psaného roku. Lib. memor. Gang.
Léta 1697. Dne 8. bĜezna. Pan František Karel hrabČ PĜehoĜovský nejvyšší mincmistr království þeského uþinil psaní pánĤm
starším nad havíĜi a radČ na KaĖku, by jemu jistou zprávu dali:
jestliže KaĖk v þem aggravírován jest. Adamus Grantz MS. Gang.
Pan František hrabČ Špork dal jest postaviti zámek a kapli pod
jménem sv. Jana KĜtitele na Vysoký. Nato pak dne 24. þervna tu
slavnost držána byla. Kanovník jeden z Prahy posvČtil kaple, pak
kazatelové též z Prahy, a to jeden þeský a druhý nČmecký, kázání
slova božího lidu uþinili. K tej slavnosti lidu veliké množství od
mnoha mil se sešlo. Také p. dČkan þáslavský s jedenácti sty lidu
na tu pout pĜišel. Pan hrabČ Špork nechal jednoho vola celého a
dvČ lanČ i s paznehty a s rohy upécti, též po 20 korcích pšenice
bochníþkĤ napécti a 50 vČder vína, také mnoho sudĤ piva rozdati
poruþil. K tomu nechal zhotoviti pĜes 3000 džbánkĤ a tak každému z poutníkĤ se udČlil ten džbánek vína a bochníþek bílýho chleba na památku. PĜitom se stĜílelo z 13ti kusĤv a tak hluþno bylo a
tlaþení lidu, že nebylo pamČtníka, aby kde v království þeském tak
množství lidu na pouĢ se sešlo, jako tu jich bylo. Jak se pravilo: p.
hrabČ Špork tu kapli a hrad dal na ty samé peníze vystavČti, které
na saském volenci v Karlsbadu vyhrál. ÈLéta 1699. Velebný p.
pater Quardian z kláštera kolínského kapucín, pĜinesl odpustky plnomocné k sv. MáĜí MagdalenČ kostelu v hoĜejším TurkaĖku na
poušĢ, z ěíma od papeže Innocentia XII. vyzdvižené na sedum let
poĜád zbČhlých. Kteréž odpustky také hned následující nedČli, totiž 19. þervence v kostelích na Horách Kutnách skrze kazatele lidu v známost uvedené byly. Grantz. Nato dne 22. þervence, ve
stĜedu v den památky sv. MáĜí Magdaleny na poušti v kostele na
hoĜejším TurkaĖku, držela se slavnost, jakožto pĜi prvním roku
odpustkĤv, kdež lidu veliké množství se sešlo. Pan arcidČkan horokutenský Jan MatČj Daþický z Heslova s dvouma kaplany služby boží vykonával. K tomu ještČ pĜišlo duchovních, a to dva kapucíni z Kolína, dva knČží cistercienský ze Sedlic a dva jezuité z
Kutné Hory. A tak tu slavnost ke cti a chvále boží s velkou lidu
pobožností celý den i s nešpory radostnČ strávili. /119/ Léta 1697.
Slavný hrdina Evgen u Moháþe v UhĜích pĜes 30.000 TurkĤ pobil
a nČkolik set v Ĝece Tise ztopil.
Léta 1698. Pokoj zavĜín byl v Ryswiku s Francouzy. Králi
franckému pĜipadl Štrasburk a císaĜi Freiburk, Brisach a Filipsburk. Ephem. Ruský císaĜ Pavel I. s velkým komonstvem pĜijel do Prahy.
ÌLéta 1699. UþinČno bylo s Turkem pĜímČĜí a pak následujícího roku pokoj zavĜín byl. Lib. Mem. Gang. Páni opatrovníci
chrámu PánČ sv. VavĜince na KaĖku prodali do král. mince jedno
stĜíbrné ciborium z starodávního pokladu zádušního, které tu 180
let bylo. Obdrželi za nČj penČz 145 f 56 kr.
Léta 1700. Dne 17. máje. BartholomČj Hukar poustevník od
sv. MáĜí Magdaleny na hoĜejším TurkaĖku, pĜišel z ěíma a pĜinesl
odpustky plnomocné od papeže Innocentia XII., dato v ěímČ dne
27. þervna toho léta, kostelu sv. VavĜince v král. horním mČstys
KaĖku, na 7 let udČlené. Týž samý poustevník pĜinesl jest také plnomocné odpustky pod týmž datum 12ti radním osobám ouĜadu
kaĖkovského, jenž se jmenovaly: Adamus Laurentius Grantz spolu syndicus, Joannes Tesák, Georgius Cimburek, Joannes Schwurtz, Paulus Žlábek, Martinus Svoboda, Paulus Jelínek, Joannes
NČmetz, Mathias Šaw, Joannes Spatžek, Joannes Skržidlo, Georgius Schramek, - pro aticulo mortis udČlené, na žádost Adama
Grance ten þas radního a syndicusa v KaĖku. Dto., MS. Grantz.
Léta 1701. CísaĜ Leopold I. poctil Fridricha III. volence brandenburského, hodností královskou.
Léta 1702. dne 26. bĜezna v noci. ZlodČji obloupili chrám
PánČ sv. VavĜince na KaĖku. Vlezli oknem do zakristie a tam
všechny truhly zodmykali a v nich všechne vČci pĜehlídli, toliko
jeden kalich stĜíbrný dobĜe pozlacený, na nČmž nápis byl: Agnus
Dei quitollis peccata mundi, který nebošt. p. JiĜí Taneþný roku
1590 k témuž záduší za 10 kp. gr. þes. dČlati kšaftem poruþil, ten
vzali, který v truhle železné v bílém plátČném pytlíku uložený na-
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šli. OstatnČ nechaje všeho zotvíráno v zakristii, zas tím oknem,
kterým se prv dobyli, vylezli a odešli. Zanechaje trámce pod tím
oknem, s kterým mĜíži vypáþili. Nechvalitebná opatrnost od kostelníkĤ se tu ukázala. NeboĢ kdyby byl týž kalich na patĜícím místČ v deposici uložen, tedy nemusil k ztracení pĜijíti. Zajisté pravdivé jest to pĜísloví, že: opatrnosti nikdy nezbejvá. Stalo se za
primatora p. Martina Svobody, inspectora hospodáĜského p. Tobiáše Khuna a kostelníka Jana Švorce. Lib. Mem. Gang. Toho léta
dne 19. þervence. OltáĜ velký nový postaven v kostele sv. MaĜí
Magdaleny na hoĜejším TurkaĖku, do vČnce vyhotovený, od ĜezbáĜe Karla Zelinky z Malešova za 20 f. Do nČj obraz sv. MáĜí
Magdaleny maloval Václav MaĜík v HoĜe Kutný za 8 f a od štafírování oltáĜe dáno 8 f. To vše se stalo nákladem dobrodincĤv.8
Dne 20. þervence okolo 22 hodin þeských tak veliký pĜíval spadl
okolo Hory Kutné, jakéhož za tČch þasĤv podobného žádný nepamatoval. /120/ Téhož léta dne 15. Ĝíjna. Držáno bylo v kostelích
slavné Te Deum Laudamus etc. v pĜíþinČ obdrženého velikého vítČzství nad Francouzi, jak ve Vlaších, tak též v ěíši. Lib. Mem.
Gang. Pak dne 16. listopadu, stal se šĢastný pĜíjezd krále Ĝímského, uherského a þeského Josefa I. do mČsta Hory Kutné odpoledne
mezi 5. a 6. hodinou na poloviþním orloji. Kterýžto král navracoval se z ěíše po vítČzství nad Francouzy obdrženém. Když mČl J.
M. král pĜijeti, pan KokoĜovec, ten þas nejvyšší království þeského
mincmistr, též páni hejtmané kraje þáslavského pan hrabČ z VČžník a pan BechynČ z Lažan, dali se najíti. A proti témuž králi
vstĜíc vyšli páni šephmistĜi s všemi cechy až k bránČ Klášterské a
tu vítání se stalo od p. Lorence Štamberskýho þeským jazykem a
pak od pana Václava Alexy u rathauzu v nČmecké Ĝeþi. U Dvora
Vlasského stál pan nejvyšší mincmistr a ouĜad horní s celým poĜádkem havíĜským v perkytlích s rozžatýma kahanci dvouma Ĝady,
též cechové dvouma Ĝady stály od brány Klášterský až k rathauzu
a po nich havíĜi až k vratĤm Vlaského Dvoru. MČstký vojáci s jich
dvouma praporci, a to s bíloþerveným a þernožlutým, s muzikou
též v kráse po mČstČ procházeli, pĜitom také na všech vČžích se
zvonilo a mezi královskými vozy ihned varty se obsadily a páni
šephmistĜi s vindlichty J. M. králi pĜi vozu svítili, když k Dvoru
Vlaskému jel. Když pak již král s královnou k témuž Dvoru
Vlaskému pĜijel, tu je vítal nČmeckým jazykem p. král. bergkhofmistr Jan Bernard Wohnsiedler a pĜitom se dálo Salve ze 30ti tuplhákĤ po tĜikrát. Po kterémžto vítání nahoru ve DvoĜe se šlo, kdež
již veþeĜe se pĜipravovala, a tu mnozí velicí páni i hrabata J. M.
královské na službu stáli. Leibcompagnie královská položila se do
Bilan a na PĜítoku. Na ráno pak J. M. král do chrámu PánČ k sv.
BarboĜe na mši svatou se odebral, kdež pĜed velkým oltáĜem kleþe
tu obČĢ vyslyšel. Potom, navrátíce se z chrámu PánČ, ihned z mČsta Hory Kutné k panu hrabČti VČžníkovi do Nových DvorĤ odjel.
Královna pak také po 10. hodinČ s svýma lidmi jela do kostela k
sv. BarboĜe a po vyslyšení sv. mše okolo 11. hodin poloviþního
orloje do ýáslavČ k obČdu odjela, kamžto ji také J. M. král z Nových DvorĤ s panem hrabČtem VČžníkem následoval. A tak se stal
konec odjezdu královského z Kutné Hory dne 17. listopadu.
Léta 1703. Dne 22. dubna, to jest druhou nedČli po Veliké
noci za velebn. p. P. rectora v koleji jezuitĤ na Horách Kutnách u
sv. Barbory, JiĜího Khynskýho rodiþe chlumeckého, posvČcen
kostel a oltáĜ velký Božího TČla a sv. Barbory od dĤstojnČ velebn.
pana Víta biskupa Hieropolitanského, arcibiskupství pražského sufragána. /121/ Téhož léta 1703. Dne 5. þervence. Pan Tobiáš František Khun kaĖkovský hospodáĜský inspector, téhož dne také tu
spolu za primasa dosazen byl. Pán zajisté toho ouĜadu hodný.
Prot. Senat. Gang.
Léta 1704. PĜi velkém nebezpeþenství zemí rakouských od
nepĜátel FrancouzĤ a BavorĤ obklíþených, štČstí se císaĜským obrátilo, když dne 13. srpna princ Evgenius ona spojená nepĜátel
vojska pĜi mČstČ Höchstadt Ĝeþeném v ěíši porazil. Páni opatrovníci chrámu PánČ sv. VavĜince na KaĖku týž kostel vnitĜ toho léta
renovírovali a k témuž tyto Ĝemeslníky obrali: Jan Špaþek zedník
pucoval a veskrz týž kostel zbílil. OndĜej Heutiger truhláĜ šaloval
strop, též stolice, spovČdlnici a rampouch nad kazatedlnicí, vše z
nových borových prken vyhotovil. OndĜej Aitel ĜezbáĜ dČlal a postavil znovu jak oltáĜ velký, tak též postranní dva malé oltáĜe.
Václav MaĜík malíĜ pĜemaloval erby v kĤru nad velkým oltáĜem,
8
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též maloval obrazy a to na velký oltáĜ sv. VavĜince a do postranních oltáĜĤ malých Navštívení blahoslavené Marie Panny AlžbČtú
a sv. Judy Thadeáše a koneþnČ také ty samé oltáĜe oštafíroval. K
þemuž pan Karel ýerný kupec v Novém MČstČ pražském metálu
tolik, co potĜeba bylo, daroval. Kterážto všechna práce nábožnou
péþí rady kaĖkovské do dne 7. srpna se dokonala. Nato dne 10.
srpna v den památky sv. VavĜince, jenž se na nedČli trefilo, nejenom pouĢ ale i také posvČcení toho chrámu PánČ na KaĖku slavnost se držela. Mimo duchovenstva také pozváni tu byli a se najíti
nechali vzáctní hosté, totiž: pan mincmistr pražský, sekretáĜ pana
hrabČte Petra KokoĜovce nejvyššího mincmistra království þeského a celý král. ouĜad horní. Odpoledne nový pan kaplan knČz
VavĜinec nešpory vykonával a po tČch, jakožto nedávno v Praze
na knČžstvo posvČcený, lidu požehnání udČloval. Grantz. Dne 14.
záĜí v den sv. KĜíže povýšení, drželo se v kostelích slavné Te Deum Laudamus za obdržení nad Francouzy dvojího velikého vítČzství a to dne 2. þervence a 13. srpna, takže na 100 let nejni pamČt,
aby taková porážka lidu francouzského se stala. Dne 29. záĜí v
den památky sv. Michala archanjela, p. arcidČkan horokutenský
konal služby boží v kostele Matky Boží v GruntČ a pak odtud vedl
procesí až k silnici, která jde od Skalky ke Kolínu, a tu posvČtil
Boží muka neb kĜíž, který nákladem Jakuba Sodomy šafáĜe libenického vnovČ vyzdvižen byl. Dne 30. Ĝíjna. Pan primas a rada
král. horního mČstys KaĖku, na žádost pánĤv šephmistrĤv horokutenských, povolili, by týmž pánĤm šephmistrĤm k jich potĜebČ jistá privilegiæ se vidimirovaly. Což se i také stalo, že vidimus vyhotoven, mČstskou peþetí upeþetín a nadzmínČným šephmistrĤm dodán byl. Zaþež oni páni šephmistĜi kaĖkovským vČdro hoĜkého piva darem odeslali.
Léta 1705. Dne 5. máje, usnul v Pánu císaĜ Leopold I., po
nČmž v panování nastoupil syn Josef I., maje vČku svého 27 let.
Po smrti Leopolda, pozĤstalé války domu rakouskému /122/ zvláštČ
ve Vlaších šĢastnČ se vedly. Toho léta kaple sv. Ducha pĜi kostele
sv. VavĜince na KaĖku jest obnovena a v ní nový oltáĜ postaven
nákladem dobrodincĤv. Což když ke konci pĜivedeno bylo, tedy
dne 4. þervna ráno v 6. hodin pĜišli na KaĖk z Hory Kutné p. kaplan P. VavĜinec a s ním jeden p. P. jezuit, též jeden magister a studenti s muzikálníma instrmenty (které p. pater Karel KouĜimský
regent seminarii sv. Barborské odeslal) a tu pĜednČ p. P. jezuit v
tej kapli hned pĜed introitu: Veni Sancte Spiritu etc. zpíval a pak
obČĢ sv. mše pĜi libČ znČjící muzice vykonal. Po kteréž zas hned p.
P. VavĜinec druhou mši sv. sloužil. A tak se táž slavnost s radostnou pobožností všech pĜítomných dobrodincĤ ten den vykonala.
Grantz.
Léta 1706. Princ Evgenius dobyl arcivývodství majlandské,
Mantui, též i království napolitánské a sardinské i skoro celé Vlachy císaĜi podmanil. Dne 7. bĜezna okolo 6ti hodin na poloviþním
orloji na TurkaĖku v šachtČ Holubská na 14. dumplochu ze dne
poþalo hoĜeti od ohnČ kladeného a tu hned jak na KaĖku, tak i v
HoĜe Kutné na zvony k šturmu se tlouklo a jak havíĜĤ, tak i jiných
lidí množství k bránČní se zbČhlo, však ale oheĖ uhasiti se nedal,
až pak Jan Špaþek soused kaĖkovský poradil: by šachta zvrchu
dobĜe hnojem ukryta a pak s vodou polívaná byla. Což když se
uþinilo, teprv ten oheĖ v šachtČ se udusil. Škoda vypoþítána pĜes
2000 f. Více pak pĜitom to podivné se stalo, že kuĜata malé, které
tam v kavnČ JiĜíku Zatoþilovi šturcíĜi pĜed tím dnem se vylíhly,
hned kokrhaly. Dne 12. máje stalo se zatmČní sluneþné a zaþátek
svĤj vzalo v 9 hodin 44 minut ráno na poloviþním orloji. ProstĜedek a nejhroznČjší zatmČní v 10 hod. 58 min. tak se zatmČlo, jako
v noci, až hvČzdy okolo Slunce vidČti bylo. Konec toho zatmČní
stal se v 12 hodin 12 min. PamČtníka nebylo, který by tak veliké
zatmČní byl vidČl na obloze nebeské. Dne 24. þervna držáno bylo
vĤbec v kostelích slavné Te Deum Laudamus, v pĜíþinČ: že král
španihelský Karel toho jména III. arcikníže domu rakouského a
císaĜe Josefa I. bratr, u mČsta Barcelonu v Španihelích veliké vítČzství proti FrancouzĤm obdržel. Dne 27. þervna opČt bylo v
chrámích PánČ slavné: TČ Boha chválíme, zpíváno, zato že král
španiheský Karel III. obdržel vítČzství nad Filipem pĜedešlého
krále španihelského synem u Tirlemon v Španihelích, kdež francouzského lidu do 20.000 pobito bylo. Dne 10. srpna. Vykonávala se na KaĖku v chrámu PánČ sv. VavĜince slavnost s plnomocnýma odpustkami. P. pater VavĜinec kaplan kutnohorský kázal
slovo boží, pak p. arcidČkan Jan MatČj Daþický z Heslova sloužil

slavnou obČĢ mše svaté. Též z kláštera sedleckého dva knČží malé
mše sv. sloužili a posléz p. P. VavĜinec sloužil malou mši sv., pĜi
kteréž opČt Cantores muzicírovali, protože byl /123/ jeho jména svátek. Potom odpoledne o 2. hodinách byly držané nešpory a tak táž
pouĢ s vroucnou pobožností se skonþila. Dne 12. srpna. P. P. subregens, Lanscronský, Soc. Jesu, s dvouma magistry a s všema seminaristy, jichž pĜes 40 bylo, pĜišel na KaĖk do chrámu PánČ,
kdež jakožto v octávu sv. VavĜince ke cti a slávČ boží slavnou
obČĢ sv. mše konal, pĜi kteréž studenti muzicírovali. Jimžto po
službČ boží dáno trunk piva a koláþe za 2 f 30 kr. na poctu. Grantz. Dne 15. srpna. Drželo se posvČcení chrámu PánČ na KaĖku, ku
kterému mnozí vzáctní hosté, jak od velebn. duchovenstva, tak též
mnozí jiní páni pozváni byli. Pan král. bergkhofmistr Bernard
Wohnsiedler k témuž také sebou pozval tit. p. Václava sv. Ĝímské
Ĝíše hrabČ Marcina, pána na Vrchlabí a SkĜinþi, jenž se najíti dal
ještČ s dvouma pány, jmenovitČ: Witerkopfem a Bihseramem, pak
ještČ s jedním duchovním. Potom po službČ boží jdouce ti hosté k
obČdu do domu paní Salomeny Tesákové, kdežto þekali. P. primas
kaĖkovský Tobiáš Khun a páni radní, jsouc v þerných pláštích, a
havíĜi, stojíce v perkytlích v dvou Ĝadech, skrze které ti páni do
domu jdouce, tu p. Adam VavĜinec Grantz radní a spolu syndicus
vítal téhož p. hrabČte, že se staroþeský pergkverk kaĖkovský nejenom z jeho pĜíchodu vzáctného tČší, nobrž také jemu vinšuje: by
jeho hory vrchlabský takovým božím požehnáním kvetly a tolik
rud vydávaly, jako nČkdy tyto hory kaĖkovské. Za kterýžto vinš p.
hrabČ volnČ se podČkujíce a tak mezi spoleþný pány hosti vstoupil.
Dne 24. Ĝíjna zas držené bylo v kostelích Te Deum Laudamus etc.
za obdržení velikého vítČzství vojska císaĜského pod vĤdcem Evgeniem v Španihelích dne 7. záĜí toho roku nad Francouzy, kdežto
celá armáda francouzská pĜes 30.000 lidu zmordována, poranČna a
v nic obrácena i všechne koĜisti vítČzové naši jsou obdrželi. Toho
léta král. horní ouĜad dal místa na KaĖku, a to: Karlovi Sekerkovi
kunstštejgýĜi turkaĖskému u dolu Šafar, kdež král. maštale koĖský
bývaly, za 2 f, též Janu KouĜilkovi havíĜi pod Panskou šachtou,
gratis, a JiĜímu Cimburkovi král. kováĜi, kdež pĜi dolu Stará Plimle maštale koĖský bývaly, obdržel darmo to pusté místo. Lib. Contr. Gang. Toho roku bralo se do hospod kaĖkovských pivo od pana hrabČte Bernarda VČžníka hejtmana kraje þáslavského, z toho
ohledu také týž p. hrabČ odeslal z Nových DvorĤ pánĤm kaĖkovským jeden sud dobrého hoĜkého piva darem, s tím doložením: by
pĜi tČch radovánkách za vítČzství držených tím pivem se obþerstvili. Grantz.
Léta 1707. dne 5. ledna. Zverbován na KaĖku na vojnu jistý
MatČj Novotný z Libišan od Králova Hradce rodilý a v Praze odvedený, dáno jemu na ruku hotových 7 f 8 kr, též za 12 dní koštgeldtu po 12 kr dennČ 2 f 24 kr a za mundur 21 f 30 kr, k tomu jiných /124/ outrat než odveden byl, 34 f 58 kr a tak v sumČ dle Assentlistu na téhož vojáka souþtováno Vídní 66 f, dle toho na KaĖk
pĜišlo podle usedlostí k placení 36 f 40 kr, RadboĜ k tomu concur.
27 f 30 kr - a Hora Kutná 1 f 50 kr. Ostatní na tČch 66 f - obdržela
se bonificatí p. 35 f - která zas podle uselostí rozvržena byla, z tej
KaĖk obdržel 19 f 26 kr 4 d, RadboĜ 14 f 35 kr a Kutná Hora 58 kr
2 d. Lib. Mem. Gang. Dne 22. þervence to jest v den památky sv.
MaĜí Magdaleny okolo 3 hodin z poledne, takový vítr od západu
se strhl, že všechné stojaté žita a pšenice na vČtším díle vyklátil a
také nesþíslné množství jiných škod na stromích a staveních zpĤsobil. Jak živi lidé nepamatovali takového povČtĜí. Obilí ležaté na
polích všechno se do povČtĜí zmizelo. Grantz. Dne 31. þervence.
PĜišel patent strany zverbování myslivcĤv a dle repartiti krajskoouĜední pĜišlo na 10 usedlých 1 muž. KaĖku s RadboĜí a Hlízovem
pĜipadl 1 muž postaviti. KaĖk zverboval MatČje ŠĢastnýho z PĜítoky, ýecha rozeného, za téhož myslivce. Však ale nedlouho zas
pĜišlo poruþení: že se myslivci propouštČjí, protož i také tento propuštČn byl, na nČjž outrata vyšla po 15 f. KaĖk zapravil 7 f 30 kr,
RadboĜ 5 f 37 kr 3 d. a Hlízov 1 f 52 kr 3 d. Lib. Mem. Gang.
Léta 1708. Dne 14. bĜezna. Zas opČt recroutta se musela a tak
v KaĖku téhož dne zverbován a v Praze odveden jistý Jan Kousek
havíĜ. Outrat pĜitom v sumČ souþtováno bylo 70 f - na to KaĖku
pĜišlo dáti dle usedlostí 40 f 25 kr, Branšovu 24 f 15 kr a Hoješínu
5 f 20 kr. Dne 31. máje. Velebný p. P. JiĜí Schafberger, Regens ze
seminarium kutnohorského, též p. P. Jan Slavík, pĜijdouce na
KaĖk s všema seminaristy ráno, kdež tu v chrámu PánČ služby boží konali, a to: p. P. Slavík ranní mši sv. þetl pĜi zpČvu literátĤ a

potom p. P. Regens zpívanou velkou svatou obČĢ vykonal, pĜi které studenti muzicírovali. Po vykonání té pobožnosti šlo se do rathauzu, kdež dáno na poctu k snídani teplé pivo, koláþe, žemliþky,
chléb a máslo. Zaþež outrata vzešla 3 f. Grantz. Téhož léta od 1.
listopadu, poþala se nová danČ tak Ĝeþená Acciss, kdežto jedenkaždý obyvatel neb pĜíchozí do tohoto království þeského, ze všeho, cokoliv k obživení neb ošacení tČla, jakož také jak z koĖského
a hovČzího, též jiného všeho dobytka, jistý quantum platiti musel.
Táž danČ trvala až do roku 1714. Karel mladší syn Leopolda I.
císaĜe pojal za manželku AlžbČtu Kristinu, dceru Ludvíka knížete
Bunšvického která prv z luteránského ke katolickému náboženství
pĜistoupila.
/125/ Léta 1709 byla zima veliká, takže lidé, zvČĜ i ptactvo, též
štČpové a vinice zmrzli. Poþala hned od mČsíce listopadu 1708 a
nejprudþejc pak od 6. ledna a tak silnČ trvala do 13. února, pak nČco oblevila, však pĜedce držela potom ještČ až do konce dubna.
Též snČhy veliké spadly, kterých málokdo takových pamatoval, z
toho potom následovaly dvoje povodnČ veliký, že na Ĝekách vody
velmi se zmocnily a veliké škody uþinily. Ta zima zhubila celou
Europu, nebo i nedostatek chleba byl, z pĜíþiny, že se obilí v mlejních mlíti nemohlo. Dne 7. dubna ohlášeno bylo v kostelích, že
Kliment XI. papež Ĝímský poruþil: aby se svátek NepoškvrnČného
poþetí Panny Marie svČtil. Dne 28. dubna. P. Tobiáš biskup králohradecký o Cantate v HoĜe Kutné v kostele sv. Barborském
slavnou mši sv. sloužil a pak toho dne o nešpoĜích svátostí biĜmování lidu posluhoval. Grantz. Dne 11. srpna. Táhlo tudy vojsko
denemarské z Uher, kdež na pomoc císaĜi již pĜes 5 let leželo a jej
císaĜ zas domĤ propustil. Toho dne položilo se u Malína na obcích
a generál jejich byl bytem v Nových DvoĜích u p. hrabČte VČžníka. Lid ten i s koĖstvem mČl z kraje své vyživení. Dne 20. Ĝíjna.
Drželo se vĤbec v kostelích Te Deum Laudamus s trojí stĜelbou za
obdržené vítČzství nad Francouzy a dobytí mČsta a pevnosti Dornyku. Dne 3. listopadu. OpČt držané v kostelích Te Deum Laudamus, za dosáhnutí velikého vítČzství nad nepĜátely Francouzy.
Dne 11. listopadu. Frater Bonyfacus Blahna, Ĝádu sv. cistercienského kláštera sedleckého profes, od slavné comissí prælatĤv a
krajských hejtmanĤv na stolici prælátskou slavnČ instalirován byl,
jakožto prælát sedlecký.
Léta 1710. BuĜiþové uherští pod jich vĤdci Rogacim a Karoli
hrabČtem do Moravy vtrhli na loupež, ale tam od císaĜského vĤdce
Syckinského hrabČte poraženi a vyplašeni byli.
Léta 1711. Dne 17. dubna, dokonal život císaĜ Josef I. na neštovice v 33. roku svého vČku. Po nČmž v panování dosedl bratr
jeho Karel, jenž potom 22. prosince ve Frankfurtu za císaĜe Ĝímského toho jména VI. korunován byl.
Léta 1712, dne 26. ledna. CísaĜ Karel VI. z Frankfurtu po
svém korunování šĢastnČ do VídnČ téhož dne pĜijel.
Léta 1713. PromČnu celé Europy uvedla jest toho roku jedné
ženy nestálost, totiž englické královny od úmluvy s císaĜem Karlem VI. ustupující. Proþež aþ císaĜ zemČ své zcela upokojené mČl,
k vojnČ se hotoviti neopominul. CísaĜovna AlžbČta Kristina ze
ŠpanČl se odebrala a dne 11. þervence do VídnČ pĜijela. Toho roku þeská zemČ morovou ranou navštívena byla. Také bylo pĜed
žnČma veliké draho a hlad, neb korec žita byl za 4 f 30 kr. Dne 24.
dubna. Velebný p. Bonyfacius Blahna, ten þas kláštera sedleckého prælat, s P. Adamem pĜevorem a s celou kapitolou téhož kláštera Matky Boží Sedlice a Skalice, u pĜítomnosti velebn. p. opata
žćárskýho a jiných mnohých duchovních, s velkou slavností muzikální založil nový klášter vedle velkého kostela; kdežto do gruntu založilo se sedlo Ĝemeslnickým kamenickým dílem vytesaný.
Dne 8. þervna. Byly republicírovány vĤbec jak v mČstČ HoĜe /126/
Kutný tak též na KaĖku, privilegia, nadání a obdarování od slavné
pamČti císaĜĤv a králĤv þeských, HorníkĤm udČlená, a zvláštČ posléz od J. M. císaĜe Leopolda pod datum v Vídni dne 16. ledna léta 1691 stvrzená a s pĜidáním ještČ nČkterých milostí rozšíĜená,
obzvláštČ že: skrze zdržování neb pĜechovávání v Kutný HoĜe a na
KaĖku lidí poddaných se pokuta na Horníky ukládati nemá. Kdo
to chceš obšírnČjc vČdČti, tedy þti o tom v Manualu magistrátualním v král. horním mČstys KaĖku ad Annum 1699. fol. 346 p.v.
kdež jsou ty královské svobody horní ingrossirované. Lib. Memor.
Gang. Dne 19. záĜí, p. Tobiáš Trubaþ zlatník a soused kaĖkovský,
zhotovil kalich stĜíbrný pozlacený nový do kaple sv. Ducha k
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chrámu PánČ sv. VavĜince, a to nákladem 9 dobrodincĤv tej kaple.
Kterýžto kalich toho dne velebný p. opat sedlecký Bonifacus Blahna jest posvČtil. Nato dne 22. záĜí v tĜetím quatembru v tej kapli
velebný p. P. VavĜinec kaplan horokutenský sloužil obČĢ mše sv. a
tu ponejprv se ten nový kalich užíval. Toho roku magistrát kaĖkovský koupil k ruce obce dĤm Bašta Ĝeþený na KaĖku, a to od
AlžbČty Jelínkový za sumu p. 950 f - a tu potom jak stodola, tak
též špejchar k obilnímu skladu, jakož i dobytek obecní byl. Ten
pak až dotud pod Trmendlí bývalý obecní dvorec zboĜen byl.
Léta 1714. OheĖ zemi žirající morového nakažení uhasnul
mČsíce bĜezna, který v ýechách pĜes 20.000 lidí a dobytka
1,994.735 kusĤ a nejvíce hovČzího strávil. Chron. Reg. Hradec.
Dne 3. þervence. Velebný pán Majer sufragan knížete Ferdinanda
arcibiskupa pražského na žádost pana opata sedleckého toho dne,
jenž byla nedČle mezi oktávou Božího TČla, posvČtil velký kostel
v Sedlicích založení Matky Boží a sv. Jana KĜtitele. Pak na druhý
den, totiž dne 4. þervna v pondČlí, odjel týž p. biskup sufragán do
Hory Kutné na žádost HorníkĤv k posvČcení chrámu PánČ sv. Jakuba, jenž slove u Vysokého, a tu z mČsta proti nČmu vyšli havíĜi
v perkytlích s celým ouĜadem horním a horníky, pĜi zvuþném u
všech kostelĤv zvonČní. A tu týž dĤstojný otec do téhož kostela
vešel a jej vedle Ĝádu církve sv. posvČtil. Po svČcení pak sloužil
slavnou mši a po ní Te Deum Laudamus zavČrku uþinil. Páni šephmistĜi darovali témuž panu biskupovi stĜíbrný credencz, jenž
stál za 194 f. Grantz. Dne 15. þervna v mČstČ HoĜe Kutné vedlo
se procesí od sv. Jakuba k sv. BarboĜe a tu byl posvČcen na rynku
fundament neb základ té statue, kterou Horníci ke cti a na podČkování pomocnici kĜesĢanĤv nejsvČtČjší rodice boží Marii PannČ
(že skrz její pĜímluvu od morové rány uzdraveni byli) založili.
Dne 31. þervence strhla se neslýchaná veliká z oblaku povodeĖ v
ýechách v kraji þáslavském okolo Žćáru až skoro ku Praze, tak že
v BrodČ pĜes 38 domĤ pobrala a i s lidma pryþ ku Praze zanesla,
tolikéž ve SvČtlý tak uþinila, že pĜes 25 domĤ vza- /127/ la a k tomu
pĜes 80 osob potopila. V mČstČ Ledþi tím zpĤsobem zpĤsobila, že
mnohé domy i s mostem a lidma pryþ k Praze odnesla, též jiné nevýmluvné škody uþinila, když lidem mnohým všechné nábytky
pobrala.
Léta 1715. Dne 29. máje v mČstČ HoĜe Kutný vstavena byla
na sloup statue nepoškvrnČné poþetí blahoslavené Panny Marie, a
to se stalo beze vší slavnosti, troubení a bubnování. Toho skutku a
mistrovství byl vĤdce ctihodný frater p. František Paugut z Tovaryšstva Ježíšova. Jak se praví: páni Horníci dali od téhož díla 300
f. Týž nadpravený frater také tČch þasĤ zhotovil oné stutue na
mostČ pĜed kostelem sv.barborském a proti koleji jezuvitské stojící. Granz. Téhož dne urozený a stateþný rytíĜ p. František HrabanČ z PĜerubenic vyzdvihl od magistrátu kaĖkovského pamČti starožitného stavu pánĤv HrabáĖĤv a odtud z KaĖku ihned odebral se
do mČsta Bryslu nidrlandského k panu otci svému. Toho pana
HrabanČ pĜedek býval pánem na Peþkách, od nČhož také mČsteþko
podnes Peþky HrabaĖové se jmenují.
Léta 1716. Dne 27. dubna ráno o 6. hodinČ poloviþného orloje urozený pan Tobiáš František Khun primas v král. horním
mČstys KaĖku založil kapliþku proti zahradČ neb kĜenovce MydláĜský u Hloušek podle cesty kamenné jdouc z KaĖku k HoĜe
Kutné. Na základní kámen do gruntu položeno a zadČláno penČz
jest 13 kr. Na tu kapliþku byli rozliþní dobrodincové, kteĜí na ni
náklad vedli. Statui sv. Jana KĜtitele dal zhotoviti p. Jan Kalina z
Meþkasu. StavČl ji Jan Špaþek mistr zednický. Nato dne 18. máje
táž kapliþka již zhotovena byla a následující den 19. jakožto v
KĜížový den pĜišla slavná procesí horokutenská, kterou vedl p. P.
starší kaplan Joannes Erlich, který tu novou kapliþku u pĜítomnosti tej procesí posvČtil. Po posvČcení literáti zpívali píseĖ o tČch
svatých, kteĜí na tej kapliþce malovaní a vyrytí jsou, totiž: sv. Jene
KĜtiteli, sv. VavĜinþe, sv. Václave, sv. Erazyme, sv. Floriane pros
za nás etc. a tak ten zpČv se vykonával pĜes KaĖk až do chrámu
PánČ sv. VavĜince, tu se drželo kázání a po nČm zpívaná mše sv.,
pĜi které kantoĜi sv. jakubský z Hory Kutné musicirovali a pak odtud šlo procesí k sv. MaĜí MagdalenČ, odkudž zas kutnohorský se
brali k SedlicĤm a kaĖkovský zpátkem do KaĖku. A tak se ta
slavná pobožnost skonala. Dne 29. þervna pan hrabČ z Pötingu
nejvyšší mincmistr království þeského pĜijel do Hory Kutné na 6
9
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koþáĜích s celým dvorem svým, k renovírování magistrátĤv kutnohorského a kaĖkovského. Proti nČmuž páni horní ouĜedníci, též
rady jak z Hory Kutné, tak i z KaĖku vyšli, a když týž pan mincmistr k hornímu lidu pĜijel, tu jej p. Tobiáš Khun primas kaĖkovský a spolu ouĜedník horní vítal. Pak hned havíĜstvo v perkytlích a
s kahanci v svých Ĝadech napĜed zpátkem se obrátili a tak do mČsta až na král. DvĤr Vlaský týž p. mincmistr s vší ctí a slávou uveden byl. Na ráno totiž 30. þervna týž pan mincmistr obnovil magistrát horokutenský a pak zas následujícího dne /128/ totiž 1. þervence obnovil magistrát král. horního mČstys KaĖku, kdežto byli v
král. rejtunku na Vlaském dvoĜe následující osoby k tej povinnosti
ouĜadní vyhlášený, jmenovitČ: Primas: pan Tobiáš František
Khun. Radní: Christian Gajer, Martin Svoboda, Jan Švorc, JiĜí
Cimburek, Tobiáš Stezka, Adam Grancz, Jan Špaþek, JindĜich
Zdvihal, Martin Vykroþil, JiĜí Šrámek, Bernard ěímouský. RychtáĜ: Adam Viznar. Kterýžto všichni ihned v pĜítomnosti král. horního ouĜadu obyþejnou pĜísahu složili. Dne 6. záĜí bylo v ýechách
ve všech farních kostelích slavnČ zpíváno: TČ Boha chválíme etc.
za obdržené vítČzství nad Turky. Grantz.
Léta 1717 dne 13. máje. Narodila se Maria Terezia dcera císaĜe Karla VI., která potom po smrti pana otce svého všech zemí
rakouských dČdiþkou a paní byla. Hned potom princ Evgenius do
Uher proti nepĜíteli Turku se vypravil a pak dne 19. þervence již
ležení vojenské blíže BČlehradu založil. Nato 15. srpna svedena
byla bitva, v které Turci poraženi byvše hned potom dne 17. srpna také pevnost BČlehrad se vzdala, z kteréhožto vítČzství celá
kĜesĢanská Europa plesala.
Léta 1718. Dne 27. þervna. Pokoj mezi císaĜem Karlem VI. a
tureckým sultánem toho dne zavĜen byl.
ÈLéta 1719. Frater Oto Zahrádecký knČz a profes sedlecký
zvolen byl za opata kláštera sedleckého. Za téhož opata oné starodávní zdi hrádku pánĤv Myškovských Žlunice Ĝeþeného nad Šipþím stojícího, z rozkazu nadpraveného opata rozboĜené byly, z
kterýchž se pak stavČla zeć hradební okolo štČpnice pĜi ovþínČ
Šipþí. Ti páni Myškovský, kterých tu táž tvrz stála, mívali v tom
okolí Šipþí mnoho polí. Na kterých potom (jak již zpĜedu praveno)
klášter sedlecký ouroky neboližto vrchní právo roku 1635 od Jana
NČmþického za 300 f koupil, a tak ty grunty pod svou iurisdictí
pĜivedl.
Magistrát kutnohorský, majíce soud s panem opatem sedleckým Bonifaciem Blahnou a s celým konventem, z pĜíþiny, že jest
nadzmínČný p. opat a konvent v to se vydal, by mohl v mČstČ HoĜe
Kutný arcidČkany dosazovati. Naþež toho léta 1718 od král. soudu
zemského vejpovČć pĜišla, že: ponČvadž Horníci kutenští za arcidČkana koho a odkud by chtČli dosazovati právo mají, tak jak se
od starodávna zachovávalo, protož by p. opat a konvent v klášteĜe
své kostely spravovali a Ĝídili, HorníkĤm pak do jich iurisdictí aby
se nedrali.
ÌTéhož 1719 roku dne 9. Junij. Velebný pan pater rector Societatis Jesu z koleje kutnohorské toho dne jakožto na slavnost
svatodušní poslal na KaĖk dva pány duchovní k vykonávání služeb božích v chrámu PánČ sv. VavĜince.
/129/ Léta 1721. Dne 11. srpna. Velebný pan pater Jacobus
Strohon S.J. z koleje kutnohorské, toho þasu præsses veleslavného
bratrstva þeského u sv. Barbory, konal toho dne na KaĖku v chrámu PánČ sv. VavĜince obČĢ mše svaté za pány sodály z téhož bratrstva a spolu za pány radní kaĖkovské. Ten duchovní pán, když
do toho chrámu PánČ vešel, spatĜivše ho, pravil: tento kostel všechen jest podobný kostelu Ĝímskému sv. Jana v Lateránu. Tak to
dosvČdþoval a jistil týž duchovní, který v ěímČ byl a jemuž také
tam kostel lateránský povČdomý býval. Protož také se to zde pro
pamČĢ budoucí poznamenalo: abys þtenáĜi vČdČl, že kostel na
KaĖku sv. VavĜince, témuž Ĝímskému kostelu lateránskému podobný jest. I to také doložiti neopominu, že tČch þasĤ, když na
KaĖku faráĜĤ nebylo, týž chrám PánČ sv. VavĜince pĜedce opuštČn
nebyl. NeboĢ jej velmi þasto páni patres jak jezuité z Hory Kutné,
tak též cisterciakové ze Sedlic rádi navštČvovali a tu obČti mše
svaté konali. Ten rok v ýechách byl ourodný a potČšitelný, v kterém dne 7. þervna náš vlastenec svatý Jan Nepomucký v ěímČ za
blahoslaveného vyhlášen byl.
Léta 1722 dne 14. þervna. Horníci kutenští a kaĖkovští z horlivé vroucné pobožnosti vypravili se na slavnou pouĢ s procesí, s
velikým množství lidu obojího pohlaví do mČst pražských. PĜed-

nČ, král. ouĜad horní, jmenovitČ: pan král. bergkhofmistr: Jan
František Weyer, starší ouĜedník horní a primas kaĖkovský: p.
Tobiáš František Khun, mladší ouĜedník horní a spoluradní kaĖkovský: p. Christian Gajer, p. hutmistr: Karel Kalkus, p. gegenhandler: JiĜí Reinhelt, p. schichtmistr: OndĜej Šturm, ti všichni
páni ouĜedníci horní do bílých barchánových perkytlí schválnČ k
tej slavnosti pĜipravených obleþení, na hlavách klobouþky na modu s pentlema rozliþnýma ozdobenými, s holschledry a kahancemi
rozsvČcenýma a švanþarami za lidem svým horním (kteĜí v þistotných bílých perkytlích s holschledry též s kahanci rozsvícenýma v
obyþejném ĜadČ horním s pány staršími hor stĜíbrných, jmenovitČ:
primas: p. Václav Šrámek, staršíma: p. Šimon Brych, p. OndĜej
Štraus, p. Kryštof Glut, p. František Syxta a jich písaĜ: p. Václav
Štamberský. Též s pány staršíma a radou kaĖkovskou, totiž p.
Adam Granc spolu syndicus, p. Bernard ěímouský, p. Adam Wizner, a p. Václav Maštalka, všichni v svých perkvatích s kápČmi,
holschledry, kahanci rozsvícenými a švanþarami pĜed havíĜstvem,
jenž pĜed cechy poĜádnČ v ĜadČ šli) postupovali. A tak srovnaní šli
Novou branou k sv. JindĜichu a odtud šli pĜed cechy s jich korouhvema. Kdežto hned pĜistoupila mČstská partaj po ouĜadu horním pĜedem velebný pan arcidČkan kutnohorský v pluvialu s svýma pany kaplany v dalmatykách, za knČžstvem následoval p. král.
rychtáĜ Bernard Daþický z Heslova a pár duchovních pánĤ paterĤ
jezuitĤ z koleje kutnohorské, jmenovitČ P. Kryštof Felix rector a
P. Ioannes Resan, též slavný magistrát mČsta Hory Kutné, jichžto
uroz. p. František Fatigati primas a jinší páni spoluradní a ouĜadové, jak osmisoudcové tak /130/ též starší obecní s pegmaty sv. Jana
Nepomuckého a sv. Václava stĜíbrnými (kterážto pegmata neslo
do 20 osob) následovali. Ti pak ouĜadové do poĜadu hned pĜed
branou lid veškeren uvedli, a tak od sv. JindĜicha od na Hrad pražský slavné procesí se vedlo skrze Prahu. Též hned u sv. JindĜicha
se zvonilo a tak kde se koliv ke kostelu jíti trefilo, všude zvonČno
bylo až na Hrad pražský. Když se do kostela pĜed hrob sv. Jana
Nepomuckého pĜišlo, tu král. horní ouĜad obČti stĜíbrné na tabulce
obČtoval, totiž: obraz sv. Jana Nepomuckého a obraz sv. Václava,
též svý obrazy nČkterých pánĤ ouĜedníkĤ na památku. Slavný magistrát dva anjele stĜíbrný s kahancemi stĜíbrnými, kterýžto ke cti a
chvále boží hoĜeti mají až na vČþnost. LiterátĤ havíĜi mČli do 10ti,
magistrát pak do 12ti i více a ti zpívali pĜes Prahu novou letanii o
sv. Janu Nepomuckém. P. Václav Lizandr servus ouĜadní a p. JiĜí
Kocourek, ti rovnali pány sousedy, totiž: muže, panny a ženy do
Ĝadu. Po sousedech 72 z obce, do 28 cechĤ bylo, z každého jistý
poþet k korouhvím a kteĜí korouhve nemČli, ti svíce nesli. HavíĜĤ
a hutníkĤ bylo do 300 osob. Že pak již pozdČ na Hrad pražský se
pĜišlo a již veþer se blížil, tak nebylo vítání HorníkĤ. Na ráno pak,
jenž bylo 16. þervna, poutníci k svátosti pokání a k stolu PánČ pĜistupovali a tak svou pobožnost konali také i s tou intentí: aby pán
BĤh všemohoucí na pĜímluvu sv. patronĤ císaĜi, králi a pánu zemČ
dČdiþe mužského dáti a horám kutenským hojné božské požehnání
na rudách stĜíbrných udČliti ráþil. Po vykonané pobožnosti Horníci
zas zpátkem na Hory Kutenské se ubírali. Grantz. Téhož roku
pán BĤh takovou hojnou ourodu na polích udČlil, že obilí a to korec žita za 45 kr, jeþmena za 36 kr a ovsa za 24 kr hojnost na prodaj bylo. Dne 1. záĜí bylo, po pĜedcházejícím ohlášení v kostelích
na Horách Kutnách, shromáždČní HorníkĤv u velikém poþtu v
chrámu PánČ Matky Boží v GruntČ pod vrchy Kuklickýma. Kdežto velebný pan arcidČkan kutnohorský Václav Eritrei služby boží
vykonával, po kterýchž vedl procesí k místu štolnímu a vodám
kuklickým, který ke GruntČ ven vycházejí a tekou, kdež od starodávna dva doly Mládenec a Panna Ĝeþené byly. To procesí šlo v
následujícím poĜádku, pĜednČ: za dvouma korouhviþkama šla
školní mládež a za nima pan arcidČkan pokraþoval. Pak celý král.
horní ouĜad, po nČm zase p. královský rychtáĜ a celý magistrát mČ/131/ sta Hory Kutné, po nČm starší obecní a osmisoudcové, pak
páni starší hor stĜíbrných, též páni starší nad havíĜi a rada král.
horního mČstys KaĖku a za nima všechno havíĜstvo, pak sousedstvo a lid obecní, spoleþnČ všickni zpívajíce litanie o Všech Svatých a píseĖ hornickou starodávní: Všemohoucí vČþný králi etc.
Když pak táž procesí k tomu místu, kde tekoucí voda znamení hor
zatopených ukazovala, pĜišla, tu pan arcidČkan to místo neb štolu
posvČtil pro budoucí boží požehnání a nosatcem nejprv tu do zemČ
tĜikrát kopnul, pak po nČm též všichni páni ouĜedníci jak horní, tak
též mČstský, jeden každý na znamení budoucího horního rudního

požehnání kopal. Po þemž hned tu napĜed, kdež voda tekla ze štoly zpustlé, havíĜi k tomu urþití kopati poþali, k budoucímu tČch
hor kuklických otevĜení. Lid pak všecken pĜi tom tČm horám boží
požehnání vinšoval a tak se odtud domĤ odebral. Pan král. bergkhofmistr Jan Weyer daroval panu arcidČkanovi za to posvČcení
dva peníze památní stĜíbrné: jak Jidáš zrádce Pána Krista ŽidĤm
na smrt prodal. Grantz. Dne 4. prosince v den sv. Barbory, vedlo
se procesí v HoĜe Kutné od sv. Jakuba do kostela sv.barborského,
pĜi kterémž stala se rozepĜí mezi král. p. bergkhofmistrem Janem
Weyerem a p. král. rychtáĜem horokutenským Bernardem Daþickým z Heslova v pĜíþinČ, že pan bergkhofmistr chtČl míti pravou
stranu pĜed týmž panem král. rychtáĜem. A když týž p. Daþický,
maje spolu titul: císaĜo-král. rada, jemu panu král. bergkhofmistru
z pĜednosti ustoupiti nechtČl, tedy p. bergkhofmistr hned z Ĝadu
ven odstoupil a havíĜĤm naĜídil, by jich korouhev složili a z Ĝadu
pryþ odešli. Což se i také stalo, že ti havíĜi, jichž pĜes 250 bylo, z
procesí odstoupili. Aþ pan arcidČkan Václav Eritrei ty havíĜe
vzbuzoval: by jen pĜedce s korouhví na procesí v ĜadČ šli, že on
sám zato jesti, nic však ménČ havíĜi na to dbáti nechtČli, pravíce,
že oni svého pána poslechnouti musejí. A tak p. bergkhofmistr od
procesí napĜed k sv. BarboĜe odešel a havíĜi též s korouhví ustranili. Dne 16. prosince pĜišlo poruþení od velebné pražské konsistoĜe do Hory Kutné, aby tu ihned kostel sv. Jakuba zavĜen byl,
všechno pĜi nČm zvonČní co k církvi náleží, pĜestalo, z oltáĜĤ
všechné okrasy složené, klíþe pak kostelní k opatrování zaporuþené a na to místo aby se všechno to, co k církevní službČ náleží, u
Matky Boží na NámČti (do þasu jistého, až do budoucí té milosti
navrácení) vykonávalo. Naþež také hned odtud ciborium s velebnou svátostí /132/ skrze pana P. kaplana Jana Krause k Matce Boží
pĜenešeno jest a tam se také všechné služby boží vykonávaly. Ta
pak zápovČć u sv. Jakuba proto se stala, že paní Barbora Rozhonová v témž chrámu PánČ v den sv. OndĜeje o nešpoĜích jistý
Františce Fleišmonový (pro nČjakou s ní mající nevoli) mezi oþi
políþek dala, až ji polila krev. Táž ubitá ucházela se k mČstskému
právu, když ale satisfacti obdržeti nemohla, tak tu svou stížnost v
Praze panu biskupu pĜednesla. Naþež tedy hned to poruþení z konsistoĜe následovalo a pĜitom naĜízeno panu dČkanu þáslavskému s
panem faráĜem žlebským tu dĤležitost vyšetĜiti a na konsistoĜ odeslati. Po þemž pak dne 23. prosince zas byl posvČcen kostel sv.
Jakuba a tak co bylo odĖato, zase navráceno, takže od toho dne
všechné služby boží a ceremonie církevní se v nČm držely, tak jak
kdy pĜedtím se zachovávalo. SvČtili jej dva páni vicariusové, totiž
velebný pan Michal ýerný dČkan z mČsta Kolína a velebný pan
Karel ýerný dČkan z mČsta ýáslavi, na poruþení velebné konsistoĜe pražské. Stalo se to za pana Václava Eritrei arcidČkana kutnohorského. Grantz. Velebný knČz pan pater Kryštof Felix z Tovaryšstva Ježíšova na Horách Kutnách, poslední rok rectorství svého
dostavČl jest collej pĜi kostele sv.barborském v HoĜe Kutný od
zemČ až nahoru pod tĜi pokoje, i také toho léta zaþátek se stal zvonice, kdež zvony zavČšeny bejti mají. Odjel po sv. KateĜinČ do Jiþína za regenta seminarskýho.
Léta 1723. dne 30. bĜezna, stalo se neštČstí na TurkaĖku v
šachtČ sv. TĜech KrálĤv, kdežto nenadále kámen na Jana Foukala
havíĜe spadl a jemu hlavu roztlouk, od které rány i také hned mĜel.
Ten dĤl tČch þasĤ hojnost rud vydával, z kteréhožto božího nadČlení a štČdrosti kverkĤv nová vČž pĜi kostele sv. MaĜí Magdaleny
vystavČna byla.
Léta 1724. Dne 8. þervna. Páni opatrovníci chrámu PánČ sv.
VavĜince na KaĖku odevzdali k pĜelití zvon od téhož záduší, jenž
vážil 8 cent. 43 lib. a to Janu Priqui zvonaĜi z Mladé Boleslavi.
Však ale nešĢastnČ se to zdaĜilo. NeboĢ ten zvonaĜ tu zvonovinu
zmrhal a tak potom týž zvon tomu kostelu slíti odkládal. Když pak
po dlouhém oþekávání táž zpronevČĜilost se zvČdČla, tu páni kaĖkovští právního pĜítele v Boleslavi splnomocnili, který tu vČc
právnČ vedl. PonČvadž ale zvonaĜ již pĜedtím zvonovinu jinde
rozprodal a tak své úmluvČ zadosti uþiniti a zvon ten slíti nemohl,
protož žádal, by od nČj peníze za týž zvon, po 27 kr za každou /133/
libru, pĜijaté byly, þemuž však kaĖkovští odepĜeli, dajíc odpovČć:
že z tej ceny, kterou p. král. bergkhofmistr po 36 kr za libru vysadil, sleveno bejti nemĤže. A tak pĜišlo koneþnČ na to, že když už
téhož zvonaĜe hospoda v Boleslavi sub hasta prodána byla, z tej
samé potom dle transactí týž zvon na termíny a to po 20 f roþnČ k
témuž záduší se platil, tedy probČhlo pĜes 30 let, než týž zvon k
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úplnému zaplacení pĜišel. Grantz.
Léta 1725. Dne 10. máje. Veliké neštČstí stalo se v šachtČ sv.
Karla na Skalce, kdežto se kamení strhlo a tĜi havíĜe, jmenovitČ
Jana Horkýho, Jana Štejnera a Jana Šramejsla, usmrtilo. Byli pohĜbeni u sv. MaĜí Magdaleny. Ten dĤl Karel na Skalce, jenž toho
þasu za císaĜe Karla VI. zaražen a podle toho také od jména toho
zemČ pána nazván, pro hojnost v nČm rud bohatých, velmi na stĜíbro vejnosný byl.
Léta 1726. Dne 4. záĜí. UmĜel JiĜí Vodice havíĜ, kterého zabila stĜelná rána v šachtČ sv. Josefinský na TurkaĖku, když stĜílel
skálu. Pochován byl u sv. MaĜí Magdaleny.
Léta 1727 dne 21. srpna. Magistrát a páni starší obecní na
KaĖku koupili dĤm Košice Ĝeþený podle Bašty ležící za 210 f.
DĤm ten dali zboĜiti a zahradu od nČj pĜipojili k zahradČ obecní
Baštecký. Toho roku mince královská z mČsta Hory Kutné do
Prahy odvežená byla, kteráž tu od 1300 roku až dotud bejvala.
Léta 1728. Dne 22. þervence. Držána byla slavnost v kostele
sv. MaĜí Magdaleny na poušti v hoĜejším TurkaĖku, proti nadání
plnomocných odpustkĤv na 7 let poĜád zbČhlých, z ěíma od papeže Benedicta XIII., kteréž odpustky vyzdvihl pan Václav Erithrei
arcidČkan kutnohorský. Dne 5. srpna pĜijat na KaĖku nový syndicus p. Tomáš RĤžiþka z Trhové Zahrádky a pan Adam Granc,
jenž tu službu syndikusskou od mČsíce prosince 1680 roku až dotud chvalitebnČ zastával, jsa pro sešlost vČku propuštČn, obdržíce
provissí s zachováním functí radovské. Tyž pan Adam Granc jsa
þlovČk pracovitý, takže on za toho þasu k podivení mnoho spisĤv
a pamČtihodných vČcí sepsal a uvedl. Z kterýchžto také i já jsem
mnoho pamČtí v tomto rukopisu poznamenal.
Léta 1729. Náš milý vlasti þeské patron, svatý Jan Nepomucký, byl roku toho od jeho svatosti papežské Benedicta XIII. v
ěímČ za svatého vyhlášen. PĜi kterémžto vyhlášení pan Antonín
hrabČ PĜíchovský, jakožto rozený ýech, papeži pĜi oltáĜi spolu posluhoval. Toho roku dne 12. þervna, narodil se a ten den pokĜtČn
jest Antonín syn pana OndĜeje Šturma souseda a radního kaĖkovského, též císaĜs. schichtmistra. Ten potom v roku 1762. na KaĖku
duchovním správcem ustanoven byl.
Léta 1730. Obnovení rady v král. horním mČstČ KaĖku se stalo a byli následující osoby k tomu ouĜadu od nejvyššího p. mincmistra, též p. král. bergkhofmistra ustanovený. Primas: pan Tobiáš
František Khun, radní: p. Ignác Putz, p. Christian Gajer, p. OndĜej
Šturm, p. Karel ýejka, p. Adam Granc, p. Václav Maštálka, p. Antonín Kakkus, p. David Mirek z Solopisk, p. Martin Vyrazil, p. Jakub Žampach a p. Pavel Liša. Syndicus: Tomáš RĤžiþka a rychtáĜ:
Jan Konec. Za inspectora hospodáĜského mocí decretu od vysoce
slavné komory království þeského ustanoven byl pan OndĜej
Šturm.
/134/ Léta 1731. dne 1. bĜezna. Prodalo se žito obecní na KaĖku korec po 1 f 30 kr. A ponČvadž toho þasu obecní pĜíjem penČz
k zapravení vydání nepostaþoval, proþež contribuce na sousedstvo
rozvržena byla, která se pololetnČ anticipato platiti musela. Prot.
Senat. Gang. Dne 3. dubna. Pole obecní sousedĤm na KaĖku se
dČlily, a to k starým gruntĤm po 15 záhonech a k novým gruntĤm
po 10 záhonech. Kterým pak se nedostalo polí obecních, dáno jim
zádušní po 15 záhonech, z vinice ale po 30 záhonech k užívání na
tĜetinu, totiž proti odvedení 3. mandele k záduší. Dne 20. listopadu. Panu Karlu Povolnýmu na KaĖku povoleno v jeho domČ KožichovČ pivo skrze jeden rok šenkovati.
Léta 1732. Dne 11. bĜezna. P. Karel ýejka, ten þas radní a držitel domu Hlubiny na KaĖku, obligiroval se štolu, kterouž prve
voda chodívala, vyhledati, aby mohla voda z louže pod jeho zahradu Hlubinskou vypadati. Toho roku pĜestalo se pivo na KaĖk z
Nových DvorĤ bráti a lifrovalo se zas do hospod kaĖkovských z
císaĜského panství kolínského. Dne 12. listopadu syndicus kaĖkovský p. Tomáš RĤžiþka byl ze služby propuštČn a na jeho místo
p. Adalbert König dosazen.
Léta 1733. Dne 11. února. Magistrát kaĖkovský jakožto patron chrámu PánČ sv. VavĜince a sv. MaĜí Magdaleny toho dne projednal dílo opravení vČže pĜi kostele sv. VavĜince na KaĖku a to s
mistrem zednickým Jakubem Frylerem za 80 f a s mistrem tesaĜským Davidem Berthem za 115 f. ŠenkýĜĤm kaĖkovským handl s
páleným nápojem pĜepuštČn byl proti pĜiplacení z každého sudu
piva po 1½ kr. Též Ĝezníku JiĜímu Meyerovi v rathauze masný
krám povolen držeti proti roþní þinži p. 3 f. Dne 9. dubna vej44

chozní comisie držána na hranice pĤdy kaĖkovské s libenickýma a
grunteckýma mezující držána v pĜítomnosti pánĤv z rady kaĖkovské, též starších obecních, pak od strany libenické a grunteckých,
pana Adama TumlíĜe purgkrabího a p. Leopolda Kavky pojezdnýho z císaĜského zámku kolínského, též rychtáĜe a konšelĤv z nadpravených vesnic. Kdežto z obojí strany narovnání uþinČno a nato
hned zas dne 13. téhož mČsíce obnovení a vysazení hraniþných
mezníkĤ se stalo, a to takto: mezník ʋ 1. zasazen u silnice hlavní,
která od ýáslavi jde k mČstu Kolínu. Od té silnice neb od toho
prvního mezníku jdouce mezující cestou k pastvišti Fratavka Ĝeþenému v dýlce na 857 loket pražské míry, vsazen mezník ʋ 2. Od
téhož dále na 196½ lokte zasazen mezník ʋ 3. Odtud zase na 79
loket vsazen mezník ʋ 4. a pak od toho u hlavní cesty od KaĖku
do Libenic vedoucí zasazen mezník ʋ 5. v dýlce od ʋ 4. na 480
loket. A tak ta dýlka od mezníku ʋ 1. až k mezníku ʋ 5. þiní rakouských sáhĤ 493. Pak pĜi pastvišti u Grunty, kdež hutČ stávaly,
vsazené mezníky hraniþné, a to ʋ 1. podle strouhy kuklické pod
první haldou škvárovou, vedle kaĖkovského pole. Od téhož vzhĤru po pČší stez- /135/ ce, která bČží od Libenic k HoĜe na 413 loket,
vsazen mezník ʋ 2. Pak od téhož dále na 52½ lokte zasazen mezník ʋ 3. Odtud dále pĜes cestu, která vede od KaĖku ke GruntČ,
na 183 lokte do kopeþku vedle ouvozu proti rohu kaĖkovského
pole, zasazen mezník ʋ 4. Kterážto míra pražských loket od 1.
Nra až k tomuto 4tému na rakouskou míru spoþítaná þiní rakouských sáhĤ 198. Na kteréžto obnovení hranic protocol ve dvouch
exempláĜích vyhotoven, od kterého každá strana pro budoucí pamČĢ jeden exempláĜ podržela, který zde pĜi magistrátu kaĖkovském v spisoskladu až podnes se nachází. Naþež také páni kaĖkovští dle toho novou mapu zhotoviti dali. Prot. Senat. Gang. Dne
17. záĜí v den sv. Lamberta. Na vČži kostela sv. VavĜince na KaĖku nová bánČ postavena byla a nad ní císaĜský erb, totiž vorel,
vsazen. Po dokonané práci David Berth mistr tesaĜský nahoĜe u
Vorla sedící, tĜi skleniþky vína na zdraví císaĜe pána Karla VI.,
nejvyššího král. p. mincmistra a ouĜadu horního, pak magistrátu
kaĖkovského jest vypil, sklenici na zem hodil a sám také dolĤ k
dobré vĤli se zdráv navrátil. Toho roku slit zvonec Sedmerník Ĝeþený a zavČšen na tej vČži, kterýmž se každodennČ ráno ve 3 hodiny na havíĜe zvoní. Náklad na nČj se stal na polovic od obce a záduší. Ten rok dána taxa na masso hovČzí a vepĜový, tuþný po 3½
kr a hubenČjší po 3 kr libra by se prodávalo.
Roku 1734. Francouzové pro odstrþeného Stanislava Leþinského od království polského, zbouĜili proti císaĜi jiná Ĝíšská knížata, jichž také ŠpanČlové se pĜidrželi. Však vojna ta do Vlach se
strhla; Mercy císaĜský vĤdce u Parmy v nešĢastné bitvČ zahynul,
Karafa a Traun z království Neapolitánského rozplašeni byli. I
Evgen, onen slavný vĤdce, musel FrancouzĤm Filipsburg postoupit.
Léta 1735. Vojsku císaĜskému ve Vlaších nedobĜe se daĜilo,
nebo ŠpanČlové celé království neapolitánské a sicilské opanovali,
pak vtrhli i do Lombardie, kdež s Francouzy a sardinskýma se
spojili. Nato pak dne 30. bĜezna ve Vídni pokoj zavĜen byl, dle
kterého vystrþenému králi polskému Stanislavovi knížetství lotrinské a Baar ustoupeno bylo a kníže lotrinské zato zas knížetství
toskánské dostal a král španČlský neapolitánské a sicilské království obdržel. Toho roku dne 22. þervna p. Karel Filip Krakovský
hrabČ z Kolovrat, p. František z Lauer a p. Josef z Lipure, ten þas
vrchní hor- a mincmistrského nejvyššího ouĜadu v království þeském administrátoĜi, u pĜítomnosti král. horního ouĜadu, obnovili
magistrát v KaĖku a jsou dosazeni, primas: p. Tobiáš Frant. Khun.
Radní: Christian Gajer, Ignác Putc, OndĜej Šturm, Karel ýejka,
Antonín Kalkus, Václav Maštalka, David Mirek z Solopisk, Martin Vyrazil, Jakub Žampach, Pavel Liša, a Josef Braulík. PonČvadž toho þasu staré haldy v KaĖku k užitku obce bĜezovým lesním semenem se osývaly, tak panu staršímu obecnímu Janu
Weršlákovi naĜízeno v radČ, by nato zĜetel mČl, aby na tČch mladých bĜízách škoda se neþinila a kdo v Ĝezání takových postižen
bude, má bez prominutí trestán býti. TČh þasĤ vystavovalo se pivo
do hospod kaĖkovských z císaĜského kolínského panství a to každý 4. vČderní sud za 6 f 30 kr.
Léta 1736. Dne 7. þervna. P. OndĜej Šturm primátorem na
KaĖku jest ustanoven na místČ vČkem sešlého p. Tobiáše Khuna.
/136/ Po uzavĜení pokoje dne 12. února vdala se Marie Terezie dcera císaĜe Karla VI. a to za Františka ŠtČpána vývodu z Lotrinska a
velkého knížete toškánského. Brzo potom umĜel ve Vídni dne 21.

dubna onen slavný hrdina princ Evgen, maje vČku 72 léta. Toho
léta dne 20. dubna comisí z rady kaĖkovské vyšla v pĜíþinČ rozepĜí mezi panem Janem Špaþkem a panem Karlem ýejkou o tok
vody, kdežto po stalém zhlídnutí a vyšetĜení uznáno: že voda k
domu a zahradČ Hlubinské p. Karla ýejky se pouštČti nemá, dobĜe
ale dolĤ k rathauzu dolĤ svĤj tok má míti.
Léta 1737 dne 30. ledna. V Hradci Králové toho dne odpraven byl provazem na šibenici onen falešný verbíĜ Ignác Rejner
Ĝezník a mČšĢan pražský, jenž pČkného a velkého zrostu mladé
mužské osoby z ýech do pruské zemČ zavádČl a prodával. Chron.
Reg. Hradec.
Léta 1738. Dne 6. bĜezna. Jan Volner v UhĜích z Metzensejfu
rodilý kotláĜský tovaryš, na Horách Kutnách v domČ paní AlžbČty
ovdovČlé Kalkusové (kdežto on nČjaký poklad v sklepČ otevĜíti a
vyzdvihnouti se jest stavČl), osum tam nevinných osob s jednou
sekerou a nČjakým tesákem pĜehroznČ zamordoval a pĜitom mnoho tisíc zlatých penČz i rozliþné jiné klenoty a vzáctné vČci odcizil
a s tím do Moravy prchnul. Po þemž ráno byla jsou ta zabitá tČla v
domČ natrefena, a to: paní Sylvie Weyerové, paní Barbory Hýslerové, paní AlžbČty Kalkusové, synĤ Václava a Jana Kalkusa, panny Mariandl tety paní Weyerové, dČveþky paní Kalkusové a dČveþky paní Weyerové. Ten mordýĜ jsa pak v BrnČ dopaden a vČzením zjištČn, v kterém (jak se pravilo) u kamen kouĜem se zadusil a tak dne 2. dubna svĤj bezbožný život dokonal. Proþež na nejvyšší poruþení tam dne 11. dubna tČlo jeho od kata na káĜe k popravnímu místu vyveženo, kolem tluþeno a pak s kolem na kĤl
vyzdviženo bylo. Dne 30. bĜezna. Usnul v Pánu na Kuksu p.
František Antonín sv. Ĝímské Ĝíše hrabČ Špork a tam pĜi klášteĜe
bratĜí milostrdných, který on sám vystavČl a nadal, v gryptČ položen byl, kdež jest nČmecký nápis v tento smysl pĜeložen:
To jsem já místo založil, ke cti a božské slávČ!
Bych zde odpoþinutí zvolil, byla má žádost právČ.
Od 1. dubna toho roku byla abalda tabáková vyzdvižena a
každému tabák sázeti a v nČm handlovati povoleno bylo. Však zas
k náhradČ abaldy jistá danČ osobní se vybírala.
Léta 1739. dne 6. dubna držána comissí pĜi král. krajském
ouĜadČ na Klucích k narovnání rozepĜí mezi panem z Widrspergu
držitelem statku Hlízova z jedné a obcí král. horního mČstys KaĖku z strany druhé o role 30 záhonĤ u Skalky hospody ležící, které
vrchnost hlízovská neprávČ sobČ pĜivlastniti pĜedsevzala. K tej
comissí z rady kaĖkovské deputirováni byli p. OndĜej Šturm primas a p. Ignác Putc radní. Však ale ta pĜe pĜi tej comissí k narovnání nepĜišla, /137/ nebo kaĖkovští se hájili zápisem z knČh zemských, že týž pole mezi jinými jich pĜedové od pana Jana Libenického z VrchovišĢ a na Libenicích koupili; p. Hlízovský ale kukazem uvedl, že týž pole pĜi generální visitatí do usedlosti hlízovské
pĜiznáno jest a dle toho že on v possessí téhož sedí. Protož tehdy
byly obČ strany na císaĜo-král. místodržický ouĜad poukázaný.
Však ale kaĖkovští považujíce že, anby k soudu zemskému na cestu právní se v tej dĤležitosti pustili, žeby tu veliké outraty se zbČhly, následovnČ kdyby tĜebas i rozsudek na obec kaĖkovskou k
dobrému vyšel, tedy žeby to pole za ty škody a outraty zbČhlé nestálo. Protož radČj od všeho dalšího sporu upustili. A tak týž pole
podnes k Hlízovu náleží. Vloudilo se týž pole pod iurisdicti hlízovskou takovým zpĤsobem, že jistá dcerka z KaĖku pĜed tím þasem do Hlízova se provdala, které otec její to pole k užívání dal.
Naþež potom když v roku 1654. generální visitatí na pĜiznání
usedlostí v ýechách vyšla, tehdejší vrchnost hlízovská týž pole do
své fassi neb pĜiznávající tabele potáhla, což když se od strany
kaĖkovských tehdáž s mlþením pominulo, tehdy pak po letech o to
mezi stranami tČmi rozepĜe byla, páni hlízovští tou possessí a vydržením let zemských se bránili. Prot. Senat. Gang. Dne 27. þervence. DĤm radní na KaĖku obnoven i na nČm vČž zhotovena byla, v které vnitĜ následující pobožný nápis napsán jest:
Bože! Raþiž tento dĤm radní hájiti,
Od neštČstí ve dne v noci chrániti;
Skrze pĜímluvu a mocné orodování,
Rodiþky Boží Marie ctné Panny.
Též patrona našeho mČsta milého,
Muþedlníka VavĜince svatého;
AĢ jsme vždycky tu ochránČni,
PĜed pádem ohnČ zastínČni.
Dne 2. záĜí. Vysoce slavná administrace minc- a hormistrské-

ho ouĜadu v království þeském, jmenovitČ: pan Karel Filip Krakovský hrabČ z Kolovrat, p. Jan František z Lauru a p. Josef z Lipure, v pĜítomnosti p. král. bergkhofmistra Jana Václava Mitis,
obnovili magistrát v král. horním mČstys KaĖku a jsou k témuž
ouĜadu dosazeny osoby tyto: primas pan OndĜej Šturm, radní:
Christian Gajer, Ignác Putc, Karel ýejka, Antonín Kalkus, Václav
Maštalka, David Mirek z Solopisk, Martin Vyrazil, Jakub Žampach, Pavel Liša, Josef Broulik a Mikuláš Maden. Syndicus:
Adalbert König. RychtáĜ: Václav Pacolt. Adjunct: Jan Zych. Starší
obecní: Jan Veršlag a Jan Špaþek.
Léta 1740. Dne 20. Ĝíjna usnul v Pánu císaĜ Karel VI. toho
jména II. král þeský, maje 55 let svého vČku. Po jehožto smrti Maria Terezia nejstarší dcera císaĜská, jakožto dČdiþka ujala se všech
dČdiþných zemí a prohlásila též pana manžela svého Františka
Lotringa za spolu regenta. Však ti samí mocnáĜi, kteĜí Sanctionem
pragmaticum od císaĜe Karla VI. vzdČlanou pĜijali, své slovo nedrželi a posloupnost pohlaví ženského pĜijmouti nechtČli. Kníže a
volenec bavorský nejvČtší právo sobČ pokládal, též volenec saský,
král španČlský, král sardinský, král francký, ano i král pruský všeliké sobČ pĜípovČdi pĜedstírali. Král pruský Fridrich II. ještČ toho
roku mČsíce prosince do Slezska s vojskem vtrhl a díl dolejšího
Slezska opanoval.
Léta 1741. Odporníci Marie Terezie ze všech stran se stahovali a spuntovali, také král pruský své vojsko v Slezsku dále roztáhl a jedno mČsto po druhém sobČ podrobil; proti kterému vojsko
þeské pod vĤdcem Neübergem tam vysláno bylo. V tom þase Maria /138/ Terezia dČdiþka království þeského a zemí rakouských, porodila dne 13. bĜezna ve Vídni syna, jemuž na kĜtu jméno dáno
Josef. Po þemž vojsko þeské pod správou vĤdce Neüberga v Slezsku u Molvice od PrusĤ poraženo bylo, a tak král pruský celé
Slezsko opanoval. Pak vtrhl do Moravy, kdež mČsta Olomouce se
zmocnil, a s králem franckým, též volenci bavorským a saským,
proti Marii Terezii k odepĜení jejího dČdictví se umluvil a hotovil.
Ti odporníci do ýech ze všech stran chvátali, 24.000 FrancouzĤ,
12.000 BavorĤ a 18.000 SasĤ pod vĤdcem saským Mauricem,
zrovna ku Praze se berouce. František veliké kníže toškánské,
manžel Marie Terezie dostal k pomoci lid uherský, do ýech táhl, k
nČmuž se také Neüberg a Lobkovic pĜipojili, že již na 80.000 vojsko zrostlo. Naþež i také brzo král pruský s vojskem do ýech vtrhl
a u Králova Hradce, Pardubic, též na Boleslav a LitomČĜice se rozložil, kdež i také tu v ýechách Prusové mladý zrostlý lid na vojnu
chytali a lid nemilosrdnČ drancovali. Toho roku p. Karel ýejka
radní na KaĖku žádal magistrát o dovolení: by mohl v svým domČ
Kamenný Ĝeþeném v KaĖku pivo šenkovati. Na kteroužto jeho žádost jest jemu týž šenk pivní na jeden rok povolen. Prot. Senat.
die 23. Martii 1741. Dne 2. listopadu vojsko nepĜátelské, a to husaĜi KaĖk navštívili, kdež pĜes den a noc s velikou škodou jak obce tak všech sousedĤv se zdrželi. Proþež ten þas z ohledu stálého
vojenského pĜecházení hned potom tu varta sousedská naĜízena
byla. Nato dne 14. prosince uložen na KaĖk magacín, totiž chleba
portií po 4 libr. 4000. Sena a slámy rationes po 10 lib. 5000 a žita
25 strychĤ, pro spojenou nepĜátelskou armádu. Pak zas 22. téhož
dvČ kompagnie vojska saského tu ložírovalo. Potom v málo dnech
militární execuce, pČt rejtharĤ saských skrze neodvedení pĜedepsaného magacínu, položena tu byla. Dne 26. prosince. Spojené
francouzské, bavorské a saské vojsko Prahu hlavní mČsto v ýechách dobylo, kdež hned potom Karel volenec bavorský najíti se
dal, králem þeským již sebe nazývajíc, pĜísahu vČrnosti od stavĤv
království þeského požadoval. Pak hned z poþátku následujícího
léta 1742, týž volenec bavorský ve Frankfurtu, pod jménem
Karel VII. císaĜ, korunován byl. Toho roku zas saské vojsko do
KaĖku vtrhlo, kdežto dne 9. a 10. ledna ložírovalo, a tak ti nemilí
hosté tu skrze celé dva dni se zdrželi, neboĢ ten þas jich množství
vĤkol ýáslavi zimovalo. Toho roku UhĜi Marii Terezii s hojným
vojskem na pomoc do ýech chvátali, a také ze všech stran z rakouských zemí znamenité vojsko se sešlo, z kterého odporníci teprv moc domu rakouského seznali. Jedno vojsko vedl Kewenhüller, jenž brzo Francouze a Bavory z Rakous vyhnal a i samého
hlavního bavorského mČsta Minychu se zmocnil. Druhý houf vedl
Karel kníže /139/ Lotring bratr Františka, manžela královny þeské
Marie Terezie, jenž též brzo Prusy a Sasy z Moravy od obležení
Brna odehnal a jich zcela do ýech k ýáslavi vytlaþil. Naþež v den
sv. Jana Nepomuckého oboje vojsko u ýáslavi proti sobČ stálo a
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druhého dne 17. máje ráno u Chotusic na sebe dorazilo. Jízdné
vojsko rakouské divy prokazovalo, však pustíce se do loupeže,
PrusĤm zas se sebrati þasu propĤjþili. Proþež princ Karel nechal
zapáliti ves Chotusice, plac nepĜíteli ustoupil a vojsko své k Vilímovu stáhl, ztratíce 2500 mužĤ a 3 dČla, kdežto král pruský tu
4000 na place ležeti nechal a mnoho spolu i ze svého regimentu
vybraných nejvČtších mužĤv, též 16 praporcĤ a 2000 zajatých lidĤ, ztratil. Po þemž vojsko pruské z ýech do Slezska se stáhlo a
pak dne 28. þervence ve Vratislavi pokoj Marie Terezie s Fridrichem II. králem pruským uzavĜela, jemuž Slezsko i s hrabstvím
Gladským odstoupila. Princ Karel pak na Francouze a Bavory se
obrátil a jich u Netolic a Písku porazíce a i PlznČ se zmocníce, brzo potom až k Praze na Bílou Horu se dostal a tudy Hradþana zavĜel. Též generál Festetic s þerstvým lidem pĜijda Nové MČsto
osadil. Že však ale Bellilo vĤdce francouzské vzdáti se tu nechtČl,
tak Praha silnČji uzavĜená byla, kdež pak brzo veliký nedostatek
potravy a hlad panoval. I trvalo to obležení hlavního mČsta Prahy
až do konce toho léta a nedostatek potom tu nesmírný byl, takže
mléka žejdlík platil 12 kr, soli žejdlík 24 kr, másla libra 2 f 30 kr,
hovČzí maso za 3 f a koĖské za 15 kr libra se prodávala. Koní již
pobito bylo 1760 kusĤ.
Léta 1743. hned dne 2. ledna. Francouzové neduživí a hladem
zmoĜení v tý nejtužší zimČ z Prahy vytáhli a k Chbu neb Egru se
ubírali, kterých na té cestČ velké množství pomrzlých a zemĜelých
ležeti zĤstalo. A tak celé ýechy od nepĜátel vyþištČné byly. Po
þemž brzo Maria Terezia þeskou zem navštívila a dne 29. dubna
do Prahy pĜijela, kdež pak také dne 12. máje na království þeské
slavnČ korunována byla. Toho roku bylo vítČzné vojsko Marie
Terezie, když princ Karel Lotring celé Bavory podmanil i Francouze pĜes Rejn zahnal. Však Karel císaĜ kníže bavorské utekl se
ku králi pruskému, též i jiná knížata Ĝíšská o pomoc žádal. Fridrich
II. král pruský ujal se jej s celou mocí a vtrhl do ýech ze dvou
stran s vojskem na 100.000 lidu. Vše to vojsko pruské k Praze se
hnulo a ji oblehlo. Pak král pruský nechal z Magdeburku po vodČ
k Praze tČžkou stĜelbu pĜiplouti a z ní do mČsta stĜíleti. Tak Praha
nucenČ vzdáti se musela. Prusové po osazení Prahy dále v ýechách se roztáhli a jiná mČsta také v svou moc vzali. Naþež královna Marie Terezie princovi Karlu v Elsasu s vojskem stojícímu
rozkázala do ýech pĜijíti, jenž také brzo šĢastnČ do ýech se dostal,
kdež jemu 24.000 SasĤv se pĜipojilo a generál Bathyany také se k
nČmu pĜirazil. Naþež generál Trenk brzo Prusy z BudČjovic vypudil a 2000 jich zajal, a tak nepĜítel pĜes Sázavu a Labe zahnán jsa,
v rychlosti vojsko své nazpátek k Slezsku stahoval, též 26. listopadu také z Prahy se stČhoval, kteréhož /140/ Korvati zle vyprovázeli a jemu cestu ouzkou þinili, ano i sousedé po tČch nepĜátelích z
oken stĜíleli, proþež Prusové 132 dČla, 40 moždýĜĤ, též všechny
nemocný tu zanechati musili. A tak ti nemilé hosti opČt z Prahy
zmizeli. Toho roku Židé z Prahy a celého království þeského vypovČzeni byli.
Léta 1744. Dne 17. bĜezna. Magistrát a starší obecní na KaĖku koupili dĤm Fuxovský, pro obecní školu od Jana Retusa za
sumu penČz 52 f. Téhož dne podruzi kaĖkovští odvádČli k obci
plat ze živností, a to každý roþnČ musel položiti 35 kr nebo v tom
nepĜátelském vojanském bČhu penČz pĜi obci tu veliká potĜeba byla. Též bylo vĤbec zapovČdíno s flintama choditi a stĜíleti pod
ztrátou flinty a 14 denním arrestem. Dne 5. þervna stavČla se landmilic pro obranu þeské zemČ, ku které na KaĖku zverbován byl
jeden havíĜ jménem Jan Grobštejn. Nato dne 4. Ĝíjna. PĜedvolána
byla obec, a tu bylo þteno naĜízení krále pruského strany placení
kontribuce a odvádČní magacínu pro pruské vojsko, kteréž vše se
do tábora odtudž z KaĖku ihned odvedsti muselo.
Léta 1745. Dne 20. ledna. UmĜel Karel VII. císaĜ kníže bavorské, a tak císaĜství své s životem skonþil. Vojsko rakouské v
BavoĜích ležící þasnČ se pozdvihnouce, Bavory u Pfafenhofen porazilo, takže Maxmilian nové kníže bavorské z Minychu do Augspurku utécti musel; po þemž ale brzo mír mezi knížetem bavorským a Marií Terezií uþinČn byl. Toho roku princ Karel Lotring
Prusy z ýech vypudil a pak také do Slezska vtrhl. Král pruský stál
s svým vojskem u Strykavy, kdež 3. þervna bitva svedená byla,
kdež rakouskýho a saskýho vojska do 6000 na place zĤstalo a
5000 lidu zajato bylo. Po þemž zas Prusové do ýech vpadli a pĜed
Hradcem okolo SmiĜic se položili. Mezi tím þasem ve Frankfurtu
František I. velké kníže toškánské, manžel Marie Terezie za císaĜe
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zvolen a dne 4. Ĝíjna korunován byl. Nato ku konci záĜí, vojsko
pruské k Slezsku zpátkem se stahovalo, za kterým i rakouské vojsko postoupilo, kdež obČ vojska u Trutnova na sebe vrazili, však
že UhĜi brzo v loupeže se dali, proþež zase od sebraných PrusĤ
zpátkem k JaromČĜi zahnáni byli. Po þemž král pruský v poþátku
Ĝíjna ýechy opustil a do Saska se obrátil, kdež Sasy dne 15. prosince porazil a mČsto Drážćany opanoval. Kterýžto prospČch
zbroje pruské uþinil konec vojny a pĜinesl ýechám pokoj, jenž v
Drážćanech podepsán byl, když král pruský Františka I. císaĜe
uznal. /141/ Téhož 1745. roku dne 5. února. Dána pomoc od obce
kaĖkovské do Kutné Hory k vystavení oltáĜe sv. Jana Nepomuckého v kostele sv.barborském pr 5 f. Téhož dne povoleno p.
Janu Málkovi na KaĖku v jeho domČ, Kamenný nazvaném, pivo
skrze jeden rok šenkovati mocti. Dne 26. srpna svolána celá obec
na KaĖku a tu v domČ radním þtený byl dekret od král. bergkhofmistrského ouĜadu, že všichni sousedé, jenž nové domy possedirují, v þas žní k žetí a sklízení obecního obilí, proti slušnému platu,
ochotnČ se najíti nechati mají a to sidce pod ztrátou toho pole,
každému od obce k jeho domu pod ourok k užívání vykázaného.
Který pak soused k takové práci by byl neschopný, ten každý aby
na pomoc toho sklizunku 12 kr k obci položil.
Léta 1746. Dne 25. února. Byl prohlášen patent, dle kterého v
ýechách danČ nová z hlav uvedená byla.
Léta 1747. Dne 27. února. P. král. bergkhofmistr povolil magistrátu kaĖkovskému, aby 4 mše sv. quartální každoroþnČ na vejlohu od obce þísti se daly, a to 2. za mrtvé a 2. za živé pány radní
by obČtované byly. Kterýžto chvalitebný a nábožný zpĤsob tu, ještČ i za mého dČtinského vČku, se zachovával. Toho roku dne 15.
máje u vigilii sv. Jana Nepomuckého. Urozený pan král. berghofmistr Jan Václav Mitis, na místČ a jménem nejvyššího minc- a
horr-mistrského ouĜadu v království þeském, obnovil magistrát v
královském horním mČstys KaĖku a jsou ustanoveni: primas: p.
OndĜej Šturm, radní: Christian Gajer, Ignác Putz, David Mirek z
Solopysk, Josef Broulík, Mikuláš Maden, František Puchejsen,
Karel Povolný, Jan Zych, Martin Rajchl (po hornicku: Kupferblum), Josef Jedliþka, MatČj Tesák, syndicus: Adalbert König.
RychtáĜ: Jan Šetrný. Toho léta bralo se pivo do hospod kaĖkovských z císaĜského panství kolínského a platili šenkýĜi ze sudu
ungeltu obci 1 f 30 kr.
Léta 1748. Ten rok císaĜ ruský a král švejdský, jenž skrze kolik let proti sobČ válþili, se smíĜili a tak obecní pokoj se stal. Dne
1. þervna stalo se neštČstí na hoĜejším TurkaĖku na couku
rejzským v šachtČ KĜíži, kdežto havíĜ Ignác Rajchl, opravujíce cimry, nenadále dolĤ do šachty spadl a se zabil. Táž šachta KĜíž
nejdéle na témž couku pavována byla. Však ale tČch þasĤ již pomalu turkaĖkský couk se tČžiti pĜestával. NeboĢ když na couku
skaleckým hojnost na stĜíbro bohatých rud v šachtČ Karel Ĝeþené
se dobajvalo, tedy královští tu také vícej ná- /142/ klad vedli a mimo toho ještČ toho þasu na témž couku skaleckém, právČ proti
hospodČ Skalka Ĝeþené, pĜes silnici zas jiný dĤl zarazyli a podle
jména císaĜe Františka I. týž dĤl neb šachtu František nazvali. Týž
dĤl též potom také velmi bohaté rudy stĜíbrné vydával, v kterémž
skrze mnoho let s užitkem tČženo bylo.
Léta 1749. Dne 30. þervna. Byla pĜedsevzata vejchozní comissií k pĜehlídnutí hranic na obmezené pĤdy mezi kaĖkovskýma
z jedné, pak mezi libenickýma a grunteckýma poddanýma k císaĜskému panství kolínskému z druhé strany a to v pĜítomnosti pánĤv
z rady kaĖkovské, pak pana Ambrože purgkrabího z panství Kolína též osadníkĤ z Libenic a Grunty. Kteréžto pĜehlídnutí hranic z
obojí strany v svornosti se vykonalo. Toho roku bralo se na KaĖk
pivo z Lorce, tak Ĝeþeného pivovaru kutnohorského a dáváno šenkýĜĤm 40tý sud k jich vlastnímu užitku.
Léta 1750. v mČsíci máji byly veliké bouĜky, ale roku toho
bylo na osetí hojné boží požehnání, takže mimo stodol naplnČných
musely se ještČ vysoké stohy dČlati. CísaĜ pán František I. a Maria Terezia císaĜovna navštívili þeské království a v mČsíci srpnu
bytem zĤstávali v Nových DvoĜích, k jejichžto cti také tu blíže
KaĖku na vrchu Špicberku pyramidy neb sloupy nákladnČ postavené a noþním þasem množstvím svČtel osvícené byly. Toho roku
dne 6. Ĝíjna. P. Jan Šetrný a p. JiĜí Wartr sousedé kaĖkovští ucházeti se poþali s žádostí: by na KaĖku Ĝemeslnický cechové uvedeni
byli. K þemuž jim magistrát nápomocen býti pĜivolil.
Léta 1751. zaþaly se všude v království þeském poštovské sil-

nice dČlati a dlážditi, též sloupy, míle vymČĜující, stavČti.
Léta 1752. Dne 17. Ĝíjna. Excel. pan hrabČ z Pötingu, držitel
panství habrského, koupil na KaĖku sobČ dĤm, a to od Rozalie
Špaþkový za sumu 120 f, a jest jemu zápis toho dne ratificirován i
právo mČstské propĤjþeno.
Léta 1753. uvedená byla v Praze obecní hra, loterie nazvaná,
od jednoho Neapolitána, jménem Kotaldy. Dne 4. þervna. Pan
OndĜej Šturm, z ohledu svého zešlého vČku složil ze sebe ouĜad
primaský na KaĖku. Na jehožto místo jest od tit. pana barona Mitrovského, nejvyššího mincmistra království þeského, dosazen pan
Jakub Schön, jakožto primas a spolu hospodáĜský inspector, kterémuž /143/ také hned následujícího dne duchovní p. P. Antonín
Šturm na místČ p. otce svého OndĜeje Šturma všecko náležitČ odvedl. Po þemž pak dne 31. þervence týž ctihodný staĜec p. OndĜej
Šturm na vČþnost odešel. Dne 27. srpna. Byla pronajatá myslivost
kaĖkovská p. Františkovi Puchejznovi a p. Martinu Rejchlovi proti
roþní þinži pr 8 f. Dne 18. prosince. Páni radní a starší obecní na
KaĖku koupili domek Ubrlaufovský podle dolu Mladé Plimle pro
obecní pastoušku. Toho roku dČlala se královská silnice proti
hospodČ Skalce, kteráž tu do kaĖkovských obecních polí podle
rovné linie se schýlila a tak díl pole obecního do tej silnice vpadl a
pĜesto ještČ pĜes tu silnici u hospody Skalky zbytek nČjaký od téhož pole zĤstal; na kterémž zbytku za mé pamČti, totiž 1792 roku
JiĜí Syxta tehdejší držitel tej hospody Skalky, stodolu sobČ vystavČl. Takéli KaĖk za ten díl obecního pole, do tej silnice položeného, jakou náhradu obdržel, toho jsem se dozvČdČti nemohl.
Léta 1754. dne 11. þervna. Taxa v KaĖku na prodaj obecního
žita, za korec na 1 f 45 kr vysazená, a hudba v hospodách jen do 8
hodin veþer dovolena byla. Toho roku po žních bylo blíž Skalky
ležení vojska císaĜského zaraženo. Ten þas p. Josef Rynt, šenkýĜ v
rathauze v KaĖku, najal vinný šenk proti zaplacení þinže 22 f roþnČ. Dne 25. Ĝíjna odebral se na vČþnost mĤj dČd Martin Prorážka
soused kaĖkovský a pohĜben na hĜbitovČ pĜi chrámu PánČ sv.
VavĜince na KaĖku.
Rok 1755. byl pohodlný a pĜinesl brzo þasy teplé, takže v mČsíci dubnu již chrpa v obilí kvetla. Dne 14. srpna. Pan Jakub
Schön, primas a hospodáĜský inspector na KaĖku, z tČch povinností se podČkoval, i také p. Adalbert König, z ohledu svého zešlého vČku ze služby propuštČní a pense udČlení požádal. Proþež
za tou dĤležitostí nejvyšší minc- a horrmistrský ouĜad království
þeského naĜídil: by tu pĜi magistrátu poþet osob radních se zmenšil
z toho ohledu: by pro jednoho v právách dobĜe zbČhlého syndicusa solarium zlepšeno bylo. Dne 11. záĜí. Ignác Meixner najal
vinný šenk v rathauze na KaĖku za 25 f roþnČ. Dne 13. listopadu.
P. Karel Povolnýmu v jeho domČ Kožichov na KaĖku pivo skrz
jeden rok šenkovati povoleno. Dne 18. prosince povoleno bylo
kaĖkovským pánĤm radním každoroþnČ na housku štČdroveþerní 6
f z dĤchodu obecního platiti.
Léta 1756. Hlavní mČsto Lisabon v portugalské zemi ukrutným zemČtĜesením se propadlo. Proþež za odvrácení toho zlého od
našich krajin, dne 4. února pĤst naĜízen byl. Dne 14. þervna. Excel. p. František Josef sv. Ĝímské Ĝíše hrabČ Pachta z Rájova svobodný pán z Rajhofen, císaĜo-král. tejná rada, též král. repræsentatí a komory þeské rada a nejvyšší mincmistr království þeského,
obnovil magistrát v král. horním mČstys KaĖku a byly k tomu ouĜadu stvrzeny a pĜedstaveny osoby následující: primas a spolu
hospodáĜský inspector: p. Karel Kampr. Radní: p. David Mirek z
Solopisk, Mikoláš Maden, František Puchejzna, Pavel Povolný,
Martin Reichl, JiĜí Voda, MatČj Tlouk, JiĜí Wartr, syndicus: Josef
Prokop Mates a rychtáĜ: Václav Endrle. /144/ Toho roku na království þeské strašlivá vichĜice z daleka stahovati se poþala. Neb když
Francouzové s Engliþany z pĜíþiny mezníkĤv v Americe vojnu poþali, Engliþan smlouvu s králem pruským uþinil, ale Francouzi s
domem rakouským v spolek vešli. Z þehož ta bouĜe do ýech se
pĜivalila, jenž v následující sedmileté vojnČ mnohé záhuby na to
království uvedla. Dne 20. záĜí na KaĖku svolána obec a jest jí patent v pĜíþinČ odstranČní mladého mužstva pĜeþten. Jakož i také od
jeho Excel. pana hrabČte Brauna prošlý mandát v známost uveden,
by pro nepĜátelské vojsko žádné victualiæ se lifrovaly. Nato onen
bojovný král pruský Fridrich II. s vší mocí do Sas vpadl a celou tu
zem sobČ podmanil. Pak obrátil se k ýechĤm do kraje litomČĜického z jedné a jeho vĤdce Šverýn od Slezska z druhé strany do
kraje hradeckého se položil. Pak dne 1. Ĝíjna na hranicích saských

u Lovosic vojsko císaĜské pod vĤdcem Maximilianem Braunem s
králem pruským, jenž sám vojsko vedl, bitvu svedlo a se oboje
strana hrdinsky potýkala; po kteréž bitvČ oboje strana zas do pĜedešlého svého ležení odstoupila a pak brzo potom vojsko pruské
do Sas na zimy pĜeležení odtáhlo. Též také ono nepĜátelské vojsko
pod vĤdcem Šverýnem v kraji hradeckém ležící (proti kterému zas
císaĜští pod vĤdcem knížetem Pikkolominy odporovali) do Slezska zpátkem se stáhlo.
Léta 1757. Dne 24. ledna. Kníže Oktavius Pikkolominy vĤdce
vojska císaĜského, jsa šlakem trefený, nato druhý den skonal. Toho roku nelenoval dlouho od vojny král pruský, jenž þasnČ zjara
20. bĜezna s 50.000 lidu pod vĤdcem Šverynem ze Slezska vypadl
a s jiným houfem pod princem bavorským Lužici prošel a sám s
tĜetím houfem ze Sas do ýech se vysypal. CísaĜovna Marie Terezie proti králi pruskému uþinila smlouvu s Rusy a Švejdy, jakož i
vojsko z Uher a NČmec do ýech stahovala. To nepĜátelské vojsko
k Praze se stáhlo, dohromady kterého na 100.000 lidu bylo. Vojsko pak císaĜské, pod generály Braun, Königsek a Aremberg (kterého princ Karel Lotring vrchní správu pĜijal), sotva 60.000 se poþítalo. Tu 6. máje bitva veliká u Prahy se strhla, v které vojsko císaĜské šĢastnČ (kdež i pruský generál Šveryn zastĜelen byl), pak
ale roztržené, bídný konec uþinilo. Levé kĜídlo s generálem Braunem, tČžce ranČným, do Prahy s všema vĤdci se uteklo. Druhý pak
díl vojska, tČžce zranČný a rozprchlý, k Benešovu a Táboru se obrátil. Po které nešĢastné bitvČ Praha k zavĜení a od nepĜítele k obležení pĜišla, takže od 30. máje až potom celé tĜi nedČle nepĜítel z
tČžké stĜelby ve dne i v noci do toho mČsta házel. Když tehdy
zem þeská v takovém nebezpeþenství byla, hrabČ Leopold Daun
ujmul správu onoho po nešĢastné bitvČ rozprchlého vojska, které
generál Serbellany posaváde sbíral, stáhnouce jej u Kolþového Jeníkova, a tu posily z Uher a z Rakous oþekával. Král pruský /145/
odeslal od Prahy prince Bevra k pozorování toho císaĜského lidu.
To samé nepĜátelské vojsko pod vĤdcem Bevrem pĜitáhlo od
Sukdola v den sv. Trojice pĜes vrch sukovský do KaĖku vtrhlo,
kdež tu ubohý sousedé od tČch nezvaných hostĤ velice zloupeni
byli. A tu pak to vše pruské vojsko na Špicberku ležení sobČ zarazylo, odkudž toho dne císaĜská piketa, z KrovatĤ a husarĤ pozĤstávající, k Novým DvorĤm odtáhla. Když však ale tomu vojsku
pruskému na Špicberku dostatek vody scházelo, proþež pobyvše tu
nČkolik dní, zas odtud na Roviny za Sedlice a Horu Kutnou se pĜeložilo. Však ale v témž Špicberku mnohé trejby, jenž tu až do té
doby stály, i s kavnama zboĜili a dĜíví vše v svém ležení spálili a
tak nemalou škodu na tom couku turkaĖském zpĤsobili. Když pak
ale potom nedlouho generál císaĜský Daun asi 60.000 lidu vojenského shromáždil a od Jeníkova naproti PrusĤm se hnul, tu Ĝeka
Bach u Hory Kutné skrze naschvále spuštČní rybníkĤv malešovských se rozvodnila a to jmenovitČ v den sv. Antonína dne 13.
þervna, kterážto voda byla by ovšem tu zpáteþné tažení PrusĤm
obtížné uþinila, kdyby tu hned množství dlouhého dĜíví v Sedlicích, k stavení kláštera shromáždČného, pohotovČ nebylo. NeboĢ
Prusové znamenaje, že náhle vody na Bachu znamenitČ pĜibývá,
ihned z nich mnozí jízdní pĜes tu vodu se pĜepravili, lid obecní k
nošení toho dĜíví sehnali a tím mostĤ nČkolik pĜes vodu tu brzo
sobČ položili, že jak pČchota i též vozy Pách pĜešly a odtud pĜes
KaĖk, jízdné vojsko pak pĜes most u Malína po silnici ke Kolínu
odtáhli, za nimiž také císaĜští v rychlosti kráþeli a za Kolínem se
položili. Na tu zprávu blížících se ku Praze císaĜských, král pruský s 32.000 vojska obrátil se naproti a spojíce se s princem Bevrem, dne 18. þervna, s vší udatností a zuĜivostí u vsi KĜeþhoĜe na
císaĜské udeĜil. Však podivil se jak král tak též královský dva bratĜi Ferdinand a JindĜich tu pĜítomní zmužilosti císaĜského lidu, na
nČjž když sedumkrát s vší silou dorazil, vždy po sedumkrát s vší
udatností odehnán byl, že posléz na outČk se oddati musil (jehož
císaĜští lehký jízdní dosti daleko provázeli) nechajíce na bojišti
6500 lidu mrtvého ležeti, kdež na 20.000 s ranČnýma a zajatýma
ztrátu trpČl, jakož i 45 dČl tu zanechal. Generál Keith, jenž v þasu
té pĤtky Prahu zavĜenou držel, hned rozkaz od krále dostal Prahy
zanechati a s vším lidem k LitomČĜicĤm (kamž i král se s ostatkem
utekl) obrátiti a pospíšiti, kdežto týž král své vojsko sebral a z
ýech do Sas se vyklidil. CísaĜští pak pod princem Karlem vtrhli
do Lužice, pozorujíc nepĜítele. V tom þase francouzského a Ĝíšského lidu pomoc se pĜibližovala, proþež král pruský proti nim pospíchaje a již dne 4. záĜí k Erfurtu pĜirazyl. Po þemž Karel a
47

Daun, užívaje nepĜítomnosti krále, vtrhli do Slezska a generál Nadasdy Svídnici oblehl a dobyl. Generál Hadik pustil se až do Berlína a mČsto to zloupil. Tak /146/ císaĜští u Vratislavi prince Bevra
porazíce zajali i Vratislav hlavní mČsto slezské vybojovali. Mezi
tím šĢastným prospČchem císaĜských v Slezsku, král pruský pĜepadnul u Rozbachu francouzské a Ĝíšské pomocné vojsko, jej porazil a rozehnal a pak na císaĜské do Slezska se ubíral. Princ Karel, opustíce své ležení (proti mínČní Dauna) vyšel vstĜíc PrusĤm,
i vrazily na sebe obČ vojska dne 5. prosince u Neumarku. Bitva
poþala se v poledne a trvala až do samé noci. CísaĜští sice udatnČ
bojovali, ale Fridricha pĜítomnost PrusĤm posily dodala, takže císaĜští z místa boje ustoupiti museli, kdež císaĜského lidu 6000 na
místČ zĤstalo a mnohem více ranČných, 200 kusĤ a 20.000 zajatých zkázu vezmouce. Princ Karel s ostatkem stáhl se za Svídnici
a pak až do ýech na zimní pĜeležení. Král pruský také zas Vratislav císaĜským vzal, kdež jich 18.000 zajal. A tak Slezsko, až na
jedinou Svídnici, zas sobČ podmanil. Toho roku dne 20. prosince
p. Ignác Meixner vypovČdČl šenk i tabákovou taryfu v rathauze na
KaĖku a odtud se odebral do Kutné Hory. Naþež zas ten vinný
šenk i taryfu tabákovou najal p. Jan Sejdler na 3 léta proti roþní
þinži pr 48 f.
Léta 1758. V tuhé zimČ v celém království þeském a ve všech
zemích rakouských lid váleþný se sbíral a ku Králové Hradci, kdež
generál Braun své zimní obydlí mČl, se shromažćoval. Král pruský také zjara þasnČ svým vojskem hnul a mČsto Svídnicí v Slezsku, posavád od císaĜských držené, oblehl, pak po 13 dnech obležení tu pevnost dobyl. Pak sám král s jedním houfem k Opavi a s
druhým Keith ke Kornovu se hnul a pak do Moravy až k Olomouci vpadl. V Moravi generálové císaĜští Laudon a Jan nepĜítele nepokojili, jemuž spíži vezenou z Opavi u Heidenpitsch ve 314 vozích s mnoho koni zajali. V tom pak þase 26. máje již Daun také s
vojskem od Litomyšle hnul do Moravy, a tak nepĜíteli pĜístup a
pomoc od Slezska zamezili. NepĜítel pak Olomouc dobejvaje, dne
31. máje ohnivé krupobití sypati nechal, však srdnatost Ernesta
marschala z Bibrštejnu, mČsta toho vojenského správce, se na odpor postavila. A nepĜítel v svém ležení nedostatek trpČl. Generál
Daun císaĜské vojsko od Jevic v tichosti pĜes Protivinov proveda,
mezi Evanovici se roztáhl. Dne 30. þervna, Laudon a Žiškovic
pĜepadli u Damštatl a u Nejdorfu pomocné vojsko pruské, 14.000
lidu s spíží pĜicházející, jej zaskoþili a porazili, 7 dČl, 3000 vozĤ
zajali, i peníze vežené 11,300.000 f v kasu císaĜskou pĜišlo a prach
do povČtĜí vyhozen byl. Vida král pruský, že tu nic nepoĜídí, odstoupil od dobejvání Olomouce a do ýech pĜes Litavu k Hradci se
hnul, za nímž i také Daun pospíšil. To vojsko nepĜátelské na této
své zpáteþní cestČ veliké bezbožnosti a loupeže provozovalo,
zvláštČ Hradec /147/ Králový urputnost a loupeže jich skrze dva týhodne zakoušel. Pak ku konci toho mČsíce to vojsko nepĜátelské z
ýech do Slezska odtáhlo, kamžto král Fridrich pospíchal, ponČvadž již ruský pomocníci Marie Terezie do zemČ brandeburské
vpadli. Ale vĤdce císaĜský Daun zas do Sas k DrážćanĤm se obrátil. Král pruský potkal se s Rusy v své zemi dne 25. srpna u Zorndorfu a tu bitva krutá svedena, že z obojí strany 25.000 lidu pobitého na bojišti zĤstalo, Rusové však tu pole obdrželi. Po té porážce, když Rusové odstoupili, král pruský zas do Slezska a pak do
Sas se obrátil, proti kterému Daun u Hofkirchu se položil. Tu dne
14. Ĝíjna v noci Daun vojsko své na tĜi houfy rozdČlil, ve vší tichosti hned þasnČ ráno nenadále na Prusy udeĜil, s velkým jejich
zmatkem. Pruský generál Keith hned tu zastĜelen byl a princovi
brunšvickému koule hlavu odnesla. Král Fridrich v rychlosti probuzen, musel utíkati, jenž i sám poranČn byl. Ztratili Prusi na pobitých, ranČných a rozprchlých na 10.000 lidu, 10 dČl, všecknu
pakáž a celé ležení do rukouch císaĜských pĜišlo a také kníže
Mauryc Anhalt Desau zajat byl. Daun nechal nepĜátelské ležení
lidu svému rozebrati a lepšímu jich pohodlí zas do pĜedešlého ležení k Hofkirchu se navrátil. Brzo po té porážce král pruský s vojskem svým se obrátil do Slezska k pomoci mČsta Nisy, od císaĜských pod generálem Harš obleženého, kdež také císaĜské zahnal,
jenž do ýech na zimní pĜeležení vtáhli. Daun také ze Sas, když již
zima ku konci toho roku silnČ pražila, do ýech se navrátil. Dne 18.
února. Obec kaĖkovská ztratila svého pĜedstaveného primasa a
hospodáĜského inspectora p. Karla Kampra, jenž toho dne život
dokonal. Na jehožto místo pro interim ustanoveni jsou administrátoĜi, a to primaského ouĜadu: p. Mikoláš Maden, a hospodáĜského:
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p. Jakub Šturm. Dne 10. srpna v den sv. VavĜince pĜed pĤlnocí
vyšel nenadálý oheĖ z domu Jana Handštejna v KaĖku, takže nejenom ten dĤm téhož Handštejna Jílovský Ĝeþený, ale i také hned
proti stojící dĤm radní, též podle téhož rathauzu dĤm BĜehy nazvaný (mej vlastní máteĜi patĜící) pak dĤm Václava Vískala, též
dva domy Václava Topinky a posléz zádušní stodolu u Rabštejnu
stojící s množstvím sklizeného obilí týž oheĖ v prach a popel obrátil. Dne 22. listopadu. P. Jakub Šturm hospodáĜský inspector na
KaĖku, týž ouĜad složil a do Prahy za ouĜedníka cís. mince se
odebral. V tom þase také administrator primaského ouĜadu p. Mikoláš Maden na vČþnost odešel. Naþež zase
léta 1759. dne 6. bĜezna, od nejvyššího král. minc- a horrmistrského ouĜadu za primasa a spolu hospodáĜského inspectora na
KaĖku p. Daniel Metšl ustanoven byl. Týž nový pĜedstavený
ihned to první zaopatĜení tu uþinil, že každou mČsíþnou nedČli v
chrámu PánČ sv. VavĜince na KaĖku služby boží se vykonávaly.
Ku konci mČsíce bĜezna zaþalo se v ýechách milostivé léto od
nového papeže Klimenta XIII. udČlené. /148/ Toho 1759. roku zas k
vojnČ se strojilo. Pomocníci Marie Terezie v zimČ již celé království pruské osadili a Francouzové též Jülich a Kleven v své moci
drželi, jakož i vĤdce Daun hned zjara své vojsko v ýechách stahoval a dne 1. máje za Labe k JaromČĜi a Žurþi ležení vojenské roztáhl. Nato princ JindĜich bratr krále pruského ze Sas do ýech vpadl, až blíž Prahy posáhna, vše loupíce, mČsto Budín vypálil a
mnoho zajatých sebou odvedl. A když magacín u LitomČĜic pokazil, zas do Sas se utekl. VĤdce Daun v ležení odpoþívaje, oþekával
pĜíchoz vojska ruského, kterého 100.000 pod vĤdcem Soltikov
(jenž již mČsto Krasen a Frankfurt pĜi OdeĜe PrusĤm odĖal) pĜitáhlo. Vida Daun, že RusĤm na jízdném vojsku schází, poslal jim
12.000 jízdných pod vĤdcem Ernestem Gedeonem Laudonem. Zatím král pruský, stáhna ze Sas a všude na 50.000 vojska, na Rusy
táhl, na které u Kumersdorfu vrazíce, jich z jejich ohraženého ležení vyhnal, 72 kusy odejmul, domnívaje se již vítČzství v rukouch míti. Ale Laudon s svýma jízdnýma pĜijda RusĤm k pomoci, vítČzství se obrátilo. Že když král Fridrich sedumkrát vší silou
dorážel, vždy nejen odehnán byl, ale posléz donucen 196 dČl tu
zanechati, na outČk se odal, za nímž Laudon Betlehema poslaje,
mnoho ještČ jemu lidu rozehnal a do marastu vehnal. VĤdce Daun
teprv ku konci þervna do Sas se odebral, a tam Lipsko, Torgavu a
Drážćany opanoval. Však pravilo se: kdyby byl hned v poþátku s
Rusy se byl spojil, mohl Prusovi všeckné zemČ odejmouti. Však
když Rusové z boje odstoupili, král Fridrich do Sas se vrátil, Lipsko, Torgavu zas Rakouským vzal a Dauna u Drážćan velice sevĜel. Daun, znamenaje lest nepĜítele, vzal jiné položení a generála
pruského Finka tak uzavĜel, že on zbroj složiti, sebe s devíti generály a 70ti tČžkými kusy chyceného vydati nucen byl. Což se dne
21. listopadu stalo. Na tu ztrátu král pruský v svém položení pozĤstal. Však Daun ztáhl se k Pirny a pĜedce Drážćany v moci rakouské držel. V Slezsku vojsko císaĜské pod vĤdcem Wolfersdorfem PrusĤm ustoupiti muselo, jim ležení vojenské, též jiné vČci, za
loupež zanechaje. Toho roku dne 11. záĜí prohlášen na KaĖku dekret od nejvyššího král. minc- a hormistrského ouĜadu prošlý, že
mocí nejvyššího císaĜského povolení královská horní mČsta (mezi
které KaĖk též potažen jest) za jednoho každého rekruta jen toliko
40 f v král. minci složiti a takové peníze od spoleþného sousedstva
vybrati mohou.
Léta 1760. Zima prudká od pĜedešlého roku první mČsíce až
do postu dodržovala. Král pruský Fridrich s svým hlavním houfem obhradil se v Sasích mezi Ĝeky Labem a Moldau, jeho také
Daun tam pozoroval. Generál Laudon hned zjara v ýechách u
Králova Hradce vojsko stahoval a pak ku konci máje veškeré to
vojsko k Slezsku postoupilo. A požehnal BĤh lidu /149/ tomu. Generál Laudon s vojskem asi 30.000 dne 23. þervna vrazil do pevného ležení generála pruského Fouqueta v Slezsku u Landshutu.
Prusové bránili se zoufandlivČ, Fouquet s granatýry proraziti usyloval, však když tu 4000 lidu rozsekaného ležeti nechal, Fouquet
také i sám ranČný, s 7000 vojska chycen byl, též 57 dČl obdrženo.
Pak týž hrdina Laudon zas 26. þervence den sv. Anny, Gladsko
brannou rukou ujal, kdež mnoho spíže a potravy mimo vojska a
100 dČl dostal. Po þemž dne 1. srpna zas Laudon Vratislav dobývati poþal, oþekávaje tam RusĤv spojení. Vtom ale princ JindĜich s
velkou silou tam se pĜihnal, které Laudon ustoupiti musel. Král
pruský zvČda, že Rusové k OdĜe se blížejí, vytáhl s svým vojskem

do Slezska k pĜekažení, by se s císaĜskýma Rusové spojiti nemohli; jehož Daun, Laudon, Lascy, Buk každý s svým vojskem v patách následovali. Král se u Lignice položil, však ale když tu Daun
na nČj vpadnouti míníce, Prusové ležení opustili a král proti Laudonovi se obrátil. Setkali jsou se u Pfafendorfu a Prusové zpoþátku hnáni byli. Když pak ale celá moc na Laudona se valila, na
6000 lidu jemu pobili a 60 dČl odĖali. Král po tom vítČzství na
Rusy pospíchal, oni pak v rychlosti za Oderu se odstranili. MČsíce
záĜí Rusové stáli za Ĝekou Odrou, Fridrich a Daun proti sobČ. Zatím ale 20.000 RusĤ s generálem Totleben a tolikéž císaĜských
pod generálem Lascy, spojíce se, Berlin dne 9. Ĝíjna pĜepadli.
Obyvatelé tu velikou sumu penČz složiti musili a cítíce krále pruského tam táhnouti, po tĜech dnech beze vší násilí mČstu uþinČné,
odstoupili. Což když Fridrich srozumČl, zas s vojskem svým do
Sas odešel, položíce se mezi Lipskem a Torgavou, že z jedné strany Labem a z druhé marasty a lesy ohražen byl. V tom þase, když
vojsko císaĜské prospívalo, arcikníže Josef, prvoroz. syn Marie
Terezie dne 10. Ĝíjna pojal manželku Marii AlžbČtu princezku
parmazánskou. Generál Daun, jenž Laudona v Slezsku zanechal,
obtáhl vojsko krále pruského u Torgavi. Pokusil se pak král dne 9.
listopadu, a s vší udatností na císaĜské dorážejíc, však ale s velkou ztrátou odražen byl. Daun byl v stehno ranČn, proþež generálovi Odonel správu vojska odvedl, jenž jej pĜes Labe k DrážćanĤm pĜevedl. Ztrátu Prusové vzali na 15.000 lidu. Ale i také císaĜských ztráta na 12.000 se poþísti mohla. Dne 26. þervna. Pán Daniel Metssl, primas a hospodáĜský inspector na KaĖku, týž obojí
ouĜad z sebe složil, ponČvadž takový pro sešlost vČku zastávati
nemohl. Nato dne 11. srpna. Nejvyšší mincmistr království þeského Excel. pan František Josef hrabČ Pachta z Rájova, obnovil
/150/ magistrát, dle které renovace dosedli k témuž ouĜadu, a to:
Primas a spolu hospodáĜský inspector: p. Jan Antonín Alis. Radní:
David Mirek, JiĜí Voda, Josef Prokop Mates spolu syndicus, Martin
Rejchl, MatČj Tlouk, JiĜí Warta, Václav Endrle. RychtáĜ: Josef Loj.
Léta 1761. Hlavní vojsko císaĜské i pruské v Sasích zimovalo.
Aþ král pruský s vČtším poþtem lidu svého mČsíce máje do Slezska se strhl, nechaje bratra svého JindĜicha v Sasích, jenž se u
Torgavy ohradil. Laudon tedy pĜi pĜíchodu krále nucen se v Slezsku zpátkem stáhnouti. Když ale od Dauna posilnČn byl, zase jest
postoupil a RusĤm pĜes Oderu pĜejíti ulehþení hledal, což zpĤsobilo, že král s lidem svým rozliþnČ se toþil, však ale pĜedc Rusové k
Laudonovi se pĜipojili. Proþež král Fridrich u Blanževic, dvČ míle
od Svídnice se stáhl. Naþež mČsíce záĜí již v Slezsku u obojího
vojska nedostatek potravy se rozmáhal, Rusové až na 20.000 od
rakouských odstoupili. Nato král ze svého pevného ležení dále k
svým spížním skladĤm odtáhl. Laudon toho odchodu krále užívaje, dne 1. Ĝíjna v noci ze tĜech stran na pevnost Svídnici náhle
udeĜil, první zákopy pĜestoupíce, že obležení sotva nČkolik ran
uþiniti þasu mČli, nato sám s vytaženým meþem po žebĜíku na
šance vystoupil, že již v 6 hodin ráno mČsto to pevné vybojoval.
Správce tamního pruského vojska Zastrow s 3000 lidu, 200 dČl a
znamenitou spíží obdržíce, kdež asi 500 lidu, nejvíc skrz prach
vyhozené, ztratil. OdnČtí toho mČsta krále pruského tím více mrzelo, þím ménČ to sobČ pomysliti mohl. Ostatní þas toho roku oboje
vojsko strávilo jak v Sasích, tak v Slezsku, rozliþným sem tam
pĜecházením. A tak þeská zem trochu ulehþení mČla, když následující zimu vojsko tam ležeti zĤstalo.
Léta 1762. Dne 5. ledna. UmĜela AlžbČta Petrovna, ruská císaĜovna, jenž byla Marie Terezie Ĝímské císaĜovny upĜímná spoleþnice a pomocnice. Po ní nastoupil na trĤn ruského císaĜství z její sestry syn kníže holštejnský, pod jménem Petr III., jenž nehrubČ
domu rakouskému naklonČný byl. Ten brzo celou svou náklonost
králi pruskému Fridrichovi vyjevil, pevnost Kolberg a zajaté jemu
navrátil a vojsko své, jenž s Laudonem u Gladska zimovalo, vĤdci
svému ýernišev pĜes Oderu spátkem pĜevédsti rozkázal. Pak hned
z poþátku máje ze Slezska všeliká zbČĜ, pod jménem pruských kozákĤ, do ýech na pajty vybíhala a také dne 11. þervence, v nedČli
6. po sv. Duchu, ti kozáci, jichž toliko jen 36 bylo, do mČsta Králové Hradce pĜijeli, kdež lidi na ulici obírali i po domích loupili a
vĤdce jich obristlaitnant 1000 dukátĤ brandsteüer požádal a nČco
od purgmistra obdržíce, utišen byl, pĜipovídaje mČsto nepáliti. A
tak když ti loupežníci pĜes dvČ hodiny v mČstČ rabo- /151/ vali, pak
pĜed svým odchodem na nČkterých místech oheĖ založili, takže od
téhož jak kolej jezuitská s kostelem, tak i též vČtší díl mČsta padlo.

Škoda ta na pĤl milionu zlatých se vztahovala. Mezi tím Petr III.
císaĜ ruský zemĜel a jeho manželka KateĜina II. knČžna z Anhaltþerbstu rodilá, na ten trĤn ruského císaĜství dosedla, která hned
své vojsko, jenž již králi pruskému na pomoc bylo, domĤ povolala. Naþež utišení vojenské z obouch stran následovalo, ponČvadž
pokoj mezi Engliþany a Francouzy, též ŠpanČly a Portugaly již
uzavĜen byl, tak také i s králem pruským o pokoj se jednati poþalo. Toho léta dne 11. bĜezna magistrát kaĖkovský vyjednal s panem arcidČkanem kutnohorským, by se služby boží v chrámu PánČ
na KaĖku každou nedČli a svátek vykonávaly, zaþež kaĖkovští se
uvolili panu arcidČkanu roþnČ 100 f a k tomu na pĜíležitost pro duchovního 20 f platiti. Mezitím však kaĖkovští již o svého vlastního
duchovního pastýĜe se ucházeli, kteréhož i také v tom roku šĢastnČ
obdrželi, když velebný pan P. Antonín Šturm, rodiþ zdejší tu za
farního administrátora usazen a dne 12ho Ĝíjna na KaĖk se pĜistČhoval. Téhož dne pan opat sedlecký Xaver Frejzach najal sobČ revír kaĖkovský na tĜi léta proti þinži po 6 f roþnČ. Dne 20. dubna
svolána obec na KaĖku a þtena jsou naĜízení strany danČ Quartum
genus hominum, a v pĜíþinČ rekrutĤv, že KaĖk tĜi muže postaviti
má a že za každého muže 100 f reluirovati se mĤže. Ten rok na
KaĖku pĜedsevzato bylo nové stavení pohoĜelého domu radního
nad kterým dílem pan radní Václav Endrle za dohlídatele ustanoven. Toho roku v království þeském, vojnou zloupeném, když
nedostatek penČz byl, vyšly v bČh papírové bankocedule.
Léta 1763 dne 15. února. Pokoj mezi císaĜovnou Marií Terezií a králem pruským na hradČ hubertském v Sasích zavĜen byl,
dle kterého králi pruskému dolní Slezsko i s hrabstvím gladským
zanecháno bylo. Dne 6. þervence Dominik Ulrych rector a kantor
na KaĖku ze služby propuštČn a na jeho místo Josef Rolþík ze
ŠtČpánova od Jilemnice rodilý, za uþitele školního a kantora pĜijat
byl. Toho léta dne 25. Ĝíjna. Václav Prorážka, po hornicku Hejzelna Ĝeþený (nebo tČch þasĤv tu na horách ten obyþej byl, že když
havíĜi dva aneb více bratĜi vlastní byli, tedy starší bratĜi jiným pĜíjmením, hned jak do havíĜského poĜádku neb cechu se zapisovali,
nazváni byli a tolik jen nejmladšímu pĜíjmení otcovské pozĤstalo),
toho dne oddán k stavu manželskému s KateĜinou ovdovČlou Šlichovou na KaĖku, z kterýchžto manželĤv Václav a KateĜina Hejzelnovských, spisovatel tČchto pamČtí, následujícího 1764. roku
dne 4. záĜí, na tento svČt splozen a pĜi kĜtu Jan Nepomucký Václav nazván byl. /152/ Téhož 1763. léta dne 19. prosince obec kaĖkovská koupila dĤm BĜehy Ĝeþený, již spáleništČ s zahradou podle
rathauzu na KaĖku ležící, od KateĜiny Hejzelnový, prv ovdovČlé
Šlichový, za sumu 125 f. Zdi tehož domu pak byly zboĜené a zahrada ta k rathauzu pĜivtČlena jest. Skrze což máteĜ moje nemalou
škodu potrpČla, když prv skrz oheĖ o týž dĤm a všeho jmČní zbavená, pak ještČ to pohoĜelištČ s zahradou za tak skrovný peníze
obci zanechati pĜinucená byla.
léta 1764. Skrze hojnou ourodu a svatý pokoj poþalo se zas
zmáhati tou dlouho trvající vojnou velice zhubené království þeské. Dne 27. února, na KaĖku spoleþným podruhĤm stalo se od
magistrátu dopovČzení: jestliže by se jim za lepší vidČlo za posýlky nČjaké quantum penČz roþnČ platiti aneb radČj posýlky vybejvati, by se strany toho s panem rychtáĜem srozumČli. Dne 3. dubna. Arcikníže rakouské Josef II. ve Frankfurtu za krále Ĝímského
zvolen a korunován byl. Toho roku také císaĜovna Maria Terezia
handl tabáku spoleþnosti Löwel Hönig židu za devČt set tisícĤ zlatých þinže roþní pronajala. Též v tom roku vyšly oné již pĜedtím
1760 léta tluþené nové mČdČné peníze v bČh, a to: dvoukrešláky,
krejcary, krešle, troníky a vídeĖský neb haléĜe z dobré mČdi, jenž
16 grošĤ libru vážili. Dne 3. þervence. Lazar, žid hlízovský, že na
KaĖku bez povolení hauzíroval, jsa tu arrestem a k tomu s 2 kp.
složením penČz potrestán. Ten þas bylo korec žita za 1 f 45 kr,
masa libra hovČzí z vola za 5 kr a z krávy za 4½ kr, piva máz za 3
kr. V tom roku zas na KaĖku oheĖ vznikl, jenž domy dva, a to
Františka Fialy a MatČje Faula, strávil, kterýmž královská bonificatí pr 12 f 22½ kr následovala. Téhož léta opat sedleckého kláštera Xaver Frejzach opustil týž klášter a tejnČ pryþ ujel, zanechaje
po sobČ 48 bratĜí v témž klášteĜe. Po nČmž již tu více opata volení
nebylo, nobrž jen toliko potom proboštové slouli.
Léta 1765. Josef II. arcikníže rakouské a král Ĝímský, jsa již
vdovec, vstoupil zas v druhé manželstvo s Josefou, princeznou
bavorskou, dcerou Karla VII. nČkdy císaĜe. Ano i bratr jeho Leopold dne 5. srpna pojal k manželství Marii Ludviku dceru krále
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španČlského Karla III. Však brzo po tČchto veselostech dne 19.
srpna František I. císaĜ Ĝímský v TyloĜích v mČstČ Inspruku náhle
šlakem trefený, život dokonal. Toho roku již také v ýechách
zemské jablka, tu prv nevídané se na polích sázeti a rozmáhati poþaly. Po smrti Františka I. císaĜe, Maria Terezia ovdovČlá císaĜovna a královna, syna svého Josefa II. již císaĜe, za spolu správce
zemČ pĜijala a vojsko jemu zcela odevzdala. Proþež ihned z jeho
úsudku
léta 1766. v mČsíci únoru od nejvyššího místa do Králové
Hradce naĜízení došlo, aby pĜi tom mČstČ pevnost postavená byla,
a hned také nato laitenanti inžinýrský k vymČĜování té pevnosti do
Hradce pĜijeli a pak dne 27. /153/ bĜezna, poþalo se (po pĜedchĤzném vyšacování) boĜiti podmČstí slezské i kostel sv. Antonína
opata a špitál podlejší a pak ti sousedé svá obydlí podál od mČsta
na kopci k silnici holické pĜestavČti poukázáni byli. Z poþátku toho roku odebral se na vČþnost urozený a stateþný rytíĜ p. David
Mirek z Solopisk, starší radní na KaĖku. Dne 26. máje, prodán licitando dĤm Špaþkovský na KaĖku Excel. panu hrabČti z PötingĤ
patĜící. Koupil jej p. Alis primas za 43 f. Toho léta pĜedČlán na
KaĖku pĜi kostele sv. VavĜince na vČži onen starodávní orloj þeský na nČmecký zpĤsob hodin, prací Jana Krause, hodináĜe a souseda na KaĖku. Ten þas platilo se korec žita za 2 f 30 kr. Dne 18.
prosince. ŠenkýĜĤm kaĖkovským povoleno na místČ 40ho sudu piva budoucnČ 20 kr z každého vyšenkovaného sudu piva k jich lepšímu passirovati.
Léta 1767. Zima od pĜedešlého roku prudce držela. Také ten
rok držela se pobožnost za císaĜovnu Marii Terezii, která již v 50.
letech svého vČku osejpkou neštovic obtížena byla. Nato brzo po
uzdravení císaĜovny a královny, císaĜ Josef II. již druhou svou
manželku, Josefu, ztratil. Dne 26. bĜezna. Páni opatrovníci chrámu PánČ sv. VavĜince na KaĖku prodali louku od téhož záduší
Krakovská Ĝeþenou za Malínem ležící, a to Václavu Sochorovi za
135 f. Na pĜedcházející žádost spoleþných ĜemeslníkĤv a pĜipsání
magistrátu kaĖkovského toho roku následoval decret od vysoce
slavného císaĜo-král. þeského gubernium pod datum 13. þervence,
mocí kterého na KaĖku dva Ĝemeslnické cechy ustanoveny byly.
PĜi první pokladnici pĜivtČlili se mistĜi šestero-Ĝemesla, totiž: krejþí, punþocháĜi, stávkaĜi, tkadlci, Ĝezníci a pekaĜi. Inspector toho
cechu zĜízen pan JiĜí Voda radní. Starší cechovní: Jan Šetrný krejþí a Josef Furka Ĝezník, též Jan Handštejn tkadlec. PĜi druhé pokladnici pĜivtČlili se mistĜi od desatero-Ĝemesla, a to: ševci, cvoþkáĜi, zámeþníci, truhláĜi, zedníci, tesaĜi, kováĜi, sklenáĜi, koláĜi a
bednáĜi. Inspector p. Josef Gluth radní. Starší cechmistĜi: Václav
Vysekal švec a Jan Hrdliþka cvoþkáĜ. Dne 10. záĜí. Excel. p.
František Josef hrabČ Pachta z Rájova nejvyšší mincmistr království þeského, obnovil magistrát na KaĖku a byli dosazeni: primas a
spolu hospodáĜský inspector: p. Jan Ant. Alis. Radní: JiĜí Voda,
Josef Prokop Mates spolu syndicus, JiĜí Wartr, Václav Endrle, Josef Gluth z Herlen, Martin Reichl a Karel Grantz. RychtáĜ: Václav
Lepka.
Léta 1768. Byla zima prudká, pĜiþemž i v ýechách, zvlášĢ v
Praze, zemČtĜesení znamenali. Na pevnosti mČsta Králové Hradce
stále se pracovalo, takže v þervnu mČsíci most na šlejsnČ pĜes Labe již dohotoven byl. Též toho roku dĤm radní na KaĖku pod
stĜechu nahoru vystavČn byl.
/154/ Léta 1769. hned z poþátku, v ěímČ život a správu církve
dokonal papež Kliment XIII. Josef II. císaĜ, jenž z jara roku toho
své dolejší krajiny a zemČ vlaské projel, také i mČsto ěím navštívil a potom i také krále pruského Fridricha II. Pak dne 29. srpna
do Hradce Králové pĜijel, kdež stavČní pevnosti prohlédna, na
druhý den ku Kolínu, kdež ležení vojenské zaražené bylo, pĜijel a
v hospodČ Skalka Ĝeþené blíž KaĖku bytem se položil, odkudž i
také þasto k slyšení mše sv. chrám PánČ sv. VavĜince v KaĖku navštČvoval. Saský princ Albert na KaĖku v domČ radním a generál
Lascy na TurkaĖku v císaĜské kavnČ bytem byli.
Léta 1770. Celá Ĝíkaje zima byla mokrá a deštivá, pak od 18.
bĜezna poþal sníh padati a sypal se až do dne 26. toho mČsíce, trval pak v své míĜe celé 4 nedČle, jímž zimní osetí vyhynulo a jarní
setí se opozdilo, z þehož následující léta drahota a bída v zemi povstala. Toho roku dne 30. ledna po dlouho trvající nemoci odebrala se na vČþnost moje vlastní máteĜ KateĜina Hejzelnová souseda v
král. horním mČstys KaĖku. Pak na jaĜe prohlášené bylo milostivé
léto od nového papeže Klimenta XIV. udČlené. Též toho roku za-
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þala se vojanská konškrypce neb popsání všech lidí v království
þeském. PĜitom na domech numera se znamenaly. Však když se
lid poþítal, toho samého þasu vĤbec nedostatek chleba se rozmáhal. Toho léta v sobotu po sv. VavĜinci v noci na nedČli, v král.
horním mČstČ HoĜe Kutný z jednoho domu blízko rathauzu oheĖ
vyšel, který pak ten starožitného a nákladného stavení rathauz, ale
i celé poĜadí domĤv na dolejším mČstČ i s kostelem Matky Boží u
NámČti v zĜíceninu a popel obrátil. Toho roku magistrát kaĖkovský koupil dĤm Špaþkovský na KaĖku pro faru a to od pana Jana
Alis primasa za 750 f. K tomu za corbonu panskou na svaþinu dáno 50 f. Obec kaĖkovská vynaložila na týž dĤm farní 1500 f a
sousedstvo 200 f a co pak pĜes to ještČ na ostatní reparatí se nedostalo, to nikla kasa zádušní. K tomu domu farnímu byla také pĜivtČlená zahrada od domu SmetništČ Ĝeþeného, vyhandlovaná od
Jakuba Malínka za 1½ strychu obecního pole. Také toho roku
nejvyšší rozkaz prohlášen, nímž ve všech zemích rakouských u
všech nejvyšších soudĤ užívání pláštČ a odČvu þernýho se vyzdvihlo, což i také u magi- /155/ strátĤv zapovČzíno bylo. Byl jest to
starý obyþej pĜi všech magistrátích, že radní, též syndici a starší
obecní v radČ, ano i pĜi všech spoleþnostech a slavnostech nejináþe nežli v þerných šatech a tej barvy pláštích nalézti se dali.
Léta 1771. Hned v poþátku mČsíce bĜezna již nedostatek obilí
a chleba v celých ýechách se znamenal a z toho nesmírná drahota
vznik brala. Toho nedostatku nejenom neouroda roku pĜedešlého,
ale i povolení královské, roku 1769 ku konci vydané a skrze celý
1770 rok užívané, pĤvoda bylo, jímž mnohé vrchnosti užitku žádostivý mnoho obilí do Slezska, do Sas i do Bavor vyvezli a tak
vlast svou obživy zbavily. Cena obilí stále rostla, takže pĜed žnČma korec pšenice za 13 f a žita za 12 f a pĜi horách ještČ i drážejc
platilo. Ten þas oné minulého roku naĜízené popisování lidu a
numeryrování domĤ na KaĖku se konalo v mČsíci bĜeznu a to v
pĜítomnosti jednoho vojenského oficíra a radního p. Václava Endrle. A tu od toho þasu týž obyþej havíĜským synĤm jiné pĜíjmení
(mimo vlastního otcovského) dávati na budoucnost pĜi král. horním ouĜadu pĜestal. Po šĢastnČjší žni toho roku korec žita za 6 f a
pšenice za 5 f 30 kr se prodával. V tom nedostatku obilí královna
Marie Terezie a císaĜ Josef II. pomoci lidu všemožnČ hledali, že
nejen mnoho tisíc centnýĜĤ mouky a mČĜic obilí, nobrž i také dva
miliony penČz hotových rozdČleno a pĤjþeno bylo. Spolu i k ulehþení lidu, každému usedlému 9 f kontribuce sleveno, by místo 66 f
jen toliko 57 f z každého usedlého placeno bylo. Ano i také papírové peníze 5 f, 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 zlatový bankocedule
na 12 milionĤ rozmnožené a v bČh vydané byly. Ku konci toho
roku prohlášen byl list papežský strany vyzdvižení nČkterých
svátkĤv a oné dni postní, jenž pĜed svátky svatých apoštolĤv se
držely, na stĜedy a pátky þasu adventního pĜenešené jsou.
Léta 1772. Cena obilí rostla, hlad více se rozmáhal a lid mĜel
ustaviþnČ. CísaĜ Josef II. pĜijel do ýech, kraje projíždČl a skuteþnČ
velikou tČžkost a bídu shledal. Proþež kázal, aby se obilí, rejže a
jiné vaĜení z Uher do ýech vezlo a pekaĜi by chléb z vojenské
mouky pekli. Na KaĖk bylo toho obilí rozliþného sortu 204 míry
z kolínského král. magacínu dne 6. dubna pĜiveženo a mezi sousedstvo rozpĤjþeno. Toho roku od jara skoro 17 nedČl bylo veliké
sucho a tu nastal pád dobytka hovČzího, jehož množství veliké v
ýechách zhynulo. Pak pĜed žnČma zas cena obilí vystoupila, že
korec žita za 8 f a místem pĜi horách i pĜes 10 f platil. A zemĜelo v
ýechách lidu 260 tisíc. Až potom po žni v srpnu též cena obilní
spadla a korec žita za 4 f 30 kr se prodával. Toho roku byla v
Hradci Králové stČtím hlavy odpravená jistá žena jménem Bendová, protože holku svou pČtiletou, když /156/ ji o chléb trápila, pod
led strþila a utopila. Taxa na maso ten þas stála, a to libra hovČzí
tuþný za 5 kr, hubenČjší za 4½ kr, vepĜový za 5½ kr, máz piva za
5½ kr. Téhož roku král. horní mČstys KaĖk ztratil dva pĜedstavený, když dne 1. února p. Josef Prokop Mates radní a syndikus na
vČþnost odešel a pak p. Jan Antonín Alis primas a hospodáĜský inspector dne 8. máje odtud do PĜíbramČ, jakožto tam ustanovený
císaĜ. král. horní a hutmistr, se odebral. Na jehožto místo na KaĖk
p. Václav Vulterýn jakožto primas a hospodáĜský inspector dosedl
a za syndikusa p. radní Josef Gluth z Herlen uþinČn. Dne 3. listopadu téhož léta, odebrala se na vČþnost moje bába KateĜina ovdovČlá Prorážková, souseda kaĖkovská a tak v 18 letech po svém
manželi Martinu Prorážkovi. Pochovaná pĜi chrámu PánČ sv.
VavĜince na KaĖku.

Léta 1773. Kliment papež toho jména XIV. vydal bullu a papežský rozkaz o zrušení celého Ĝádu jezuvitĤv neb Tovaryšstva
Ježíšova Ĝeþených a týž rozkaz dne 16. srpna v ěímČ veĜejnČ prohlásiti nechal. A tak ještČ ten rok klášterové Ĝádu toho i v ýechách
zrušeni byli. Cena obilí toho roku po žních byla mírnČjší neb korec žita k vánocĤm za 2 f 30 kr se prodával.
Léta 1774. V poþátku toho roku umĜel král francký Ludvík
XV. CísaĜovna Marie Terezie, o vycviþení mládeže peþující, z
veĜejné povČsti školy saganské, p. opata tamního z Felbigru od
krále pruského vyžádaje, z poþátku máje do VídnČ povolala, kdež
on vytištČnou knihu vydal dle zpĤsobu školy saganské na školní
poĜádek, kterak by v malých školách, jenž prve plechanský nazývali, mládež v mladosti uþila se rozumu užívati. Což za normu neb
pravidlo pĜijaté, tČm školám: normální, jméno dali. Které školy
potom ve všech rakouských zemích zĜízené byly. ŽeĖ toho roku
þasnČjší poþala i také hojnČjší byla, a tak již v mČsíci þervenci korec žita za 1 f 45 kr se prodával. Toho roku dne 22. záĜí ve þtvrtek
v ěímČ život dokonal papež Kliment XIV. stáĜí 86 let 10 mČs.
léta 1775. Dne 15. února. Zvolen na stolici papežskou kardinál Michal Braši a Pius VI. nazván. Toho roku a téhož mČsíce
února. Voda na Ĝekách velice zrostla, takže od toho velikého rozvodnČní mnoho škod na staveních a mostech se stalo. Pak nato,
když pĜíval té strašlivé vody odpadl, zas jiný z pomezních hor od
náchodského panství se valil. Kdežto nČkteĜí buĜiþi lid dĤmČnlivou svobodou podpalovali a již od Náchoda cedule k povstání a se
shromáždČní všude rozsílali. Šla jest ta rota ode vsi ke vsi a po
všech kanceláĜích i farách, jako pĜíval na všecky strany se rozmáhaje, velkýma holmi a kyjmi ozbrojeni, jedny /157/ druhých sbírajíce a vyhánČjce, z každého pĜíbytku aspoĖ jednoho sebou požadujíc pod vyboĜením kamen a vytluþení oken; což nemálo, zvlášĢ v
zámkách proukázali, pošetile nČjaký patent strany svobody hledaje. Proþež již vojsko proti nim vyslané zbrojí tu vzteklost krotiti
muselo, takže u Poliþan a u Chlumce v kraji bydžovském nemálo
jich z té roty za své vzalo a v rybníkách se ztopilo, mnozí schytáni
a do vČzení zavĜeni byli. PodobnČ také i v jiných krajích kroceni.
Také u Prahy (kamž ze všech stran ten pĜíval mnoho tisíc toho
zbujného sedlského lidu se hnal) k vejstraze jiných þtyry nejpĜednČjší a nejurputnČjší u þtyr bran, totiž: za PoĜíþskou, Oujezdskou,
Píseþnou a Vyšehradskou na þakan obČšený, ostatní pak jenž
schytáni a v arrestech uzavĜeni jsouce, po 20 a 25 i více ranách
vyplaceni a s takovýma obšíty z tej vojny domĤ propuštČni byli.
NeboĢ císaĜovna Marie Terezie, jakožto milostivá matka, všem
tČm zbujníkĤm hned dne 9. dubna generálpardon prohlásiti nechala. Toho roku dostavČl se koneþnČ dĤm farní na KaĖku, k þemuž ještČ od obce 200 f penČz vynaloženo bylo. TČch þasĤ havíĜi
(jenž v té pĜedešlé všeobecné drahotČ hory kutenské opustili a se
odtud nejvíce k Jihlavi do TĜeštČ na hory hrabČte Haberštejna
odebrali a tu jen toliko dva na couku skaleckém, v novém dolu
Skalka Ĝeþeném pracovati pozĤstali) zas se na ty hory kutenské a
kaĖkovské, a sice na couku skaleckém v dole královském Skalka
nazvaném osazovali, kdež i také hojnost odplatných rud nadrazili.
Též na tom samém couku proti kaplice u cesty z KaĖku na TurkaĖk vedoucí, kverkové nový dĤl pod jménem sv. Antonína zarazili, v kterémž pak na vortČ sv. Václava rudu na stĜíbro odplatnou
dobyli.
Léta 1776. Dne 14. dubna v nedČli PrĤvodní zaþalo se v ýechách milostivé léto, od nového papeže Pia VI. udČlené, které celého pĤl léta trvalo. Toho roku odebrala se na vČþnost panna KateĜina Frydmanová, souseda na KaĖku, která své veškeré jmČní,
jenž dle inventury 177 f vynášelo, na fundatí k chrámu PánČ sv.
VavĜince na KaĖku odkázala.
Léta 1777. Dne 26. þervna. P. Václav Vulteryn primas a hospodáĜský inspector na KaĖku, týž obojí ouĜad z sebe složil, jsa v
mČstČ HoĜe Kutný šephmistrem uþinČn. Na jehožto místo týž obojí
ouĜad na KaĖku zas panu Antonín Fatigati od nejvyššího císaĜokrál. minc- a horrmistra v království þeském Excel. pana Karla
svaté Ĝímské Ĝíše hrabČte z Clary a z Aldringu, propĤjþen byl. Toho roku rozdČlovaly se dvory lidu poddanému na familie podle
rábovského systému darmo, toliko jen proti mírné þinži, a to jak
na císaĜo-král. panstvích, tak též od obcí královských mČst. Toho
þasu byla v /158/ ýechách láce jak na obilí, tak též i všecky jiné vČci. NeboĢ korec pšenice za 2 f, žita za 1 f 36 kr a jeþmena za 1 f 24
kr se platilo. Na maso stála taxa, hovČzí za 4 kr, vepĜový za 4½ kr

a skopový za 3 kr libra. Piva máz za 3 kr. Normální uþení v celého království školách se císaĜským rozkazem naĜizovalo, tak by
napotom žádný ani v té nejmenší vesnici uþitel trpČn nebyl, leþ v
hlavní škole tomu uþení vycviþený. V mČstČ HoĜe Kutný byla
hlavní škola toho uþení v domČ na Hrádku Ĝeþeném, pak bejvalém
seminarium jezuvitském, kdežto pod directorem panem P. StĜecha,
léta 1778. dne 7. ledna to normální uþení poþátek vzalo. Dne
16. bĜezna odebral se na vČþnost mĤj otec Václav Hejzelna, havíĜ
a soused kaĖkovský, pohĜben pĜi kostele sv. VavĜince na KaĖku.
Smrt volence bavorského Josefa Maximiliana (jenž s koncem minulého roku na vČþnost odešel) dala podnČt k rozbroji vojenské.
Aþkoliv císaĜovna Marie Terezie s dČdiþem Karlem Theodorem
strany práva svého na zem bavorskou se umluvila a dolejší Bavory
vojskem svým osaditi nechala, však pĜedce toho roku za tou pĜíþinou vojna s Fridrichem II. králem pruským vznikla a ta bouĜe opČt
na zem þeskou se vztahovala. NeboĢ dne 4. þervence týž král
Fridrich s dvojím vojskem do ýech vtrhl, jedno sám vedl a druhé
jeho bratr JindĜich. JindĜichovi odporoval násilnČ hrdina Laudon,
stoje u Ĝeky Izery v kraji boleslavském. V hradeckém kraji císaĜ
Josef II. postaviv se výbornČ s vojskem u JaromČĜe a u Nových
ZámkĤ, krále Fridricha k tomu pĜinutil, že úprkem se hrna do
ýech, jen na hranicích státi musil a nedoveda zde niþehož, zas s
koncem toho roku do Slezska se vystČhoval. Toho roku dne 4.
dubna. Pan Václav mladší Endrle byl na KaĖku v poþet radních
mocí dekretu od nejvyššího císaĜo-král. mincmistrského ouĜadu
usazen a uþitel školní Josef Rolþík ze služby od Havla propuštČn,
na jehožto místo zas nový uþitel JiĜí Jukl nastoupil. Dne 8. Ĝíjna
rozvržen v KaĖku na sousedstvo odvod 37 centn. mouky a 111
mír ovsa do císaĜského magacínu. Naþež sousedé v té pĜíþinČ zanesli žádost strany odvrácení téhož na nejvyššího král. mincmistra
Excel. pana Karla hrabČte Clary z Aldryngu, naþež pak resoluce
následovala, že dokavadž obec v tom stavu jest, by za sousedstvo
takový liferung se præstiroval.
Léta 1779. dne 13. máje. Smlouva pokoje mezi císaĜovnou
Marií Terezií a králem pruským Fridrichem II. v TČšínČ zavĜená
byla a tak táž váleþná vichĜice zas utichla. Nato dne 16. máje v
ýechách památka 50ti letá slavného vlastence sv. Jana Nepomuckého za svatého vyhlášení držána byla. /159/ Toho roku dne 13.
Ĝíjna. JiĜí Jukl uþitel školní na KaĖku jsa ze služby propuštČn a na
jeho místo Jan Syrový k tej functí dosazen. V témž þase také p.
Josef Gluth z Herlen radní a syndikus kaĖkovský na vČþnost odešel, po nČmž k témuž obojímu ouĜadu p. Jan Novotný od nejvyššího král. pana mincmistra confirmirován byl.
Rok 1780. byl pohodlný a úrodný, i byly také žnČ mnohem
dĜíve než jiná léta. Dne 4. bĜezna císaĜ Josef II. vyjel z VídnČ do
ýech a projeda nČkolik krajĤ, bral se do Bavor, aby ten díl, kterýž
po uþinČném pokoji v TČšínČ k rakouskému domu pĜipadl, osobnČ
prohlédl. Pak dne 26. dubna vydal se na cestu pod jménem hrabČte z Falkenštejnu pĜes Moravu do ruské zemČ, pak francouzskou
zemí šĢastnČ do VídnČ se navrátil. Sousedé v král. horním mČstys
KaĖku s dČlením dvorĤ císaĜských a obecních mČstských ponuknuti, poþali také o to se snažiti, aby kaĖkovský obecní pole od
dvora Bašty k jich domĤm rozdČlené byly. Za tou dĤležitostí zanesli toho roku žádost na nejvyšší císaĜo-král. minc- a horrmistrský ouĜad, však ale pošetile to pĜedsevzali, ponČvadž k tej samé
žádosti mnohé i nedĤkazlivé žalobní puncta proti magistrátu,
zvláštČ pak proti primasovi a hospodáĜskému inspectoru pĜiložili,
udávajíce: že neprávnČ obecní hospodáĜství se Ĝídí. Nato pak táž
událost od pana král. berghofmistra Josefa Jana ýapka vyšetĜována byla, pĜi kteréžto comissí, když pak to, co žalováno bylo, nehrubČ se prokázalo, protož z toho v tej obci ta nejvČtší nesvornost
mezi sousedy a magistrátem následovala a skrze to také potom táž
obec velice ochuzená byla, takže co pĜedkové k tej obci shromáždili, to zas pomalu tČch þasĤv ucházelo, jak o tom v následujících
letech zvČdíno bude. A když pak ti žádostvedoucí sousedé tázaní
byli: pod jakou þinží by ty pole užívati mínili? odpovČdČli týž sousedové: že, anby od nich z jedné každé mČĜice vejsevu pĜes 2 f
roþnČ se tej þinže k placení požádalo, nato že pĜistopiti nemohou.
A tak sousedstvo tím mínČjc své žádosti použíti mohlo, ponČvadž
s magistrátem tak kvapnČ v nepĜátelství vešlo. Dne 10. Ĝíjna. První kámen pevnosti blíž LitomČĜic položil císaĜ Josef II., rozkázav,
aby na památku jeho paní máteĜe ta pevnost mČsto Terezianské
sloulo. Pak i druhá pevnost ve vsi Plesy nedaleko Králové Hradce
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stavČti se zaþala a ta pak podle jména toho císaĜe Josefinské mČsto
nazvaná. Dne 20. listopadu umĜela v Vídni císaĜovna a královna
Marie Terezie v 63 letech svého vČku. Dne 4. prosince odebral se
na vČþnost velebný pan Antonín Šturm, farní administrátor na
KaĖku, v 51. roku svého vČku. Pochován v kostele na KaĖku pĜed
velkým oltáĜem /160/ sv. VavĜince pod lampou. Týž duchovní pastýĜ také na dvČ léta pĜed svou smrtí byl sekretáĜem biskupského
vikariátu a z ohledu svých zásluh i také faráĜský titul s pĜídavkem
platu 100 f dosáhl. Naþež dekret v své poslední nemoci obdržel.
Léta 1781. Dne 15. ledna. CísaĜ Josef II. odjel z VídnČ do
Nydrlandu, z jehož pĜíchodu obyvatelé Nydrlandští velmi potČšeni
byli, ponČvadž za pĤldruhého sta let nevidČli panujícího pána svého. Dne 16. máje zapovČdíno bylo, aby se pĜi procesích korouhve
a praporce nevystavovaly. Byl pak ten zpĤsob uveden hned za císaĜe Karla IV., kterýž rozkázal, jaké znamení a barvy korouhve
poĜádkové cechovní míti mají, když bućto je pĜi slavnosti nosili
aneb krále svého vítali. Dne 10. þervna, v den sv. Ducha, slavil v
hlavním chrámu PánČ na HradČ pražském tit. pan Antonín Petr arcibiskup pražský padesátiletou památku svého na knČžství posvČcení. PĜitom tu také v témž chrámu u menších oltáĜĤ sedum novČ
svČcených knČží své primicie drželi. Téhož samého dne velebný
pán P. Karel Setz v chrámu PánČ sv. VavĜince, jakožto novČ ustanovený farní administrátor kaĖkovské farní osady, ponejprv svým
ovþiþkám slavné služby boží vykonával. Nato dne 2. Ĝíjna Jan Syrový školní mistr na KaĖku ze služby se podČkoval a na jeho místo zas Josef Rolþík nastoupil. Dne 13. Ĝíjna, od císaĜe Josefa II.
prošlo naĜízení strany tolerancí, podle kteréž pĜíbuzným augšpurského a helvetského vyznání povoleno bylo, aby v dČdiþných rakouských zemích své náboženství svobodnČ provozovati mohli.
JedinČ katolickému náboženství má pĜednost veĜejného provozování pozĤstati. Toho roku dne 30. ledna. P. OndĜej Broulíkovi byl
pivní šenk v jeho domČ Kamenný Ĝeþeném na KaĖku na jeden rok
povolen, s tím obmezením: anby to obci pak škodné bylo, že zas
ta živnost jemu zamezená bude.
Léta 1782. Dne 12. ledna. Prošlo dvorské naĜízení, aby klášterové, v nichž Ĝeholníci v samotnosti živi jsou, mužského i ženského založení, zdvižení byli. Dle toho císaĜského naĜízení bylo
hned toho roku v dČdiþných zemích rakouských do 20. února 68
klášterĤ zdvižených. Dne 27. bĜezna. Svatost papežská Pius VI.
do VídnČ pĜijel, jemuž císaĜ asi míli cesty vstĜíc vyjel a v svém
stkvostném voze do mČsta s ním vjel. /161/ Dne 22. dubna. Papež
Ĝímský Pius VI. z VídnČ do hlavního mČsta v BavoĜích Mnichova
se odebral. CísaĜ Josef II. doprovodil ho až do Mariebrunu, kdež
se s ním laskavČ rozlouþil a daroval mu nákladný náprsní kĜíž,
samými brylianty vykládaný, v cenČ za 200.000. Sousedé kaĖkovští a zvláštČ spolužalobníci primasa pana Antonína Fatigati (z
nichžto hlavní byli: Václav Trekoval a MatČj Výborný, pak také:
Václav ŠafaĜík, OndĜej Jureþek, Václav Utratil, JiĜí Bohuslav,
Václav Štempl, MatČj Nebovidský, Václav Šetrný, František ZavostĜil, též starší obecní: Jakub Vysekal a František Weitner, jenžto se zástupcové obce a spoleþného sousedstva pĜedstavovali a
jichžto žalobních a prosebních spisĤv stvoĜitel byl tehdejší syndicus a spoluradní kaĖkovský p. Jan Novotný), když s svou pĜedešlou o rozdČlení polí obecních zanešenou žádostí odmrštČni byli,
nechtíce se tak hned upokojiti, protož zas tu samou žádost s mnohýma stížnostma proti nadpravenému primasovi smíšenou, na
slavný císaĜo-král. nejvyšší mincmistrovský ouĜad opakovali. Naþež koneþní resolutí následovala, by týž pole obecní prostĜedkem
veĜejné licitacze prodané byly. Dle toho naĜízení byla po pĜedcházejícím veĜejném prohlášení k témuž prodeji dne 18. þervna licitace pĜedsevzata v pĜítomnosti král. pana berkhofmistra Josefa Jana ýapek, král. pana rajtoficíra p. Josefa Františka Gallus, též magistrátu kaĖkovského. PĜi kteréž licitaci jak obecní dvĤr Bašta Ĝeþený, tak i též všechna pole, které obec k svému užívání držela,
prodané byly. Když však po témž prodaji týž pole tejkajícím se
kupcĤm oddČlené byly, mnohé schodky a nedostatky na míĜe a
vejsevu se vyskytly; až pak když ta dĤležitost skrze pĜísežnýho
zemČmČĜiþe p. Schmida vyšetĜena byla, teprv potom následovalo
buchhalterské vyrovnání následovalo. A tak dle toho samého zaúþtování za 110 str 3 w. tČch polí strženo 5876 f 4 kr kapitálu a
ourokĤ každoroþnČ z tČch gruntĤ zní 118 f 46 kr, a proti tomu zas
obec kontribucí k placení na sebe pĜevzala. Ta veĜejná prodaj byla
veškerému sousedstvu kaĖkovskému nemilá, ponČvadž se dle žá-
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dosti nestalo, by týž grunty mezi sousedstvo k mČstským domĤm
stejným dílem rozdČlené byly. Však ale pĜedce všechné týž grunty
domácím sousedĤm skrze tu prodaj k emphy- /162/ tevtyckému
vlastenství se dostaly, až toliko jen na jedno pole pod 10 strychĤ,
které cizopanský osadník Václav Syxta hospodský ze Skalky koupil. Aþ sice domácí sousedé proti tomu nemálo jsou reptali, však
po þase ti samí oné pole cizím osadníkĤm skrze prodaj pĜepouštČli. NeboĢ i pĜední, prv domČlí zástupcové tej obce, jmenovitČ:
Václav Trekoval a MatČj Výborný, své koupené pole také cizím
osadníkĤm jsou pĜepustili. A tak obec byla rolního hospodáĜství
zbavena, zato pak jsa kapitálem zvejšená, však ale potom jak skrze
to obec k ochuzení pĜišla, o tom dále zvlášĢ pak v roku 1811 povČdíno bude. Dne 12. þervence. Dvorským naĜízením pĜísnČ zapovČdíno bylo, aby se v kostelích malé svíþky nepálily, tím ménČ
prodávaly. Dne 14. srpna. Odjel z Prahy nejvyšší v ýechách
kommendant generál nad jízdou hrabČ Witt a v Vlaších v Mediolanu za kommendanta ustanoven byl. Za toho kommendanta císaĜ
Josef II. ponejprv držel u Prahy vojenské cviþení aneb manévry. A
pĜijda s vojskem na ono místo, kdež 1757 roku pruský generál
Šverýn zabit byl, tĜikráte od celé armády oheĖ, ku poctivosti jeho,
dáti rozkázal a každý voják, kterýž za toho þasu válþil, dukátem
byl obdarován. Ku konci toho roku p. Jan Novotný syndicus a
spoluradní v král. horním mČstys KaĖku ze služby propuštČn byl.
PĜíþina toho byla hlavní ta, že on sousedstvu mnohé žalobní spisy
spisoval a jich k mnohým nedĤkladným stížnostem ponoukal.
Léta 1783. dne 28. ledna. Nejvyšším naĜízením ustanoveno,
aby všecky postranné kaple a modlitebnice zavĜené a pak prodané
byly. Podle toho naĜízení bylo mnoho kostelĤ a kaplí v ýechách
zrušeno. Na Horách Kutnách též potom také byli následující kostelové zavĜení a pak prodaní, a to jmenovitČ: sv. BartolomČje apoštola v mČstČ nad ýeskou ulicí. Sv. JiĜí v pĜedmČstí za kouĜimskou
branou, kdež se služby boží nČmeckým jazykem vykonávaly a tu i
proboštství bejvalo, které však odtud do kostela nového v mČstČ,
sv. Jana z Nepomuk, pĜenešeno bylo. Za mČstem ss. Petra a Pavla
apoštolĤv /163/ na couku roveĖském a sv. Martina na couku grejfském, i též kaple sss. Trojice Boží v mČstČ na Panenské ulici. Sousedé kaĖkovští nechtíce tím upokojeni býti, že z naĜízení nejvyššího císaĜo-král. minc- a hormistrského ouĜadu pole obecní emphytevtickým zpĤsobem prodané byly a že také p. Jan Novotný
bejvalý stvoĜitel jejich žalobních spisĤv tu z syndicuské a radenské služby propuštČn jsa, protož opČt za tou dĤležitostí stížnost na
J. M. císaĜe Josefa II. zanesli, kteráž na správu král. krajskému ouĜadu do ýáslavi pĜislaná a pak skrze král. krajského komisaĜe tit.
pana rytíĜe z VokounĤ zde v KaĖku vyšetĜovaná byla. Nato pak ku
konci téhož roku, a to sice pod datum 28. Ĝíjna, dvorská resoluce v
tom obsahu následovala, že co se prodaje tČch obecních polí dotýþe, pĜi tom tak zĤstaveno býti má, jak to nejvyšší císaĜo-král.
minc- a hormistrský ouĜad zĜídil. Naproti tomu ale, co tak pĜi tej
obci každoroþnČ z pĜíjmu, po srážce všech obecních vydání, þistého užitku pozĤstane, to by mezi spoleþné sousedstvo rozdČleno
bylo. PĜitom také poþet obecní by každoroþnČ sousedstvu v domČ
radním k nahlídnutí pĜedložen byl. OstatnČ tejkaje se zpátkem dosazení do služby syndicusa Jana Novotnýho, táž žádost že proto
místo nenalézá, ponČvadž on skrze své špatné chování a svývolné
sousedstva ponoukání z tej služby propuštČn byl a na jeho místo
již Karl v. Götz, feldwebel od regimentu Jeminkovského, již dosazen jest. Dne 23. záĜí þtené naĜízení, že žádný pohĜeb v þase školního cviþení se držeti nemá, nobrž až pak po skonání téhož pĜedsevzat býti mĤže. Dne 6. prosince. J. M. císaĜ Josef II. odebral se
z VídnČ pĜes mČsto Florencii do ěíma a papeže Pia VI. navštívil a
tam také na Hod Boží vánoþní veĜejnČ v hlavním chrámČ pobožnost vykonal a pĜi slavnosti pĜítomen byl.
Léta 1784. Byla zima tak krutá, že lidé po cestách mĜeli, též
hovada i lesní ptactvo a stromoví pomrzlo, pĜitom také mnoho
snČhu napadlo. Trvala ta prudká zima od mČsíce listopadu roku
1783 až do dne 14. února. Potom dne 28. února led na Ĝekách se
hnul a veliká povodeĖ následovala, jakož lidé od mnoha let nepamatovali, kteráž velikých škod, zvláštČ na staveních a mostech
zdČlala. /164/ PĜi tej povodni vzal také velikou skázu most pražský,
na nČmž i stojící strážní domek vojanský od množství hĜmotu dorážejícího ledu se zboĜil a pĜitom dvá vojáci o život pĜišli. Ten þas
p. Václav Kaudia jakožto vnovČ zvolený radní v král. horním
mČstys KaĖku, k témuž ouĜadu od nejvyššího císaĜo-král. minc- a

hormistrského ouĜadu potvrzen a dosazen byl. A to bylo poslední
dosazení rady na KaĖku od nejvyššího mincmistrského ouĜadu,
neb pak týž ouĜad v král. þeském zdvižen a k císaĜo-král. zemskému gubernium pĜivtČlen byl. Dne 12. dubna. Nejvyšší naĜízení
prošlo, mocí kterého mají se onino duchovní na fary dosazovati,
zvláštČ na císaĜo-král. panstvích, ku kterýmž osadní lidé, tĜebas i
nekatolického náboženství, svou dĤvČrnost mají. Dne 16. dubna.
Stala se zmČna v latinských školách a latinská Ĝeþ, zvláštČ ve filozofii, nČmecké Ĝeþi poustoupiti musela. Pak naĜízeno bylo, aby
každý student menších škol roþnČ 12 f, ve filozofii 18 f a juristé
30 f platili. Od toho þasu znamenal se nedostatek studentĤ a tak
potom i duchovenstva. Dne 9. srpna. Jeden toliko v Praze magistrát byl uveden, k nČmuž volenci mimo purgmistra a dvouch
místopurgmistrĤ, také i radní osoby volili. Tak se pak pokraþovalo
i v jiných mČstech, kdež magistrát obce a mČsta Ĝídí. Dne 23. srpna. Vyšlo poruþení, aby mrtvá tČla bez truhel, toliko jen v pytlích,
pochovávaná byla. Toho roku kostel Matky Boží ve vsi GruntČ se
opravoval, kdežto dva zedníci jsouc v kleci na provaze zavČšení, z
které zazdívajíce zvrchu jedno okno v kĤru kostela proti východu,
s kterýma táž klec nenadále dolĤ se strhla a tak oba ti zedníci tím
nešĢastným pádem o život pĜišli. Toho roku opat osecký Mauryc
Elbel ustanoven byl administrátorem kláštera sedlického, ponČvadž J. M. císaĜ Josef II. odevzdal týž klášter i s jeho statky Ĝádu
cistercienskému a tak duchovní odtud do jiných klášterĤ rozeslá/165/ ni byli, toliko jediný dĤstojnČ velebný pan Ferdinand Housa,
probošt poslední téhož slavného miroslavského kláštera, Ĝádu cistercienského založení, zde pozĤstal, an pak následujícího 1785 roku za arcidČkana císaĜo-král. stĜíbrohorního a mincovního mČsta
Hory Kutné zvolen a usazen byl. A tak sláva toho starožitného
kláštera klesla. Dne 20. prosince. Prošlo nejvyšší naĜízení, mocí
kterého v známost uvedeno, že jakkoli již protestantĤm pĜísnČ
rozkázáno bylo, kdyby se smyslem povolené tolerancí nesrovnávali, aby pĜísnČ trestáni byli. Tak i také pĜísnČ se zapovídá, aby pĜi
veĜejném katolíkĤv obchodu, pobožnostech, aneb když knČz k
nemocnému velebnou svátost nese, slušnČ a tiše se chovali, klobouk neb þepici dolĤ vzali, aneb radČji z cesty se ustranili. A kdož
by se jinak zachoval, jako buĜiþ obecného pokoje tČlesnou pokutou trestán bude.
Léta 1785. Dne 20. ledna. Dvorský patent prošel, aby jeden
každý dle libosti pohĜbíti se dal, však pĜedce na místČ od obce neb
mČsta vzdáleném a tak ten nový zpĤsob v pytli tČla mrtvá pochovávati, jenž minulého roku naĜízen byl, docela pĜestal. Léta téhož
dne 16. dubna. Ve Vlaších stalo se pozdvižení asi od 6000 osob,
jehož pĤvodcové byli dva buĜiþi Horya a Chloska. V þas té domácí bouĜe ohnČm pohubeno a poplenČno bylo 62 vesnic, 132 panských obydlí a asi 4000 lidu zbĤhdarma meþem padlo. A když následujícího 1786 roku tito buĜiþové chyceni a hanebnou smrtí odpraveni byli, ta záhubná bouĜe pĜestala. Dne 29. dubna. ZaopatĜení chudých domácích, dle prošlého nejvyššího naĜízení, v král.
horním mČstys KaĖku svĤj poþátek vzalo a uvedeno bylo. Sousedé kaĖkovští opČt toho roku žalobu proti primasovi p. Fatigati na
vysoce slavné císaĜo-král. gubernium zanesli. Hlavní obsah tej žaloby s závČreþní žádostí byl, aby týž primas zsazen a místo nČj jiný dosazen byl. Kterážto žaloba od p. Podivena z Höhflingen král.
krajského komisaĜe vyšetĜovaná byla a pak nato resolutí následovala, mocí které sousedstvo žalující s svou žádostí strany ustanovení nového primasa na strpení až do pĜíští regulírovaní magistrátu poukázaní byli. OstatnČ syndicus Karel v. Götz, jenž sousedstvu
ten nedĤkladný žalobní spis vyhotovil, v pĜítomnosti král. krajského komisaĜe a celé obce primasa a magistrát odprosil. /166/ Jakož tak J. M. císaĜ Josef II. mocí dekretu dato 28. octobr. 1783
nejmilostivČjc povoliti ráþil, by pĜi obci kaĖkovské každého roku
po všem vydání vybejvající þástka mezi sousedstvo rozdČlena byla. Dle toho tehdy postala tu otázka, vzdaž by takové užitky dle
usedlostí sousedĤv aneb dle numer mČstkých domĤv rozvrhnouti
se mČly? Naþež ale spoleþnČ sousedstvo magistrátu své prohlášení
uþinilo, že vinšuje nejináþe, nežli by ona jménem užitku, po zavĜení poþtu obecního ultima decemb. 1783 vybejvající þástka pr
282 f 40 kr, tak jak již za tou dĤležitostí protocol v radČ pod datum
24. ledna 1785. zaveden jest, domy majícím sousedĤm, jichžto
117 v poþtu nachází, dle numer bez rozdílu starých a nových gruntĤv, stejným dílem rozdČlena byla a tak by se tím zpĤsobem vždy
potom pokraþovalo, s tím doložením: anby budoucnČ kdo nČjaký

dĤm vícej vnovČ vystavČl, ten a takový k takovému užitku že práva míti nemá. Kteréžto navržení když tak od slavného král. krajského stvrzeno bylo, proþež v srovnalosti toho bylo tČch 282 f 40
kr na 117 domĤ rozvrženo a každému se tejkajícímu sousedu þástka pr 2 f 24 kr 87/117 d. pod datum 21. maji téhož 1785 roku v hotovosti vyplacena. Prot. Senat. Gang. Dne 18. maji. Vojsko z
ýech pĜes Rejn proti HolendrĤm táhlo a vojna s Holendry takmČĜ
již za patama byla, za pĜíþinou plavby na Ĝece ŠeldČ, kdež nČkolik
císaĜ. lodí zadržáno bylo. Nato pak dne 8. listopadu stalo se prostĜedkováním dvora francouzského v mČstČ franc. Fontenablu porovnání. Rakouský dvĤr mimo 10 milionĤ, jistá místa v holandském Nydrlandu obdržel. Trvala ta rozepĜe od dne 17. Ĝíjna 1783
až do toho þasu. Dne 20. máje. Na Nových DvoĜích v þáslavském
kraji rezidencí VV.OO. Ĝádu kazatelského k zrušení pĜišla. Toho
roku také farní kostel sv. VavĜince na KaĖku, jehožto ius patronatus hned od vystavení jeho až do toho þasu obci kaĖkovské vlastní
náležel, magistrát kaĖkovský dle minulého roku dané zprávy zemČpánu týž patronát cum onere et comodo jest odstoupil. /167/ Nebo magistrát považujíc, že v tČch þasĤv promČnČ, kdež obec již
rolního hospodáĜství jsa zbavena a takĜkouc již ochuzena, tedy takové podržení patronátu že by budoucnČ tej obci obtížnost pĤsobiti mohlo, jakož také i bylo by se tak stalo, když v potomních letech (jak to pak rok 1811 ukáže) táž obec na svém jmČní k velikému zkrácení pĜišla. Když však ale magistrát, jak vejše Ĝeþeno,
týž ius patronatus J. M. císaĜo-král. odstoupil, tak nato následovala
guberniální decisí od 11. ledna a krajskoouĜadní intimatí 16. ledna
téhož 1785 roku, že týž patronát montanisticum se pozastavuje a
magistrát kaĖkovský téhož osvobozen jest. Dne 11. záĜí. Všecka
bratrstva, pod jakýmkoli jménem zĜízená, dle dvorního naĜízení
zrušena byla, jen toliko Bratrstvo ouþinlivé lásky bližního a chudého zaopatĜení povoleno bylo, a také téhož dne v kostelích s
obyþejnou ofČrou svĤj poþátek vzalo. Dne 4. listopadu. Starožitný
a od prvního opata svého sv. Prokopa pamČtní klášter Ĝádu sv. Benedikta na SázavČ zrušen byl; kterýž OldĜich kníže þeské roku
1009 založil, pak BĜetislav syn jeho léta 1032 vystavČl a bohatČ
nadal. Tím losem dne 7. téhož mČsíce také klášter téhož Ĝádu pod
skalou u sv. Jana zrušen byl. Kdež v kostele jeho zakladatel Vladislav kníže þeské odpoþívá. Také dne 11. toho mČsíce klášter Ĝeholních kanovníkĤ sv. Augustýna v Praze na KarlovČ zdvižen byl,
kterýž založil císaĜ Karel IV. Dne 11. prosince. Tit. p. Jan Prokop
HrabČ Šafgoþ byl v hlavním chrámČ na HradČ pražském od arcibiskupa pražského Antonína Petra na biskupství budČjovské posvČcen. To dĤstojenství biskupské uvedeno jest v ýechách péþí a
ustanovením císaĜe Josefa II. Téhož roku dle nejvyššího naĜízení
poþal se steüerregulirung tak Ĝeþený, neboližto systém k vyrovnání
daní v království þeském, protož stalo se vymČĜení všech polí, zahrad, luk, pastvišĢat, lesĤ, rybníkĤ etc., a každý vlastník gruntu
pod trestem zavázán byl, jak obsah tak též vejnos svého gruntu
pĜiznati. Na KaĖku k vyvedení toho systému obrán byl za zástupce
p. radní Václav Kaudia.
/168/ Léta 1786. Dne 12. bĜezna. Naveþer pĜišel tak velký a
náhlý vítr, že se mimo škody onde uþinČné zemČtĜesení za nČjakou
chvíli znamenalo. Dne 10. dubna. V Plesích znamenitý klášter Ĝádu cistercienského, jejž Vratislav kníže þeské roku 1246 založil,
zrušen byl. Takový též los pĜipadl na klášter u Zlaté Koruny též
Ĝeholy od PĜemysla krále þeského roku 1262 založený. Pak i rezidencí bratĜí kapucínĤ v ýeském BrodČ byla zrušena. Též toho roku v Sedlicích jak klášterní, tak i též kostelní nábytky skrze veĜejnou prodaj prodané byly. Pak týž velký slavný kostel od pana Ignacia Trnky faráĜe PotČchského a vikáĜe biskupského s obyþejnou
ceremonií svého posvČcení zbaven byl a potom do nČho, jakož i
do konventu, mouka spíže vojenské v sudech složená byla. Pak až
roku 1799 dne 24. srpna nejvyšším dvorským rozkazem týž klášter docela byl zdvižen a jeho statky císaĜo-král. administraci se
odvedly. Dne 12. þervna. Prošlo nejvyšší naĜízení, aby se v kostelích neb na ulicích májové ratolesti pĜi procesí Božího TČla nevystavovaly. Dne 17. srpna. UmĜel král pruský Fridrich II. maje let
vČku svého 74. Dne 27. Ĝíjna. Prošlo naĜízení nejvyšší, aby slavnost posvČcení chrámu PánČ v tu nedČli po dni 13. mČsíce Ĝíjna
všudy slavena byla. Jakož i ve všedních dnech tím þasem, když se
slavnost posvČcení chrámu držívala, hry a tance v hospodách vĤbec zapovČdČti se mají. Dne 25. listopadu. Prošlo nejvyšší naĜízení, aby služební a mladí lidé mČstského i sedlského stavu od 12 až
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do 18 let pilnČ na cviþení kĜesĢanské choditi a k tomu vedeni byli.
Jakož i vyplacení se z jednoho panství na druhé bylo zrušeno. Dne
2. prosince. Klášter na Zbraslavi na bĜehu Vltavy Ĝádu cistercienského, jenž král Václav II. roku 1296 založil, zdvižen byl. Toho
mČsíce rozmáhaly se podivné nemoci a sice netoliko v ýechách,
ale i v jiných zemích, zvláštČ v zemi sedmihradské morová hlíza
množství lidu usmrtila.
/169/ Roku 1787
Dne 18. února. V Nydrlandu, za pĜíþinou nového zemského
zĜízení, vznikaly jakési domácí rĤznice a nevole, potom se tak
zmocnily, že tam císaĜského vojska 40.000 rychle zasláno bylo.
Dne 19. února zdvižen byl klášter v Praze na Novém mČstČ u sv.
KateĜiny, Ĝádu poustevníkĤ sv. Augustina, a dán byl za obydlí dítkám vojenským. Dne 11. dubna. CísaĜ Josef II. odjel z VídnČ pĜes
Lvov (Lemberg) do Chersonu a tam dne 28. máje s ruskou císaĜovnou ve zdraví se shledal. Dne 17. dubna. Starobylý kostel sv.
MaĜí Magdaleny na vrchu Špicberku, filiální farního kostela kaĖkovského, toho dne zavĜen a prodán za 140 f, pak podle hĜbitova
role za 48 f, kteréžto stržené peníze k nábožnému základu (Religionsfondu) odvedené byly. Koupili oboje sousedé kaĖkovští. Zvon
jeden, jenž vážil 150 liber, dán byl na nejvyšší porucžení do táborského kraje na panství Landstein, obci Gottschallings a jeden
pĜedtím k ukradení pĜišel, tĜetí pak nejmenší pozĤstal pĜi farním
chrámu PánČ na KaĖku, nímž se umírajícím poslední hodinka zvonívá. Téhož dne v Praze následující špitály zrušené byly, a to: na
Hradþanech, dán za obydlí dČlostĜelcĤm, potom i na StrahovČ sv.
AlžbČty, mČstský na Malé StranČ sv. Jana, na Novém MČstČ sv.
BartolomČje a na Starém MČstČ v Templi, kdež znamenitý dĤm
stojí. Dne 30. þervna. CísaĜ pán Josef II. šĢastnČ z Chersonu do
VídnČ se navrátil, dne 13. téhož u Bererlavi s ruskou císaĜovnou
KateĜinou se rozlouþiv. Dne 16. srpna. Turecký dvĤr postoupení
poloostrova Krymu ruskému dvoru odvolal a témuž dvoru vojnu
vypovČdČl. Dne 10. záĜí císaĜ Josef II. pĜijel do ýech a osobnČ
nové pevnosti a špitály v Praze prohlížel. Pak zapovČzeno bylo,
aby žádný více pĜed jeho cís. král. milostí na kolena neklekal, že
ta pocta Bohu patĜí. Dne 15. Ĝíjna. Pruské vojsko do Holandu s
váleþnou silou pĜitáhlo a mnohá místa osadilo. A když zbujníkĤ
zpoura potrestaná byla, princ z Oranjen, nejvyšší v Holandu místodržící, dne 22. listopadu zas do hlavního mČsta Hagu slavnČ
uveden byl. /170/ Toho roku obnoven byl dĤm radní Starého MČsta
pražského, pĜiþemž spolu také tam onen starodávní kunstovný
þeský orloj prací p. Antonína Strnada císaĜo-král. hvČzdáĜe obnoven byl.
Léta 1788. Dne 6. ledna. Arcikníže František byl v Vídni oddán s princezkou AlžbČtou z Wirtenberku. Oddával ho rejnokolínský arcibiskup a kurfiršt Maxmilián v pĜítomnosti císaĜe pána Josefa II. Dne 1. února. Spadla velmi hustá mlha a tak se umrklo, že
se noc býti zdála. Dne 9. února. Byla prohlášena a vypovČdína
vojna od císaĜ. dvora proti dvoru tureckému, s kterýmž 50 let v
dobrém pĜátelství pozĤstával. Dne 13. bĜezna. CísaĜské vojsko na
grunt turecký vstoupilo. Hlavní správu nad armádou mČl polní
maršálek p. hrabČ Lascy. Veškeré to vojsko vztahovalo se na
215.000 mužĤ, pĜi nČmž 1800 kusĤ se poþítalo. Dne 25. CísaĜ pán
Josef II. k hlavní armádČ odjel a ve Futoku na panství pana polního maršálka hrabČte Hadika bytem byl. Dne 28. dubna. Turecká
pevnost v Servii Sabaþ za Ĝekou Sávou šturmem dobytá byla. Dne
11. máje. Vzal poþátek v francouzském mČstČ PaĜíži spolek tak
nazvaný jakubínský, kterýž veliké rĤznice a pozdvižení v lidu
zpĤsobil. A aby se rotníci téhož spolku od jiných rozeznávati
mohli, zaþali þervené þepiþky na hlavČ nositi. Dne 24. máje. Nejvyšším naĜízením zaþali se židé popisovati, zvláštČ v Halicii a LudomČĜi, kteĜíž by k vojnČ schopni byli. Ta neoþekávaná zpráva zarmoutila ten národ velmi, takže haliþtí židé k císaĜi pánu zaslali
deputýrované, by mu pĜednesli, že ten lid izraelský jest velmi bázlivý a nevČrný. Avšak ta deputací nedošla cíle svého, nýbrž zĤstalo pĜi nejvyšším naĜízení. I zaþali židé z nČkterých krajin jinam se
stČhovati. Pro tuž pĜíþinu mocnáĜ rozkázal: aby všickni židé, pokudž by se zemskému zĜízení podrobiti zpČþovali, ze zemČ se vyhostili. /171/ Dne 21. þervna. Jilemnice handlovní mČsto v ýechách
pod Krkonoskýma horami ohnČm do gruntu zkaženo bylo. VyhoĜelo pĜes 200 domĤ a škoda vztahovala se na mnoho tisícĤ zlatých.
Dne 6. þervence. Strhla se taková bouĜka s hrozným hĜímáním a
blýskáním, jakož lidé od mnoha let nepamatovali. Toho a minulé-
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ho mČsíce taková parna byla, že mnohé nemoci, zvláštČ u vojštČ v
dolejších UhĜích, pošly, takže lidé zde onde, zvláštČ ale pĜi armádČ, mĜeli. Dne 8. þervence. Podle nového poĜádku hrdelních práv
všecky šibenice, planýĜové, trdlice, šatlavy, housliþky, na kanceláĜích bití, místa popravná všudy zdvižená a zrušená byla. Jakož i
nad vodou visící košové, kteĜíž za panování císaĜe Rudolfa II. léta
1590. za trest pekaĜĤm, jenž byli v peþení chleba pĜeþinili, zĜízeni
byli. Také byly zrušeny železné klece na ryncích v mČstech, jenž
byly pro cizoložníky a hanebné nevČstky postavené. A aby žádný
hospodáĜský ouĜedník sám osobnČ poddaného nesoudil, ustanoveni byli justiciaĜové na panstvích, práv a politických vČcí povČdomí, by se poddaným žádných nátiskĤ neþinilo. Dne 6. srpna. Polní maršálek pan baron z Laudonu z VídnČ na obecnou žádost odjel
k armádČ a nad vojskem v Charvátích správu pĜijal. Dne 7. srpna.
Turci vtlaþili se do Banátu a potom jich tam na 100.000 zrostlo.
Vesnic 147 pohubili a poplenili, i pĜitom množství dítek a osob
ženského pohlaví do zajetí pĜišlo. Dne 26. srpna. Vzdala se pevnost turecká Dubica u Ĝeky Uny na kapitulaci. Zajato bylo 414
mužĤ, žen a dítek mnohem více, kteréž slavný hrdina Laudon na
svobodu propustil. Dne 19. záĜí. Turecká pevnost Choþin vzdala
se císaĜským na kapitulaci a dostali vítČzové 240 kusĤ a municí
velmi mnoho. Poþítalo se tu 1100 domĤ a 24.000 duší. Osman Baša byl Ĝeditel v té pevnosti, maje stáĜí svého 83 léta, kterýž provazem zaškrcen byl, že se císaĜským bez dĤležité pĜíþiny vzdal. /172/
Dne 4. Ĝíjna. Obležení Turci na pevnosti Novy v Charvátích vzdali se p. polnímu maršálkovi Laudonovi, kterýž v krátkém þase na
nepĜátelském gruntu za 45 mil kus krajiny sobČ podmanil. Dne 7.
listopadu. Na panství doxanském ve vsi Boušovici jistý sedlák
Josef Laube, když na svém dvoĜe dĜíví štípal, vyrazil ze zemČ malý hrnek, v kterém se našlo as pĤl žejdlíku þeských penČz vČtších a
menších; totiž groš, na kterém z jedné strany byla koruna a na
druhé stranČ lev, bitý za Václava krále þeského, roku 1300. Dne
12. listopadu. Kamenný sloup Drahomíry v Praze na Hradþanech,
kterýž blíž domu hrabČte ýernína stával a její do zemČ propadnutí
vyobrazoval, vyvrácen a rozmetán byl. Pak i sloup kamenný na
VyšehradČ, o nČmž staĜí psali, že jej ćábel z ěíma pĜinesl, z
chrámu PánČ pryþ ven vynešen a nyní na krchovČ leží. Dne 5.
prosince císaĜ Josef II. navrátil se od armády do VídnČ, za nímž
také dne 8. téhož pan polní maršálek Laudon pĜijel a také veškeré
vojsko císaĜské do zimních bytĤ táhlo. CísaĜští toho roku vybojovali Choþin, mČsto Jasy v MoldavČ, Drežnik, Sabaþ, Dubici, Novy, též osadili v Servii Sabreþ a Paleš. Dne 17. prosince. Ruský
generál kníže PotČmkin pustil šturm na tureckou pevnost Oþakov
a po málo hodinách se jí zmocnil. RusĤ padlo pĜes 1400, dva generálové a 180 oficírĤ. TurkĤ pobito bylo pĜes 7000 a okolo 5000
zajato. VítČzové dostali tu 312 dČl, 49 moždíĜĤ, množství ruþnic a
zbraní, velikou zálohu spíže a na penČzích dva miliony piastrĤ. Piastr našich penČz platí 54 kr. Dne 24. prosince. JmenovitČ na
ŠtČdrý den, strhl se velmi bouĜlivý vítr s snČžnou prášenicí, takže
domy i stromy porážel a sotva kdo venku cestou neb po ulici jíti
mohl. Naši staĜí píší také na rok 1281 o takové bouĜi, tak že okolo
Hradu pražského prvních vČží 21, na mostČ 3 a v mČstČ pĜes 20
porazila. Toho roku byla zima velmi pĜíkrá.
/173/ Léta 1789. Dne 27. ledna. V Genstu republikáni skrze
domácí rĤznice veliké prolití krve zpĤsobili a v Litychu též podobnČ se dálo. Téhož dne hnal se na Ĝece Labi led, jenž v prudké
zimČ skrze 9 nedČl nepohnutedlný byl. Dne 12. února. Podle nejvyššího rozkazu zaþala se vojanská spíže, též kusy a munice v ýechách do nových pevností svážeti. Také nČco vojska z Uher do
ýech pĜitáhlo a zdálo se, jakoby váleþná vichĜice k hranicím þeským se vstahovala. Dne 12. bĜezna. PonČvadž otomanská porta
nikterak k pokoji se pohnouti nedala, tedy opČt cí. vojsko na váleþné divadlo vystoupilo. Dne 7. dubna. UmĜel turecký císaĜ Abdul Hamid, po nČmž dosedl na týž trĤn Selim III. vnuk jeho. Dne
12. máje. Sbírání na vojnu k vojĤm zaþátek mezi židy se uþinil.
PĜi celé armádČ poþítalo se 2500 rekrut národu židovského. Dne
20. þervna. Okolo Mladé Boleslavi strhla se veliká bouĜka a nato
spadl takový lijavec s krupobitím promíšený, jakéhož lidé nepamatovali. Mnohá stavení voda do gruntu vyvrátila a 100 lidí bídnČ
svĤj život pĜitom ztratilo. Dne 24. þervna. Klášter VV.OO. minoritĤ sv. Anny v Kuklenách u Králového Hradce zrušen byl. Dne 9.
þervence. Turecká hradiška byla vybojovaná a nepĜátelské vojsko,
kteréž berbírským na pomoc pĜitáhlo, do Banaluky prchlo. Dne

12. þervence. V PaĜíži zaþaly se domácí rĤznice a bouĜení. V noci
na den 13. nebylo jináþ, než jakoby pĜedchĤdce dne soudného byl
pĜišel. Na všech vČžích se zvonilo, a tím dávalo se znamení k
šturmu, a veliká krvavá lázeĖ se stala. Jakož i v PolštČ, kdež nepokojní Poláci též mezi sebou rĤznice tropili. Dne 31. þervence vĤdce vojska císaĜského princ Koburk obdržel veliké vítČzství nad
Turky u Fokšan v Moldavi. Dne 3. srpna. Generál kníže z Hohenlohe v Banátu 12.000 TurkĤ na hlavu porazil a nazpČt zahnal. Dne
24. srpna. Panu polnímu maršálkovi Laudonovi byla nejvyšší
správa nad celou armádou od císaĜe pána daná. /174/ Dne 22. cís.
generál princ Koburk uþinil veliké vítČzství nad Turky v Bezarabii
u Martinešti podle Ĝeky Rymnik a potloukl Turky na hlavu. To vítČzství pamČtihodné jest proto, že s svým vojskem asi 24.000 silným, pĜi nČmž spojených RusĤ 7000 bylo, 100.000 nepĜátelĤ pĜemohl. Padlo tu TurkĤ více než 7000 a císaĜští vybojovali celé turecké ležení, všecky kusy, spíži a jiných vČcí velmi mnoho. Dne 5.
Ĝíjna. Tento den jest pamČtný, v nČmž ženské pohlaví v francouzské zemi takových bezbožností se dopustilo, kterýchž v žádných
letopisích neþteme. Asi 1000 žen, nejvíce rybáĜek, šavlemi, píkami, vydlicemi, kosami i také kusy ozbrojených, zaþalo v PaĜíži
bouĜiti, rozkazovati a mordovati, takže žádný cesty jim nesmČl
zameziti, obávaje se jejich vzteklosti. Tyto zbrojné ženy netoliko
soudní svČtnici, kdež soudcové paĜížští sezení drželi, šturmovaly,
nýbrž i do Versalie táhnouc, král. palác oblehly a napoĜád všecku
stráž královskou mordovaly. Avšak se zvČdČlo, že mezi tČmi ženami množství mužĤ znamenitých bylo, kteĜíž v odČvu ženském
obleþení královský palác šturmovali a mordĤ velikých se dopustili. PrávČ jest se þemu podiviti, že ženy soudcĤm národu zákon
pĜedpisovaly. Dne 8. Ĝíjna. Slavný hrdina nejvyšší vĤdce císaĜ.
vojska Laudon, pevnost BČlehrad vítČznČ vybojoval. CísaĜští dostali 35 mosazných kusĤ, též 10 železných dČl, 6000 centnýĜĤ prachu, 2500 olova. CísaĜ Josef II. z svého pokladu poslal vítČznému
Laudonovi veliký kĜíž Ĝádu terezianského, an byl za 60.000 f. Dne
12. listopadu. Turecká pevnost Bender pĜišla do rukou RusĤm beze všeho prolití, v kteréž 18.000 ozbrojeného lidu leželo. Také cís.
král. generál Fabry pevnost Kladavu sobČ podmanil a tím toho roku váleþné divadlo se skonþilo. Dne 13. toho. Mezi Štýrskem a
Korytany vrch Ĝeþený Wilach zemČ pohltila. Zasypalo se ve vsi
BČlé blízko ležící 20 stavení s všemi obyvateli. Toho roku v ýechách dĜevČné komíny na nejvyšší poruþení se rušily a zdČné lidé
stavČti nuceni byli. Též toho léta p. Christian Fišer král. perkmistr
pronajímal pole zádušní na KaĖku ponejprv jakožto substituirovaný opatrovník téhož záduší. /175/ Dne 18. prosince. V Nydrlandu
buĜiþĤ rĤzná zpupnost vše naruby obracovala a s císaĜským vojskem mnohé šarvátky svedla. Také i v PolštČ a UkrajinČ Poláci s
Rusy hrozné šarvátky mČli. Dne 23. prosince. P. polní maršálek p.
Gedeon baron z Laudonu šĢastnČ od armády do VídnČ se navrátil
a pĜivezl s sebou malou Turkyni, kteráž v BČlehradu dostala se našim do zajetí, pĜijav ji za svou vlastní. Dne 24. jakožto na ŠtČdrý
den. Bylo takové teplé povČtĜí a jasný den, jako obyþejnČ þasu letního míváme.
Léta 1790. Dne 17. ledna. Držán byl v BČlehradČ v jedné turecké modlitebnici bál, pĜi kterémž se shledalo osob mužských
100 a ženských 18. Ta slavnost byla ustanovena na památku dobytí téhož mČsta Ĝeckého, kteréž nČkdy slavný císaĜský vĤdce a hrdina Evgen TurkĤm podivnČ vzal. Dne 20. ledna. Byla podepsaná
pĜátelská smlouva, kterouž král pruský Vilém II. s tureckým dvorem, za pĜíþinou války turecké s rakouským domem, uþinil. PamČti vČc hodná; neboĢ nebylo nikdy pĜedtím slýcháno, by který mocnáĜ, zvláštČ kurfiršt sv. Ĝímské Ĝíše, s Turkem ouhlavním nepĜítelem kĜesĢanstva pĜátelskou smlouvu neb allianci byl uþinil. Pro
tuž pĜíþinu poþaly se váleþné pĜípravy proti dvoru pruskému dČlati, takže v nedlouhém þasu cís. král. vojsko osadilo hranice v ýechách, MoravČ a Halicii. Nade vším váleþným lidem ustanoven
byl za nejvyššího vĤdce pan polní maršálek z LaudonĤ. Však ale
stálo to veškeré vojsko bez všeho nepĜátelství. Pak dne 27. þervence stalo se v Rajchenbachu v Slezsku narovnání a tím ta váleþná vichĜice zmizela. Dne 20. února. Odebral se na vČþnost císaĜ
pán Josef II. v mČstČ Vídni v letech vČku svého 49, jehož také paní
manželka arciknížete Františka, AlžbČta princezka z Wirtenberku
pĜedtím, totiž dne 17. téhož po porodu do vČþnosti pĜedešla. Po
témž obojím smutku dne 12. bĜezna. J. M. král uherský a þeský
Leopold II. z Florencie ve zdraví do VídnČ pĜijel. On po smrti bra-

tra svého Josefa kralovati zaþal, vezma za heslo tato znamenitá
slova: Srdce poddaných, bohatství králĤ. Dne 29. bĜezna. Mohuþský p. Posel, kanovník a svobodný pán z Hoheneku, pĜijda do
Prahy, pĜednesl pánĤm stavĤm þeským, že krále þeského, jakožto
kurfiršta Ĝíského, k volení Ĝímského císaĜe zuve. Dne 13. dubna.
Páni deputýrovaní od pánĤ stavĤ þeských do VídnČ pĜijeli a od
mocnáĜe laskavČ pĜijati byli. /176/ Dne 16. dubna. Turci pevnost
Orsovu císaĜskému vojsku s pĜinucením vydali.
Dne 9. máje. Nejvyšším naĜízením vyzdvižena byla daĖ aneb
urburní zĜízení. Dne 16. J. M. královna Maria Ludovika šĢastnČ z
Florencie do VídnČ pĜijela. Dne 17. SpatĜoval se na obloze podivný úkaz, na kterýž se lidé upamatovati nemohli. Ve tĜi þtvrtČ na
12. v poledne kolem okolo Slunce potáhlo se jakési kolo rozliþné
barvy na zpĤsob duhy v dosti prostranné dalekosti a okolo samého
Slunce jakás mrákota se znamenala. To trvalo za celých 7 dní.
Dne 27. máje. Vyšel oheĖ v mČsteþku Habru a v pĤl hodinČ 65
kĜesĢanských domĤ a všecka židovská stavení v prach a popel obrátil. Toho léta bylo náramné sucho. NeboĢ od zaþátku mČsíce
dubna žádných dešĢĤ nepršelo, takže mnohé dosti veliké Ĝeky pĜeschly. Z toho sucha pošel nedostatek obilí a veliká drahota, takže
pak k jaru žita strych až za 7 též 8 f a místem i dráže se prodával.
Tedy nejvyšším naĜízením brala se mouka z magacínĤ vojanských
a pro lid obecní chléb se pekl a prodával. Dne 8. þervna. Z Djurþeva Turci na císaĜské vojsko s celou mocí z pevnosti se vyĜítili,
že císaĜští od obležení upustiti a nazpČt postoupiti musili. PĜi tom
pĜíbČhu císaĜský generál od dČlostĜelcĤ byl od TurkĤ na kusy rozsekán. Stalo se to zradou dvou odbČhlcĤ, jenž k TurkĤm do té
pevnosti prchli. Dne 14. þervence. Odebral se na vČþnost v Novém JiþínČ na MoravČ onen vítČzoslavný hrdinský vĤdce císaĜský,
p. Gedeon baron z Laudonu v 75 letech svého vČku. On odkázal
také kšaftem mladé Turkyni, kterouž z BČlehradu pĜivezl, 15.000
f. Náš znamenitý ýech, uþený veršovec duchovní p. Václav
Oestreicher tyto verše latinské ku poctivosti jeho položil.
En DVX InsIgnIs, Heros EXCeLLens GeDeon LaVDon obIVIt,
Die 14. Julii.
Téhož dne v PaĜíži uveden byl nový poĜádek, aneb konštitucí,
pĜi slavnosti novČ smyšlené pod širým nebem na bojišti, kterouž
netoliko král francouzský Ludvík /177/ toho jména XVI. pĜijal, ale
také podepsal; a radovánky veĜejné držely se až do 18. téhož mČsíce bez pĜetrže. Ovšem tak uþinil ten dobrý král, ale zmámený národ jednal naopak a tudy ta konštitucí dlouhé stálosti nemČla, neboĢ Jakubínský klub aneb spolek, svĤj tyranský systém neb pĜedsvzetí skonþiti usiloval. Povstal pak v PaĜíži dvojí klub, totiž Jakubínský a De propaganda, a jeden od druhého velmi rozdílný byl.
Prvního pĤvodce byl markýz La Fayete roku 1789; De propaganda
ale princ Orleans a zchytralý šibal hrabČ Mirabo. Dne 20. þervence. Dobytá byla turecká pevnost ýetín pod správou polního zbrojnosty pana barona de Wins. V té pevnosti byl Ĝiditelem Bej Besireviþ, muž 112 let starý. On vypravoval, že to bylo již šesté obležení ýetína, co on pamatuje, avšak že ta pevnost nebyla nikdy dobyta, až nyní. Pak dne 26. téhož mČsíce pan generál rakouský hrabČ Klerfe Turky u Kalafátu na hlavu porazil, kdež TurkĤ 2000 bylo pobito. A to byla poslední krvavá rvaþka v této turecké vojnČ.
Dne 14. srpna. Mezi ruským a švejdským dvorem, ješto za tĜi léta
mezi sebou válþili, byl pokoj uþinČn, þímž jakýsi oumysl dvora
pruského zmaĜen byl.
Dne 4. záĜí. Skrze veliké zemČtĜesení pevnost španČlská Oran
se propadla. Dne 19. záĜí. Ve Vídni byly oddavky, pĜi pĜítomnosti
veškerého král. dvora, arciknížete Františka s princezkou neapolskou Marií Terezií. Dne 12. záĜí. Byl jsem potvrzen k stavu manželskému s pannou Barborou MaĜanovou rodilou z LibunČ nad
BystĜicí, skrze ctihodného duchovního otce p. Karla Setce farního
administrátora v král. horním mČstys KaĖku. Dne 23. záĜí. J. M.
král a královna i arciknížata vydali se na cestu z VídnČ do Frankfurtu ke korunování na císaĜskou stolici. Nato pak dne 9. Ĝíjna.
Slavný mocnáĜ dČdiþný král þeský a uherský Leopold II. v FrankfurtČ na císaĜskou stolici s velikou slavností byl korunován. Dne
21. Ĝíjna. Stalo se pĜímČĜí mezi císaĜským a tureckým vojskem a
podle narovnání v Rajchenbachu jednáno bylo strany pokoje. K
tomu jednání také dvĤr ruský pozván byl, ale on toho pozvání nepĜijal. /178/ Dne 28. Ĝíjna. Odvežena byla král. uherská koruna z
Budína k korunování do Prešpurku, a tam v kapli sv. Jana s velikou slavností vystavena byla. Dne 29. Ĝíjna. Turci pevnost novou
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Kylii dobrovolnČ RusĤm vydali. Dne 15. listopadu císaĜ Leopold
II. v Prešpurku na den svého jména na království uherské s velikou slavností byl korunován. Dne 2. prosince. Nydrlanští buĜiþi
pokoĜili se mocnáĜi Leopoldovi, neboĢ vidouce zlý konec svého
bouĜení a že by darmo na ochranu dvora pruského spoléhali.
Wandernot a Wampen, hlavní buĜiþi, z Nydrlandu prchli. Dne 22.
prosince. Rusové pevnost tureckou Ismael s mnohem vČtším krveprolitím, než se u Oþakova stalo, šturmem vybojovali.
Léta 1791. Dne 7. ledna turecký vyslanec Achmet Efendy na
9ti vozích bral se pĜes Brno do Berlína, nepochybnČ aby pĜátelské
podČkování dvoru pruskému, jakožto allirovanému, za pĜíþinou
narovnání v Rajchenbachu jménem svého dvora uþinil. Dne 10.
bĜezna. Král neapolitánský vydal se na cestu z VídnČ do Neapole,
jenž mezi dvorské sloužící darĤ v penČžité cenČ na 50.000 f rozdal, byv velký milovník honby, sedumatĜicetikrát sem tam, zvláštČ
v ýechách na panství žlebském, honbou si vyražení þinil. Dne 22.
dubna, jmenovitČ na Veliký pátek, strhla se veliká bouĜka s strašlivým blýskáním a hromobitím a na mnohých místech hrom zapálil. Dne 24. dubna. Na ten den pĜipadly nám svátky velikonoþní a
žádného nebylo, kterýž by od sta let toho pamatoval.
Dne 3. máje. V PolštČ ve VaršavČ nová konštitucí byla uvedená. TémČĜ všickni Poláci s potČšením ji pĜijali a sám král Stanislav
PoĖatovský byl hlava té konštitucí. Avšak potom pĜíþinou byla veliké války mezi Rusy a Poláky a poslednČ rozdČlení tak slavného
království. /179/ Dne 22. máje. Z francouzské zemČ, kdež pohĜíchu
rĤznice a mordy se páchaly, poþalo množství lidu pryþ vandrovati
a mnozí po jiných krajinách se rozbČhše, kde kdo mohl, bydleli.
Nešlechetný spolek De propaganda, který divných praktik a fortelĤ svou obmyslnou chytrostí nastrojiv, vysílal špehéĜe a náhonþí
do mČst a krajin, aby lid jakousi vylíþenou svobodou mámili, a tak
zmatek v celé monarchii i v náboženství zpĤsobili. I povstali v
tomto století dnové zlí a nebezpeþní, strast, nouze, úpČní v lidu
pĜenáramné, jakéhož od dávných þasĤv nebylo. Jak dále o tom se
doþteme. Dne 8. þervna. Podle král. patentu poĜádek Ĝeznický zase byl uveden, aby podle taxy maso se prodávalo. Dne 20. þervna
Francouzský král Ludvík XVI. s svou král. familií z PaĜíže potajmo v noci ujel, avšak ve Varenu od postmistra Druet jakubína byl
zadržán a nazpČt do PaĜíže dovežen. Nato králi stráž daná byla a
kdož krále provázeli, byli schytáni a žaláĜem stiženi. Ale bratĜi
královi de Provence a Artoa šĢastnČ se dostali do Nydrlandu.
Dne 5. srpna. BuĜiþi v francouzské zemi zle hospodaĜili, strhavše mČdČné štatue francouzských králĤ, je rozmetali, ustaviþnČ
o to usilujíce, aby francouzské království napotom jméno svobodné obce obdrželo. Dne 15. srpna. Poþaly se dČlati v Praze stkvostné pĜípravy ke dni slavného korunování císaĜe Leopolda II. na
království þeské a všickni páni þeští byli zváni k této pamČtné slavnosti, kteréž v ýechách za 48 let nebylo. Hlavní chrám na HradČ
pražském s velkým nákladem se pĜipravoval. Páni stavové v Karolinské ulici na Starém MČstČ za divadlem sál nákladný stavČti dali,
kterýž s Karolinum spojen byl, jehož náklad na 50.000 f se vztahoval. Též kratochvilná divadla na šancích pĜed Pruskou branou
se stavČla, zvláštČ jedna pĜeveliká bouda, kteráž pĜedstavovala
Chinský neb Persianský trh, a bud kupeckých 96 v ní se poþítalo.
Mezi tím þasem ze všech stran Europy lid se do Prahy hrnul a poþítalo se tu na tisíce cizího národu. Proþež páni stavové tolik zpĤsobili, že v niþemž nedostatku pĜi tom korunování nebylo. Libra
masa hovČzího byla za 7 kr, skopové též za 7 kr, vepĜové za 8 kr a
telecí též za 8 kr. Obilí po šĢastné žni bylo míra a to žita za 2 f 12
kr, pšenice za 3 f 6 kr, jeþmena za 1 f 34 kr, hrachu za 4 f 10 kr,
þoþky za 3 f 25 kr, ovsa za 51 kr a centnýĜ sena za 1 f 21 kr, za
vĤz neb fiaker za pĤlden platil se dukát a za celý den dva dukáty.
/180/ Dne 20. þervence. Sousedé král. horního mČstys KaĖku
téhož dne nemálo se zarmoutili, když z král. krajského ouĜadu þáslavského nejvyšší dvorské naĜízení od 4. þervna a gubernialní intimacze dato 24. þervna téhož 1791 roku obdrželi, že v KaĖku
vlastní magistrát dále se nepovoluje, nobrž KaĖk s svou právomocností k mČstu HoĜe Kutný, jakožto k nejbližšímu magistrátu,
se pĜivtČluje a v KaĖku toliko jenom jeden mČstský rychtáĜ a dva
starší obecní, quo ad publica, œconomica et contributionalia, zvolení a ustanovení býti mají. To neoþekávané a nenadálé naĜízení
zvláštČ nejvíce zarazylo zpurného ducha v tČch, jenž již skrze tolik
let proti primasovi p. Fatigati i nČkterým radním osobám žaloby
stále vedli a po ustanovení nového regulirovaného magistrátu tou56

žili. Spoleþné sousedstvo ale považujíc, že když tak KaĖk již hned
za slavné pamČti císaĜe Rudolfa II. roku 1579. od mČsta Hory
Kutné zcela oddČlen jest a jakožto zvláštní mČstská obec svĤj magistrát a právomocnost až dosaváde skrze ten celý tak dávno trvající þas mČl, protož na tom jednosvornČ pozĤstalo, že o zachování
tej své právomocnosti k pánu zemČ prosebnČ ucházeti se bude.
Naþež i také hned žádost na král. ouĜad krajský se zanesla, by s
pĜenešením právomocnosti a volením mČstského rychtáĜe poshovČno bylo tak dlouho, dokaváde od J. M. zemČ pána resolutí na
žádost sousedstva následovati nebude.
Dne 4. srpna. Mezi cís. král. a tureckým dvorem zavĜín byl
pokoj v ýzistovČ v Bulgarii podle Dunaje. Turecký dvĤr Staré Orsovy s celým okolím až k ýerné Ĝece a jednoho dílu pĜi Ĝece UnČ s
ýetínem a Drežnikem cís. král. rakouského dvoru postoupil. Naproti tomu cís. král. dvĤr všecka místa, mČsta i BČlehrad TurkĤm
zase navrátil a tak ta záhubná vojna se skonþila. Dne 9. srpna.
ýeskou korunu, kteráž roku 1743 z Prahy do VídnČ vzatá byla,
páni deputýrovaní pĜi shromáždČní množství lidu všeho stavu z
VídnČ na Hrad pražský pĜivezli, kdež v kapli sv. Václava až do
veþera k veĜejnému podívání vystavena byla. Dne 15. srpna. Vyšel náramný oheĖ v Klatovech, kterýž 48 domĤ, nČkdejší kolej jezuitskou, seminarium a školy strávil. PohoĜelým klatovským od J.
M. císaĜe Leopolda II. 12.000 f darováno bylo. /181/ Dne 23. srpna
J. M. císaĜ Leopold II. s arciknížetem Františkem odpoledne do
Prahy pĜijel. NazejtĜí pak odjeli k DrážćanĤm do Pilnic, kdež se s
pruským králem a saským kurfirštem v dobrém pĜátelství shledali.
CísaĜ pán vykázal 1000 dukátĤ do Sas, aby na vysokých školách v
Witenberce a Lipsku pro mládež evangelického náboženství fundací založená byla. K této fundací nejprvnČjší právo mají z národu
þeského synové evangelických kazatelĤ augšpurského a helvetského vyznání, a pokudž by tČch nebylo, teprv synové kazatelĤ z
ostatních zemí k té fundací právo mají. Dne 30. srpna. J. M. císaĜovna s arciknížaty a s arciknČžnami pĜijela do LibnČ pĜed Prahou,
kamž i také císaĜ pán z Prahy se odebral a od deputýrovaných stavĤ panského i mČstského pĜivítaní byli. Dne 31. srpna. Držán byl
slavný pĜíjezd do mČst pražských jejich milostí císaĜe a císaĜovny
k slavnému korunování na þeskou královskou stolici. Týž slavný
prĤvod vzal poþátek z domu invalidĤ o pĤl jedné hodinČ z poledne
a trval až do šesté hodiny na veþer. Poþítalo se samých nejstkvostnČjších vozĤ 98 mimo jízdecích koní, na nichž kavalíĜi vedle jednoho každého pĜednosti sedČli, mlþe o jízdČ vojenské, haþíĜské a
císaĜských služebníkĤ. Zvonilo se po celém mČstČ, všudy zvuk
bubnĤ a trub se rozlíhal a okolo mČsta po šancích z kusĤ hluþnČ se
stĜílelo. Hned od domu invalidĤ dvČma Ĝadama stálo lidu domácího i cizího na tisíce, neboĢ sjelo se k té slavnosti množství knížat,
hrabat, baronĤ, zemanĤ, cizích dvorĤ vyslancĤ z každé témČĜ krajiny po celé EuropČ. Všickni poĜádkové ĜemeslníkĤ a kunstýĜĤ
pod svými drahými praporci stáli, jichž se 65 poþítalo. MČstské
gardy a kupecká spoleþnost v vojenském odČvu, duchovní Ĝádové,
spoleþnosti pražských vysokých škol, mČstská rada, obec židovská, na svých místech stojíce, vítali svého krále a s uctivou poklonou ho pozdravovali. PĜed jeho císaĜ. král. milostí jel maršálek
dvorský z nahým meþem a pĜed maršálkem dva herolti v svém
odČvu a drahých kápích, na nichž zpĜedu i s zadu vytkaní byli orlové o dvou hlavách. O tČch pak, kteĜíž okolo cís. vozu šli, a za
vozem jeli, bylo by dlouho vypravovati. To jest vČdomé, že v tom
zadním komonstvu byli také nejvyšší úĜedníci, dámy dvorské a jiných více. Jakž do mČsta vjeli, u PoĜické brány pražský purgmistr
p. OndĜej Steiner s radami nejprve císaĜe pána vítaje v nČmecké
Ĝeþi, žádajíce spasitedlných prospČchĤ na Pánu Bohu a dlouhého
panování, vlast i mČsto v otcovskou ochranu porouþeje, klíþe odvedl; jemuž též nČmeckou Ĝeþí císaĜ odpovídaje Ĝekl: „Vaše vítání
a vinšování vdČþnČ pĜijímám; vČzte, že jste nám vždycky poruþeni, takže netoliko králem a pánem vašim milostivým, ale ve všech
potĜebách vašich i otcem býti chceme.“ Na rynku StaromČstském
stala spoleþnost /182/ z MistrĤ, doktorĤ, bakaláĜĤ slavné pražské
unyversí, kteĜí skrze rektorta uþení pražského tu latinskou Ĝeþí též
vítali krále svého. Naþež císaĜ pán zas tou Ĝeþí odpovČdČl. Potom
na HradČ pražském všickni nejvyšší dvorští ouĜadové, ministĜi, rytíĜi velikého kĜíže tereziánského, svatoštČpánského a zlatého rouna, generálstvo, jeho milost císaĜe oþekávali. Pak jménem pánĤ
nejvyšší purkrabí pražský p. hrabČ z Rottenhánu þeským jazykem
obšírnou Ĝeþí císaĜe pána vítal. Naþež císaĜ pán velmi pĜívČtivČ a

ochotnČ mu odpovČdČl: „VdČþnČ pĜijímám vítání vaše, všelijakou
císaĜskou a královskou milostí se vám zavazujíc.“ Poté jejich M.
císaĜ a císaĜovna z vozu slezli a k hlavnímu chrámu PánČ se brali,
kdež arcibiskup pražský Antonín Petr hrabČ PĜíchovský, a holomoucký kníže z Koloredo, biskupové, slavná kapitola, preláti a jiné knČžstvo jejich cís. král. milosti oþekávali. TuĢ všedše pod nebesa na koberci prostĜeném státi zĤstali a týž velebný staĜec pan
arcibiskup pražský vítání v latinské Ĝeþi obšírnČ jejich milostem
pĜednesl. Naþež zas J. M. císaĜ touž Ĝeþí odpovČdČl. Po þemž jejich cís. a král. milosti kĜíž, kterýž arcibiskup nesl, políbili a do
kostela šli, kdežto bylo slavné Te Deum Laudamus. Což když se
vykonalo, páni provodili jejich cí. král. milosti do jich pokojĤ,
kdež opČt arciknížata a dámy shromáždČné tyto nejmilostivČjší
hosti vítali a svou poklonu konali. Obecní pak lid do svých obydlí
se rozšel. Další pompa ani perem dosti vypsati ani ústy vypraviti
se nemĤže. JistČ to byla taková sláva, takový náklad, kteréhož ne
tak snadnČ kdy Praha vidČla a snad sotva kdy vidČti bude.
Dne 1. záĜí. Toho dne a dvou následujících císaĜ pán i císaĜovna a arciknížata v rytíĜském sálu obČdvali a pokaždé pĜi té tabuli asi 100 hostĤ pozvaných se nalézalo. V ty dni každému sál pĜi
stolování projíti povoleno bylo. Dne 4. záĜí. CísaĜ pán po skonþení zpívané mše sv. jakožto král národu þeského s velikou slavností
od vČrných þeských pánĤ stavĤ pĜísahu vČrnosti pĜijímal. Téhož
dne u veþer bylo celé mČsto co nejkrásnČji osvíceno, tak jakoby v
ohni stálo. Okolo 9. hodiny císaĜ. král. dvĤr z hradu vyjel a za celé
dvČ hodiny po všech hlavních ulicích všecko osobnČ prohlídl.
Procházelo pak všecky ulice takové množství lidu, jakéhož sobČ
þlovČk pĜedstaviti nemĤže. Dne 6. záĜí. Byl den slavný, na kterýž
národ þeský v nejvČtší slávČ svého korunovaného krále spatĜil. /183/
K tomuto slavnému korunování hned od páté hodiny ranní všecky
mČstské kompanie, poĜádkové s svými praporci a vojsko vytáhlo
na hrad královský a postavili se na svá vykázaná místa. Od šesté
hodiny zvonilo se velkým zvonem pĜi chrámu PánČ hlavním a mezitím veškeré cís. král. komonstvo, nejvyšší zemští ouĜedníci a
stavové na hradČ se shromáždili. Jeho cís. král. milost v slavném
prĤvodu okolo osmé hodiny z hradu pod nebesami, kteráž nesli
purgmistrové mČst pražských, do chrámu PánČ se odebral, s obyþejnou ceremonií (pĜi hlavní zpívané mši sv.) jeho M. krále arcibiskup pražský s nejvyšším pugkrabím korunoval, pĜiþemž se tĜikrát okolo mČsta na šancích z kusĤ stĜílelo. To vše dálo se s takovou stkvostností, jakž se jen pĜi takové veliké slavnosti pomysliti
mĤže a plesání ze všech stran bylo nevypravitedlné, zvláštČ po
tČch slovích: „Poćme, a našemu korunovanému králi a pánu dČdiþnému pĜiznání uþiĖme.“ J. M. císaĜ a král pĜed svým korunováním pĜísahu v latinČ složil, po kteréž zas následovala v nČmþinČ
druhá pĜísaha v tom obsahu: „My Leopold toho jména druhý, pĜísaháme Pánu Bohu všemohoucímu, že chceme katolické náboženství pevnČ držeti, spravedlnost jednomu každému prokazovati a
stavĤm potvrzené vejsady, (privilegia) práva od slavných pĜedkĤ
našich Ferdinanda II. dne 24. máje 1627, Ferdinanda III. 21. bĜezna 1642, Karla VI. 5. záĜí 1723 a též slav. pam. naší paní máteĜe
M. Terezie 12. máje 1743 ochraĖovati, propĤjþiti. Od toho království niþehož neodcizovati, nýbrž je dle naší možnosti rozšíĜiti a
rozmnožiti a co by k užitku jeho bylo, zĜíditi se pĜiþiniti. K tomu
BĤh dopomáhej nám.“ Když se pĜi hlavní mši sv. Credo zpívalo, J.
M. císaĜ a král, podle starobylého obyþeje 14 pánĤ stavu panského
a 3 rytíĜského, meþem sv. Václava na rytíĜstvo pasoval. Po korunování nejvyšší dČdiþný pokladník p. hrabČ z Vrtby vyjel na plac
hradþanský a tu mezi shromáždČný lid památní peníze zlaté a stĜíbrné rozhazoval. Celá suma tČch penČz pozĤstávala 2437 f 30 kr.
Jeden vČtší zlatý peníz platil 5 f 37 kr, menší 3 f 22½ kr. VČtší
stĜíbrný platil 12 kr a menší 11 kr. Tento pamČtní peníz mČl na
jedné stranČ erb lva þeského, kterýž levou nohou rakouský erb dole a v pravé noze vzhĤry uherský kĜíž držel; okolo byla tato vyrytá
slova: Pietate et Concordiæ. Na druhé stranČ byla þeská koruna a
tento nápis: Impr. Cæs. Leopoldus II. p. F. Aug. Hung. Bohem.
Rex Archidux Austriæ, Coronatus Pragæ VI Septem. MDCCXCI.
/184/ V sálu rytíĜském byla cís. tabule; na každé stranČ vpravo a
vlevo po 6 stolích pro nejvyšší zemské ouĜedníky. Stolování trvalo
asi hodinu, pĜi kterémž znamenití zpČváci slyšeti se dali. Potom
jeho cís. král. milost, maje korunu na hlavČ, vyšel na pavlaþ podle
hradu, kdež ještČ mČstské vojsko a poĜádkové s svými praporci
stáli a svými rozprostĜenými praporci poklonu poddanosti þinili:

jeho cís. král. milost s veselou myslí veškerému lidu pokynutím
rukou své podČkování uþinil. Téhož dne u veþer byla na velkém
divadle uvedena vlaská opera, kamž se také veškeren cís. král.
dvĤr odebral. Dne 7. Na král. hradČ opČt byl veĜejný bál pro mČstský lid, pĜi kterémž se okolo 4000 lidu nalézalo. Dne 8. Její král.
vyvýšenost arciknČžna Maria Anna jakožto abatyše a knČžna cís.
král. štyftu u VV.SS. na hradČ pražském byla inštallována. U veþer nejvyšší pan purgkrabí dal v domČ svém stkvostný bál. Dne
10. OpČt byl slavný bál v domČ p. hrabČte ýernína na Hradþanech,
pĜi kterémž se 800 vznešených hostĤ nalézalo. NapĜed byl pČkný
muzikální zjev neb cantate, pĜi nČmž 180 muzikanto bylo. Dne 11.
odpoledne J. M. císaĜ s arciknížaty plynul na StĜelecký ostrov. Pak
propĤjþil stĜelcĤm té milosti a spolu s arciknížaty do terþe stĜílel.
Dne 12. J. M. císaĜovna Maria Ludovíka v hlavním chrámČ jakožto královna þeská, s velkou slavností pĜi pĜítomnosti císaĜe pána,
množství panstva a vznešených dam, byla korunována. ArciknČžna jakožto knČžna a abatyše, s arcibiskupem pražským nejmilostivČjší své paní mateĜi korunu na hlavu vstavila a plesání i stĜílení
bylo veliké. Po té slavnosti v rytíĜském sále stolování bylo slavné,
pĜi kterémž také dámy u 6ti stolĤ stolovaly a památní peníze též na
place se rozhazovaly. Na jedné stranČ toho peníze leží král. berla a
palmová ratolest a nad tím královská koruna; okolo stála tato slova: Regina et Mater. Na druhé stranČ tento nápis: Mr. Ludovica
Aug. Leopold. II. Impr. Regina Bohm. Coronata Pragæ XII Septem. MDCCXCI. U veþer páni stavové þeští v nákladném sálu v
Karolinské ulici J. M. krále a královnu co nejstkvostnČji ctili. Dne
15. záĜí. Podle nejvyššího naĜízení vĤbec bylo oznámeno, aby obce svou žádost pĜíþinou potvrzení svých privilegií ne více ke dvoru, nýbrž pĜímo ku krajskému ouĜadu zaslaly. Za ten þas J. M. císaĜ /185/ všem vĤbec audienci neb vyslyšení dával za nČkolik po
sobČ dní, pĜi kteréžto pĜíležitosti i také sousedé kaĖkovští svĤj
prosební spis strany zachování právomocnosti témuž mocnáĜi podali. Dne 17. záĜí. Páni stavovští deputýrovaní u jejich M. krále a
královny mČli audienci, pĜi kteréž obyþejné pĜi korunování dary
odvedli; totiž J. M. králi jedenkrát sto þtyrydcet pČt tisícĤ zlatých a
královnČ 5000 kusĤ dukátĤ. J. M. král ten dar daroval na fundaci
pro chudé dČvþata stavu panského a mČstského. Dne 27. záĜí.
Král. vČnný mČsto Královin DvĤr nešĢastné bylo, kdežto 68 domĤ
a 3 stodoly s obilím oheĖ strávil.
Dne 2. Ĝíjna. U veþer J. M. císaĜ a král Leopold II. s arciknížetem Františkem z Prahy do Brna odjel. A nato dne 3. téhož královna z Prahy pĜímo do VídnČ odjela. A tak ta znamenitá slavnost
v král. þeském skonþená byla. Avšak ještČ to oznámiti sluší, že na
den korunování našeho krále Leopolda II. když se s nejvČtším
zvonem na hradČ pražském zvonilo, srdce vejpĤlky se vyrazilo a
poloviþka jeho silným pádem z vČže do zemČ se zaryvší, žádného
neštČstí, jakkoli tu množství lidu bylo, nezpĤsobila. Váha toho
srdce þinila pĤl osma centnéĜe. Dne 16. Ĝíjna. Francouzský posel
v nejvČtší rychlosti k cís. král. dvoru do VídnČ pĜijel, uveda v
známost, že Ludvík král francouzský novou konštituci pĜijal. Téhož dne umĜel kníže PotČmkin ruský polní maršálek v 52. letech
svého vČku a v Chersonu slavnČ pochován. Dne 9. prosince. Mezi
Rusy a Turky zavĜín byl pokoj v mČstČ Jasy v MoldavČ; podle kterého Turci RusĤm pevnosti Oþakova a poloostrovu Krymu vČþnČ
se odĜíci a jim je postoupiti musili. Naproti tomu ruský dvĤr
všecky dobyté pevnosti ottomanské portČ navrátil. A tak váleþné
divadlo Rusové s velkou pochvalou skonþili. Dne 18. prosince. V
PaĜíži všickni titulové, léna a liberaje byli vyzdviženi; proþež žádný víc toho titule, vývoda, hrabČ, baron, a t. d. pod pokutou tisíc
liver užívati nesmČl, ani mezi akta psáti neb klásti, než toliko slovutný a úþinlivý mČšĢan. Dne 28. prosince. MČsto papežské Avignon, kdež ukrutný tyran Žurdan bouĜení a mordování pĤvoda byl,
spojilo se s francouzským královstvím.
/186/ Léta 1792. Dne 19. ledna. V noci v Gmindu v hoĜejších
Korytanech bylo strašlivé zemČtĜesení, že všecko na hromadu
padlo, což na dobrém gruntu nestálo. Dne 24. ledna. Turecký posel jel skrz Prahu a ýáslav z Berlína nazpátek pĜímo do VídnČ se
bral, kdež také šel se podívati na hrob maršálka Laudona a na parádní postel, na které císaĜ Josef II. v vosku vyobrazen leží. Dne
31. ledna. Skrze ustaviþné v PaĜíži domácí rĤznice a mordy, kterýchž laskavé napomenutí J. M. cís. a krále Leopolda II. upokojiti
nemohlo, cís. kr. vojsko k francouzským hranicím táhlo. Mezitím
vystČhovancĤ francouzských do ěíše, Nydrlandu a jiných zemí
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množství pĜicházelo, takže po všech silnicích bylo vidČti množství
FrancouzĤ a to ode všech stavĤ.
Dne 11. února. Turecký vyslanec Ebu Bekyr Ratyb Efendy
slavnČ pĜijel do VídnČ pĜes nový most do Leopoldova mČsta, kdež
se hospodou položil. Celý cís. dvĤr na ten ozdobný prĤvod patĜil.
Dne 17. února. Mezi ruským a švejdským dvorem stala se pĜátelská úmluva za pĜíþinou francouzské revolucí, podle kteréž dvĤr
ruský 24.000 a švejdský 12.000 mužĤ proti FrancouzĤm vyslati se
zavazovali, nad kterýmž vojskem král švejdský nejvyšší správu
vzíti chtČl. Ale k tomu nepĜišlo; neboĢ týž dobrý král zlosti JakubínĤ neušel. Nato dne 19. téhož podobná úmluva zavĜína byla
mezi císaĜským rakouským a pruským dvorem, ku kteréž i jiné
mocnosti pĜistoupily. Dne 19. února. V uherském mČstČ BudínČ
po poledni o 3. hodinČ pĜi jasném povČtĜí bylo veliké kolo okolo
slunce a v tom kole po bocích dvČ slunce a tak trojí slunce najednou spatĜíno; pĜitom také k pĤlnoci v té stranČ ukázala se duha.
Dne 1. bĜezna. CísaĜ Ĝímský a korunovaný král þeský Leopold
II. v Vídni z tohoto svČta na vČþnost se odebral, maje vČku svého
45 let. Tato smutná zpráva v celé monarchii nejvČtší zármutek
zpĤsobila. On spravoval dČdiþné zemČ 2 léta 11 dní. Ten þas v
král. stĜíbrnohorním a mincovním mČstČ HoĜe Kutný nový regulírovaný magistrát uveden byl. /187/ Dne 6. bĜezna. Sotva den obecného zármutku o smrti císaĜe a krále Leopolda II. v známost pĜišel, již opČt pĜesmutný a hrozný národu švejdskému nastal, na kterýž onen slavný hrdina Gustav III. král švejdský na bále od Jakuba
Ankerštrema, nČkdejšího pĜi gardČ královČ kapitána, tČžkou ranou
byl prostĜelen a dne 24. ledna t.m. na vČþnost se odebral, maje stáĜí svého 47 let. Dne 31. bĜezna. Páni stavové þeští drželi hlavní
snČm na král. HradČ pražském, pĜi kterémž byli ustanoveni deputýrovaní, kteĜíž k jeho M. Františkovi arciknížeti k šĢastnému dosednutí na trĤn vinšovati do VídnČ odjeli.
Dne 3. dubna. PĜijel do Prahy z Mohuþe svobodný pán z
Frankenštejnu, jakožto zĜízený posel; a zval krále þeského, jakožto
kurfiršta Ĝíšského, k volení nového císaĜe. ÊDne 20. dubna.
Zpupní Francouzové J. M. králi Františkovi II. jakožto králi þeskému, vojnu vypovČdČli, do kteréhožto prohlášení i také král francouzský Ludvík podepsati se musil. Od toho dne ta záhubná a
velmi krvavá francouzská vojna se zaþala. Dne 24. dubna. V Královu MČstci v ýechách vyšel prudký oheĖ, kterýž 282 domĤ,
chrám, faru i školu strávil. Dne 27. dubna. Na podČbradském
panství ve vsi KĜeþkovČ kopala jedna dívþice v rybníce, který se
již obilím osíval, a nalezla drahými kameny vykládanou pykslu. A
když se dovČdČli, že ta pyksla císaĜe Františka I. byla, kterýž pĜed
46 lety v té stranČ držev honbu, v tom rybníce onu pykslu ztratil,
byla zaslaná do VídnČ a J. M. František II. té dívþici 30 kusĤ dukátĤ vyplatiti rozkázal. Dne 29. dubna. Francouzové vyrazili na
císaĜ. vojsko blízko Monsu, ale k své ztrátČ. Pro tento nešĢastný
pĜíbČh Francouzové v Ryslu svého genrála Dylona rozsekali. Dne
15. máje. OvdovČlá císaĜovna a paní manželka Leopolda II. k velikému zármutku svých vČrných poddaných svĤj život dokonala.
Téhož dne král þeský a pruský spoleþnČ prohlásili všem Ĝíšským
stavĤm, že pro zachování pokoje smlouvu mezi sebou proti FrancouzĤm uþinili. Ale nastojte! táž smlouva krále pruského nemČla
dlouhé stálosti!!!. ÇDne 18. dubna. Ruský posel v známost uvedl
v VaršavČ svého dvora prohlášení proti nové polské konštituci. Od
toho dne také ozbrojení Rusové do Polska táhli.
/188/ Dne 31. máje. Jejich král. milosti král a královna ke korunování do uherského mČsta Budína odjeli. Téhož dne v král. horním mČstys KaĖku v pĜítomnosti král. krajského komisaĜe tit. pana Josefa Baullera z Hochenburku a mČstského magistrátu prodávaly se prostĜedkem veĜejné licitace pole obecní, kterýchž až dosaváde primas a radní osoby in partem solarii, to jest za mzdu neb
místo platu, užívali. Vynacházelo se tČch samých polí 68 strychĤ,
z tČch dáno bylo k sedmi posléz vnovČ vystaveným domĤm po 1
str, a tak ostatních 61 strychĤ prodáno, za které strženo kapitálu
6339 f 8½ kr. Ouroku každoroþnČ ze str. po 1 f a tak 61 f z nich
obci pĜichází. Naproti tomu obec kontribucí, tak jak pĜi prodaji
prvním roku 1782, platiti se uvolila. Ty samé pole byly prodané
domácím kaĖkovským sousedĤm. Ale nastojte! nešĢastnČ se stalo
pro tu mČstskou obec, že skrze uvedení toho Robots abolitions
systemu všeho toho rolního hospodáĜství zbavena byla a že zvláštČ
ty grunty emphytevtyckým zpĤsobem do prodaje pĜišly. NeboĢ
anby byly ty pole dle Hojerovského systému na prodloužilá léta
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proti þinži licitando pronajímané byly, bylo by se velmi šĢastnČ
stalo. Jak ale skrze to táž obec ochuzená jest, to budoucí léta zvíme, zvláštČ o tom rok 1811. poví.
Dne 1. þervna. Rychlý posel ruský pĜinesl do VídnČ potvrzení, že ruská císaĜovna KateĜina II. rakouského dvoru alliancí pĜijímá a ke všemu, což strany FrancouzĤ ustanoveno jest, pĜistupuje. Dne 6. þervna. Uherští páni stavové J. M. Františka s nejvČtší
slavností na král. uherskou stolici korunovali. Nato 10. téhož mČsíce také královna Maria Terezia slavnČ byla korunovaná. Dne 8.
þervna. Od J. M. krále Františka II. povoleno bylo, aby na pražských vysokých školách profesor þeského jazyka a literatury ustanoven byl. Ten þas sousedé kaĖkovští strany, o zachování své
právomocnosti na J. M. Leopolda II. císaĜe, podané žádosti k
slavnému cí. král. zemskému gubernium prosebné pĜipamatování
uþinili a také za tou dĤležitostí tam p. starší obecní Jakub Vysekal
s p. Janem Rochel pĜísežným advokátem, se vypravili. Dne 15.
þervna. Pruské král. vojsko táhlo skrz Prahu proti FrancouzĤm,
totiž regiment generála Hercberka, pak Wytymshofen, Borecký a
Wolfratských husarĤ.
ti
/189/ Dne 13. þervence. Odjel z VídnČ turecký posel na 10 korábích po Dunaji a ode dvora za 24.000 f darĤ pĜijal. O nČm šla
zpráva, že byl muž vhlídný a v umČních i Ĝeþi francouzské dobĜe
zbČhlý. Jeho veliká žádost byla, aby ve FrankfurtČ pĜi korunování
císaĜe pĜítomen býti mohl, ale bylo mu to odepĜíno. Dne 14. þervence. Náš mocnáĜ František v FrankfurtČ jakožto Ĝímský císaĜ
toho jména druhý, slavnČ byl korunován. ýeského kurfiršta vyslanec, kníže uherské Esterházy, dal tam své obydlí na ten den osvítiti a stálo to osvícení 10.000 f. Dne 19. þervence J. M. císaĜ a král
pruský do Mohuþe pĜijeli a tu se šĢastnČ oba v dobrém pĜátelství
shledali. Dne 31. þervence. J. M. císaĜ a císaĜovna ke korunování
na královskou þeskou stolici Vyšehradskou branou do Prahy pĜijeli; jimž vstĜíc vyjel purgkrabí pražský a ostatní páni þeští. PĜes
30.000 lidu k vítání se sešlo a veškeren ten lid, duchovní Ĝádové,
magistrát, Ĝemeslníci s praporci, žákovstvo uþení pražského, mČstské gardy a vojsko v parádČ stálo. Trubaþi, bubeníci a stĜelci na
vše strany se ozývali. Také houf krásných a šlechetných panen jejich císaĜ. král. milosti v cestČ vítal, kteréžto jdouc podle král. vozu, krásné kvítky na cestu metaly. Potom na HradČ od duchovenstva byli vítáni a uvedeni do chrámu PánČ s obyþejnou slavností,
kdež zvukem trub, bubnĤ a stĜelby: TČ Boha chválíme etc. držáno
bylo. Celá tato slavnost ýechĤm opČt radostná, podle nejvyššího
naĜízení vykonávala se v smutku, krom dne pĜísahy a korunování.
Dne 2. srpna. U veþer zahrada hrabČte Hacfelda byla osvícená a
bál tu držán byl. Jakož zas dne 4. v domČ p. hrabČte ýernína byl
povolený bál. V sálu hoĜelo 900 voskových svíþek a kĤr nejvýbornČjšími muzikanty byl obsazen, jichž se 98 poþítalo. Dne 7.
srpna. Páni stavové þeští a moravští králi svému Františkovi pĜísahu vČrnosti složili. Nato dne 9. toho mČsíce s obyþejnou slavností,
tak jak se dálo za korunování Leopolda II. J. M. císaĜ František II.
na království þeské byl korunován. Peníze se vyhazovaly zlaté a
stĜíbrné mince, na kterýchž z jedné strany byla král. þeská koruna
s tímto nápisem: Impr. Cæs. Francscus II. p.t. Aug. Hung. Bohem.
Rex, Archidux Austr. Coronatus Pragæ IX August. MDCCXCII.
Na druhé stranČ þeský lev, drže v pravé noze kĜíž vzhĤry a v levé
noze rakouský erb a nahoĜe byl nápis: Lege et Fide. Téhož dne
celé mČsto pražské bylo nádhernČ osvíceno.
/190/ Dne 10. srpna. Na ten den dopustil se francouzský národ
veliké hanebnosti v PaĜíži. Asi 8000 lidí, kteĜíž se královy strany
pĜidrželi, bylo zamordováno, takže okolo králova dvora všecko
mrtvými tČly pĜikryto bylo; a král s svou familií do vČzení tak Ĝeþeného Temple byl vsazen. Dne 11. srpna J. M. císaĜovna Maria
Terezia tím poĜádkem a slavností, jako nebožka císaĜovna Ludovíka, byla korunována. NazejtĜí, totiž 12. téhož. Páni stavové þeští
k uctČní král. dvora v OvČnci jinak v Bubenþi blízko Prahy za
Pruskou branou, kdež pĜed þasy králové þeští své vyražení mívali,
zĜídili venkovskou slavnost, ku kteréž i sedláci ze všech krajĤ
král. þeského jakož i ženichové a nevČsty, jenž skuteþnČ toho þasu
do stavu manželského vstoupiti chtČli, pozváni byli. Ten þas také
kaĖkovští sousedé svou žádost o zachování právomocnosti na téhož korunovaného mocnáĜe jsou obnovili. Dne 15. srpna. Sjednocené cís. a pruské vojsko, pod nejvyšší správou vývody brunšvického, s celou mocí od Rejnu na francouzské hranice vtrhlo, pĜi
kterémž také sám král pruský Vilém II. byl. Dne 16. srpna. J. M.

císaĜ a císaĜovna z Prahy pĜímo do VídnČ odjeli a tak náš slavný
mocnáĜ v témž roku tĜí slavných království, Ĝímského, uherského a
þeského, korunu pĜijal, což se zĜídka kterým králĤm trefilo. Dne
19. srpna. Francouzský generál La Fayette, pĤvodce nové konštitucí francouzské, s 23 oficíry, maje pĜi sobČ kasu 13.000 loidorĤ, v
noci blízko Rošefortu v Lucembursku od cís. husarĤ zajat byl.
Jenž skrze ten hanebný skutek, jehož se nešlechetná chasa dne 10.
srpna v PaĜíži dopustila, svou armádu opustil a do Holandu prchnouti chtČl. Dne 24. srpna. Pevnost francouzská Longvi vzdala se
císaĜským na kapitulaci a Prušané Verdyn v Lotrinku sobČ podmanili.
Dne 2. záĜí. Ukrutný lid v PaĜíži zmocnil se všech žaláĜĤ a
všecky ubohé vČznČ pomordoval. Podle soukromých listĤ z PaĜíže
od 10. srpna až do tohoto dne bylo tam 8900 osob zmordováno,
mezi nimiž byla také ovdovČlá knČžna z Lambalu, rozená princezka safojská, jakož i arcibiskup orleanský, biskupové hentský,
lovenský, papulský; prelát Lanfant a pĜes 400 knČží, jak kardinál
Bernys vypravoval. /191/ Dne 5. záĜí. CísaĜští pevnost Thyanville
oblehli a dobývali, pĜiþemž cís. generálu knížeti Waldek levá ruka
ustĜelená byla. Dne 15. záĜí. Francouzové sardinskému králi válku
vypovČdČli. Nato franc. generál Monteskjé vpadl do Safojska a
podmanil sobČ i hrabství Nýzu. Dne 19. záĜí. Franc. generál Dumurier vyrazil na cís. vojsko v Rurboa; avšak s velkou ztrátou zas
zpČt ustoupiti musil. PĜi tom pĜíbČhu zabit byl cís. obršt Karel
princ de Ligne. Dne 30. záĜí. Francouzové, pod správou generála
Kustyna pĜipadli na mČsto Ĝíšské Speyer a zmocnili se také biskupského mČsta Wormsu a na ten zpĤsob v NČmecké Ĝíši, bez
všeho oznámení, nepĜátelství zaþali.
Dne 1. Ĝíjna. Sjednocené armády z franc. zemČ nazpČt táhly;
to dalo pĜíþinu rozliþným dĤmČním a pak od toho þasu každá armáda pro sebe bojovala. Dne 21. Ĝíjna. Francouzové táhli k Mohuþi a po nedlouhém odporování pevnosti i mČsta se zmocnili, k
þemuž rota jakubínská, kteráž se v Mohuþi velmi zmohla, velmi
mnoho pĜispČla. A skuteþnČ v NČmecké Ĝíši nejprvnČjší klub jakubínský tu uveden byl pod tímto jménem: Klub pĜátelĤ francouzské
konštitucí a republiky. Dne 22. Ĝíjna. Francouzové pĜitáhli k
Frankfurtu a to mČsto vojskem osadili. Avšak ho dlouho v držení
nebyli; nebo mČšĢané pomocí PrušanĤ a HessĤ odtud zas brzo je
vytiskli. Což jim k vČþné pochvale slouží. Dne 6. listopadu. Blízko Monsu v Nydrlandích strhla se mezi rakouskou a francouzskou
armádou veliká bitva. CísaĜští sice velikému množství ustoupiti
musili, pĜedce však takovou porážku mezi Francouzy zpĤsobili, že
mrtvých tČl až hrozno okolo Monsu leželo. Ta bitva toho roku byla nejkrvavČjší, pĜi kteréž slavný hrdina generál Klerfe veliké pochvaly došel. Dne 30. listopadu. Za nejvyššího purgkrabího v
král. þeském tit. p. hrabČ Lažanský, místo p. hrabČte z Rottenhanu,
kterýž za ministra dvorského do VídnČ se dostal, uveden byl. Dne
4. prosince. Na Ĝíšském snČmu v ěeznČ knížata na tom se snesla,
aby armáda Ĝíšská 120.000 mužĤ proti FrancouzĤm vypravená byla; však nestalo se tak. Dne 18. prosince. Duchovní p. Václav Rokos u Matky Boží snČžné na Novém MČstČ pražském faráĜ, ustanoven byl za faráĜe v TejnČ na Starém MČstČ pražském. Dne 19.
prosince. Od jeho cís. král. milosti pan polní maršálek princ z
Koburku za nejvyššího nad vojskem ustanoven byl.
/192/ Dne 21. ledna léta 1793. NešĢastný mocnáĜ francouzský
Ludvík XVI., právČ na tom místČ, kdež nČkdy jeho dČdovi Ludvíkovi XV. statui ku poctivosti postavili, byl gilotinou odpraven a
od svých nevinnČ zamordován. Celá Europa nad tím ohavným
skutkem ustrnula a téhož dobrého krále oželela; pro tuž pĜíþinu také všecky europejské mocnosti v smutek se oblekly. Avšak i
mnoho vČrných a dobĜe smejšlejících FrancouzĤ oželelo téhož
krále svého. Narodil se dne 23. srpna 1754 a v kralování nastoupil
roku 1774. Dne 1. února. Francouzové AngliþanĤm a HolandĤm
válku prohlásili, þehož pĜíþina byl Brysot nejtužší jakubín. Dne 1.
bĜezna. U Dyronu slavný vĤdce princ Koburk Francouze na hlavu
porazil a mČsto Mastrycht osvobodil. Nato také hlavní mČsto v
Nydrlandu Brysl a Namur opanoval. Dne 8. bĜezna. Francouzové
též španČlskému dvoru vojnu vypovČdČli. Téhož dne vzdalo se
PrušanĤm mČsto Kdansko v PolštČ. Dne 13. bĜezna. Náš uþený
vlastenec p. František Pelcel, þeský kronikáĜ, na pražské universí,
jakožto cís. král. profesor jazyka þeského a literatury, slavnČ na
uþitelskou stolici uveden byl. Dne 2. dubna. Franc. generál Dumurier jal vojenského ministra Burnonwille, 4 komisaĜe a 2 sekre-

táĜe, jenž od národního shromáždČní z PaĜíže byli k nČmu zaslaní,
aby ho z toho ouĜadu ssadili, a do PaĜíže pĜivedli. Onyno podle
svých k princovi Koburkovi do Monsu zaslal a potom v noci také
s generálem Volensem k císaĜským prchnul. Dne 14. dubna.
UmĜel v Praze v 86 letech svého vČku tit. pan Antonín Petr arcibiskup pražský hrabČ PĜíchovský a byl pochován v hlavním chrámČ na HradČ pražském v kapli Kynské do grypty. Dne 19. dubna.
CísaĜovna a královna Maria Terezia šĢastnČ v Vídni prince Ferdinanda Karla porodila. Dne 1. máje. Z pražského garnisonu pČt patalionĤ granatýrĤ pod správou generála Aueršperka se všemi vojenskými nástroji a s stĜelbou k armádČ táhlo. Dne 2. máje. Byl
ten den pro spoleþné sousedstvo v král. horním mČstys KaĖku potČšitedlný, když z král. krajského ouĜadu sem prošlý nejvyšší
dvorský decret od 30. bĜezna, a dle gubernialní intimacie od 24.
dubna téhož 1793 roku zaslán byl, mocí kterého v témž král. horním mČstys KaĖku organisirovaný magistrát podle posledního klasu od jeho císaĜo-král. milosti povolen jest, a na kterýžto pĜedepsané volení neodkladnČ pĜedsevzíti naĜízeno. Ostatní pak vybejvající užitky obecní mocí téhož dekretu mezi sousedstvo dČliti dotud se nepovolují, dokavádž pĜi tej obci kapitály tak zvejšené nebudou, by pro nepĜedzvídané pády dostateþné býti mohly. /193/ Dne
8. máje. Na hranicích nydrlanských u lesa hosnovského císaĜští
Francouze na hlavu potloukli; pĜi té bitvČ franc. generálovi Danperovi koule nohu i s stehnem urazila. Dne 17. máje. ŠpanČlové
podmanili sobČ franc. mČsto Narbone. Nato dne 24. téhož v Ronku, kdež HolendĜi stáli, trvala šarvátka 12 hodin. HolendĜi zvítČzili, ale mnoho lidu ztratili.
Dne 1. þervna. V mČstČ Teplici oheĖ vyšel a 155 domĤ a 11
stodol strávil. Celá škoda vztahovala se na 190.387 f. Dne 16.
þervna. CísaĜští a Prušané násilnou stĜelbou pevnosti Mohuþe a
Kaslu dobývati poþali. Také císaĜští do pevnosti Valensie stĜíleli.
Ten þas pĜedsevzato bylo na KaĖku od spoleþného sousedstva volení 12. volencĤ, skrze písebné hlasy neb vota; a tak podle vícej
hlasĤ za volence zvoleni byli následující: Václav Trekoval, MatČj
Výborný, MatČj Nebovidský, Václav Utratil, František ZavostĜil,
OndĜej Broulík, Václav Šetrný, Václav ŠafaĜík, Jakub Vysekal,
Jan Rosa, Václav Švarc a Jan Hejzelna. Kteréžto volící cedule od
sousedstva král. krajskýmu panu komisaĜi složené a to volení král.
zemskému gubernium k stvrzení odesláno bylo. Dne 18. þervna.
V dolejších Rakousích byly tak tuhé zimy, že vozové s nákladem
pĜes led jeti mohli a v mnohých místech síla snČhu napadlo. Dne
10. þervence. Vzdala se pevnost francouzská Kondé císaĜským na
kapitulací, kdež prachu a váleþných potĜeb v hojnosti vítČzové nalezli. Dne 14. þervence. V PaĜíži Jan Pavel Marat nejtužší jakubín
a nepĜítel usmrceného krále Ludvíka od ženské osoby jménem Karoliny Gordet tulichem probodnut byl, takže za nČkolik minut ducha vypustil. Dne 22. þervence. ěíšská pevnost Mohuþ, kterouž
Francouzové devČt mČsícĤ v svých rukouch mČli, na kapitulaci se
vzdala. Ke konci, než Francouzové Mohuþ vydali, platili tam za
koþku 6 livrĤ a za libru koĖského masa 40 solĤ (naší mince jest
sol 1 kr). Celý jakubínský spolek byl tu zadržen a do vČzení vsazen, ale nejvČtší zlosyn Merlin, kterýž od národního shromáždČní
jakožto komisaĜ do Mohuþe zaslán byl, prve, než se Mohuþ vzdala, prchl. Dne 28. þervence. Francouzská pevnost Valensie císaĜským se vzdala. V þas obležení a dobývání 2000 vojska a obyvatelĤ zahynulo. Nalezena tam byla velmi nákladná monstrancí, jejíž
cena na 160.000 f se poþítala. JistČ ji Francouzové z nČkterého bohatého kláštera v Nydrlandu vzali. /194/ Dne 30. þervence. Semmonvil, ustanovený francouzský ministr k tureckému dvoru, na
lombardských hranicích ve Vlaších byl jat se vším lidem svým, u
nČhož za 18 milionĤ zl. drahých klenotĤ, jenž loupež byla z královské francouzské koruny, nalezeno. Zchytralí jakubínové chtČli
tČmi dary dvĤr turecký omámiti, aby proti mocnostem podle mezujícím válku zdvihl. Dne 24. srpna. Yorgcký vývoda, král. anglický princ nedaleko Dynkyrchu Francouze na hlavu porazil, pĜi
kteréžto porážce císaĜo-král. generál Danton zabit byl. Dne 28.
srpna. Francouzský generál Kustyn v PaĜíži veĜejnČ gilotinou odpraven byl, maje let vČku 52. Vina mu dána, že (prý) pevnosti
Mohuþi na ponoc nepĜišel a v NČmecké Ĝíši mnoho penČz k své
ruce na lidech vypresoval. Dne 29. srpna. Angliþané s váleþnými
lodČmi k pevnosti Tulonu pĜiplouli a ji sobČ podmanili. Nalezli
zde veliký sklad zbroje; jenom samých kusĤ bylo pĜes 3000. Bylo
tu také 3000 jakubínĤ jato a do Barcelony odvezeno.
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Dne 10. záĜí. Vzdala se císaĜským pevnost Kesnoa, kdež 4000
branného lidu zajato a do Banátu zasláno bylo. Dne 18. záĜí. ŠpanČlové v pyrenejských horách Francouze na hlavu porazili a celou
hlavní kasu a 85 dČl vybojovali. Tolikéž i od královské francouzské armády v wandenském kraji francouzští republikáni odnesli.
Ta král. armáda na 160.000 mužĤ silná byla. Dne 2. Ĝíjna. Oud
národního shromáždČní Druet, bývalý poštmistr, kterýž krále Ludvíka s celou familií v Varenu zajal, byl od cís. husarĤ jat a do Lucemburku dodán. On se potom prohlásil, že na rozkaz La Fayetta
té nešlechetnosti proti králi se dopustil. Dne 13. Ĝíjna. Cís. král.
generál nad jízdou hrabČ Wurmser šĢastnČ a mistrnČ trojí francouzské šance u Waysenburku hrdinskou rukou pĜemohl a vybojoval, jež každý za nedobytedlné držel a vskutku bylo tomu tak.
Dne 16. Ĝíjna. V PaĜíži opČt bylo hrozné divadlo. Maria Antonia,
slavného domu rakouského arciknČžna, královna francouzská a
dĤstojná manželka nespravedlivČ zamordovaného krále Ludvíka,
jakožto nevinná obČĢ klesla a svou krev také pod gilotinou vylíti
musila. Vina, kterouž nespravedlivČ proti ní pronesli, byla vina a
žaloba taková, jakouž na krále vzkládali. Však celý svČt již ví, že
proti všem právĤm nespravedlivČ na smrt odsouzen a odpraven
byl. /195/ Téhož dne strhla se krvavá bitva za Ĝekou Sambrou a trvala 48 hodin, jakož se ne tak lehce v letopisích doþteme. CísaĜští
Francouze na hlavu porazili, 30 kusĤ vybojovali a hloubČji do Elsas vtrhli. Také toho dne ŠpanČlové v Perpignu armádu francouzskou potloukli. Dne 31. Ĝíjna. OpČt 24 oudĤ národního paĜížského
shromáždČní, jenž na vČtším díle svobody hlasatelové byli, na þtyrech kárách bylo na popravné místo vyveženo a na gilotinČ v 37
minutách odpraveno. Podle paĜížské zprávy ze všech 1200 oudĤ
prvního národního shromáždČní ku konci toho roku jen toliko 63
oudĤ pozĤstalo. NásledovnČ 137 bylo meþem zamordováno neb
vČzením stiženo. A vČzĖĤ, jak se prohlásil jeden zlosyn a tovaryš
Robespiera tyrana v konventu 25. prosince, poþítalo se dvakrát sto
tisíc lidu. Napotom nebylo v konventu jiných soudcĤ, než toliko
jen z tovaryšstva Robespierova. A aþkoli zdá se býti nemožné
všecky mordy vyþítati, jimiž tito ukrutníci hned od poþátku bouĜení své ruce zprznili, však pĜedce se ví, že od poþátku revolucí
roku 1789, až do toho þasu, buć v domácí válce, buć ve válce s
okolními mocnostmi, mordováním a na gilotinČ odpravením, tĜi
miliony duší zahynulo. Pomni svČte, takéli kdy v kterém království takové ukrutenství provozováno bylo.
Dne 3. listopadu. Jakubínský konvent v PaĜíži vĤbec prohlásil, aby knČží z sebe knČžství složili a žádného náboženství, mimo
svobody, neuznávali. Dne 5. listopadu. Orleanský vývoda, aneb
jakž se sám nazýval, Egalite, byl v PaĜíži na káĜe na místo popravní vyvežen a svĤj nešlechetný život na gilotinČ dokonal. Takové vzal skonþení týž buĜiþ a mordýĜ krále Ludvíka, strejce svého, kterýž na svĤj vlastní peníz najal rotu, tak nazvanou bez kalhot, aby proti králi bouĜila a monarchii v rĤznost uvedla. Dne 10.
listopadu. Hlavní chrám v PaĜíži, pod jménem Marie Panny, byl v
pohanský chrám zmČnČn a ku poctivosti bohynČ rozumu posvČcen. Ta bohynČ v podobenství mladého dČvþete, majíc na hlavČ
þervenou þepiþku a v ruce píku, vystavena byla na oltáĜi, pĜed níž
pochodnČ pravdy hoĜela. PĜed tím oltáĜem dvČ Ĝady mladých dČvþat stálo, kteréž libé písnČ prozpČvíc, kadidlo pálili a obČtovaly.
PĜi této slavnosti celý jakubínský konvent byl pĜítomný a president pĜistoupiv k oltáĜi, dal první políbení této nové bohyni rozumu a tak i ostatní uþinili. ToĢ byla právČ slavnost nového a osvíceného rozumu. Dne 16. listopadu. Pevnost Fort Lui císaĜským se
vzdala a Francouzové do zajetí pĜišli. Prachu, koulí, dČl, másla,
vína, koní, krmných volĤ, množství za koĜist vítČzové dostali.
te
/196/ Dne 4. prosince. Francouzských knČží asi 90 do Ameriky na
lodi bylo veženo, protože nechtČli pĜísahy mČstské složiti. Ale zlosynové v lodi díry provrtali a tak nebozí duchovní až do posledního vodou se potopili. Dne 17. prosince. Francouzové v noci na
Angliþany v Tulonu vyrazili a tak opČt toho mČsta brannou rukou
se zmocnili. Dne 28. prosince. U Vajsenburku svedena byla bitva
s hrozným krveprolitím, takže císaĜské vojsko zpátkem Ĝeku Rejn
pĜejíti musilo a sice ne bez malé ztráty. Avšak se zvČdČlo, že jakási zrada pĜíþinou toho byla. Potom Francouzové se vší silou dále
se protlaþivše, následujícího roku všech míst a mČst sobČ vzatých
se zmocnili.
Dne 1. ledna léta 1794. Francouzové pĜitáhli do Špejru a
Wormsu, kdež uložili danČ 1 mil. zlatých a 50.000 bochníkĤ chle60

ba. Dne 17. ledna. CísaĜští francouzskou pevnost Fort Lui do povČtĜí vyhodili. Tato pĜesilná pevnost za 100 milionĤ stála a teć na
hromadČ leží. PonČvadž volenci v král. horním mČstys KaĖku,
jenž k budoucímu volení magistrátu hned v mČsíci þervnu minulého roku zvolení byli, až dotud ještČ k stvrzení a prohlášení nepĜišli, protož za tou dĤležitostí od strany spoleþného sousedstva vyslaní byli do Prahy, Václav Trekoval a Jan Hejzelna, k nejvyššímu
purgkrabímu a presidentu cís. král. gubernium tit. panu Prokopovi
hrabČti Lažanskýmu. Když ale ti samí dne 24. ledna do Prahy se
pĜibrali, tedy právČ týž den nadpravený tit. p. pugkrabí z Prahy do
VídnČ, jakožto již ustanovený president nejvyšší zemské kontrolory odjel, tedy ti samí následující den 25. ledna pĜed tit. pana barona z Mergeliku gubernialního vice-presidenta pĜipuštČni jsouce a s
svou žádostí strany brzského stvrzení volencĤv laskavČ vyslyšeni
byli, naþež brzo resolutí následovala, mocí které volenci stvrzeni a
skrze tit. p. král. krajského komisaĜe Josefa z Kumersperku obci
vyhlášeni a pĜedstaveni byli. Po þemž ihned oni stvrzení volenci
svá vota neb hlasy písebnČ složili k ustanovení purgmistra, radních osob, též representantĤ a ty samé vota s pĜípisem král. krajskému ouĜadu odvedli. /197/ Dne 14. února. Angliþané, kterýmž na
vodČ štČstí sloužilo, na korsikanském ostrovČ mČsta Formuli s velikým krveprolitím vybojovali. Dne 19. února. Od jeho cís. král.
milosti, tit. pan František Kager hrabČ Štampach za nejvyššího
purgkrabího v král. þeském ustanoven byl. Dne 24. bĜezna. V
francouzském mČstČ Lyonu byl soudný den, na kterýž množství
lidu gilotinou odpraveno bylo. Mezi nimi byl také onen lékaĜ,
jménem Gilotien, který ten nástroj mordýĜský vymyslil. Tak se
odsloužila mistru svému Gilotinovi od nČho nazvaná gilotina, kteráž když mnoho tisícĤ lidu života zbavila, také svým ostrým železem hlavu jeho od tČla oddČlila. Dne 2. dubna J. M. císaĜ a král
František s arciknížaty Karlem a Josefem k armádČ do Nydrlandu
z VídnČ odjel. Dne 3. dubna. Prušané na polský grunt vkroþili,
kdež jakés rĤznice a nevole znikati zaþaly. Pravilo se, že Poláci s
Francouzi pĜátelskou smlouvu uþinit chtČli. Dne 17. dubna. Armáda císaĜská pĜi pĜítomnosti císaĜe pána na nepĜátelské ležení
vyrazila tak šĢastnČ, že po potýkání, kteréž 18 hodin trvalo, 4000
zbytých FrancouzĤ na bojišti zĤstalo, 500 zajato a 30 kusĤ vybojováno bylo. Dne 23. dubna. Malcherbes právní pĜítel a nČkdejší
zástupce krále Ludvíka v PaĜíži pod gilotinou hlavu ztratil v 72 letech vČku svého. Dne 30. dubna. CísaĜští pevnost francouzskou
Šarleroa po trojím potýkaní vybojovali a 5000 FrancouzĤ do zajetí
pĜišlo. PĜi dobývání sotva 12 domĤ celých zĤstalo a 50 kusĤ do
rukou vítČzoslávĤm pĜišlo.
Dne 3. máje. V král. horním mČstys KaĖku novČ zvolený a od
vysoce slavného císaĜo-král. zemského gubernium, též od vysoce
slavné císaĜo-královské apelace stvrzený magistrát skrze král.
krajského komisaĜe tit. pana Josefa rytíĜe z Kumersperku uveden a
shromáždČnému sousedstvu pĜedstaven byl, jmenovitČ: purgkmistr
p. OndĜej Broulík. Radní: 1ní p. Jan Rochel pĜísežný advokát. 2. p.
Jakub Vysekal a 3. p. Václav Šetrný. MČstský representanti: p.
MatČj Nebovidský a p. Václav ŠafaĜík. KteĜí všickni když pĜedepsané pĜísahy vykonali, pĜedešlý magistrát novému p. purgmistru
na tác odvedl peþeti mČstské a klíþ od domu radního. Po þemž se
šlo do chrámu PánČ, kdež se slavné služby boží vykonávaly.
ní
/198/ Dne 6. máje. Držané bylo 1 radní shromáždČní v král. horním mČstys KaĖku od nového regulírovaného magistrátu, pĜi kterém za kancelistu radního p. Jan Slavík, bývalý purgkrabí na panství cerhenickém, a za služebníka radního neb servusa Jan Hejzelna soused kaĖkovský zĜízen byl. Dne 8. máje. Mimo vojenské danČ, kteráž toho roku na zpĤsob pĤjþky ustanovená byla, také nejvyšším rozkazem zbyteþné stĜíbro, zvláštČ kostelní, na pĤjþku se
odvádČlo. Až do tohoto dne stĜíbra 1,124.663 f vynášela. Dne 12.
máje. NešĢastná francouzská princezka AlžbČta, sestra krále Ludvíka, také svou nevinnou krev v 30 letech svého vČku v PaĜíži na
gilotinČ vylíti musila. Dne 10. máje zlostný tyran Robespier kázal
ji do tužšího vČzení vsaditi a nazejtĜí pĜed hrdelní právo pĜedvolati, kdež na ni ortel vynešen byl pro nic a za nic. Bylo pak s ní 24
osob stavu panského na smrt ortelováno a toho dne též odpraveno.
Dne 22. máje. Francouzský generál Pišegry na sjednocenou armádu u mČsta Turné v Nydrlandu vyrazil. Stala se velmi krvavá bitva
u pĜítomnosti císaĜe pána a za celých 16 hodin trvala, pĜi kteréž císaĜ pán ustaviþnČ na koni sedČl a vojsko k zmužilosti vzbuzoval.
Žádný z nejstarších vojákĤ nepamatoval takové hrozné bitvy.

Sjednocené vojsko vystĜílelo 1,500.000 patronĤ, podle þehož jest
snadno pomysliti, jaká to krutá porážka byla. Dne 23. máje. Vyšlo
najevo spiknutí a srocení v ěímČ, kdež jistý zlosyn, an se za maltézského rytíĜe vydával, vyzrazen byl. A když byl jat, pĜi vyslýchání jiných 700 osob vyzradil, jenž i také sem tam ve Vlaších
oudové toho spiknutí pozĤstávali. Na ten zpĤsob takový nešlechetný spolek v Turynu, v Neapoli a v Benátkách byl vyzrazen a
vČzením stižen. Dne 1. þervna. Na vČþnost se odebral v Králové
Hradci biskup tit. p. Jan Leopold Hay v 59 letech svého vČku. Po
nČm na biskupství dosedl tit. p. Maria Thadeáš hrabČ z Trautmannsdorfu. /199/ Dne 13. þervna. CísaĜ pán od armády z Nydrlandu pĜes Rejn Kolín, Frankfurt a ěezno do VídnČ odjel. Dne 15.
þervna. MČsto Krakov v PolštČ vzdalo se PrušanĤm, jehož ohnivými koulemi dobývati chtČli.
Dne 1. þervence. Mezi Mansem a Mohuþí strhla se tuhá a
velmi krvavá bitva, po kteréž naši sjednocení s Holendry velikému
poþtu nepĜátel ustoupili a Francouzové do Mansu a potom do
Gentu a Dornyku pĜitáhli. Nato císaĜští hlavní mČsto v Brabantu
Brysl opustili, kteréž FrancouzĤm i též mČsto Namur 18. téhož se
poddalo. Dne 23. Angliþané pevnost Antverp opustili a Francouzové ji osadili a tak krajiny nydrlandské FrancouzĤm do rukou
pĜišly. Nepokojní Brabantové, jenž klubem jakubínským zapáchali, nechtíc podle nejvyššího rozkazu hranic hájiti, ty hosté sami
sobČ na krk uvalili. Ví se také, že ona hrozná bitva u Turné skrze
zradu nešĢastnČ svedená byla. Avšak NydrlendĜi zkusili, jak se k
nim potom nezbední Francouzové chovali. Dne 28. þervence. Již
tenkrát pĜišel ten den, v nČmž mnohohlavému ještČrovi a ukrutnému tyranu Robespierovi hlava potĜená byla. Robespier, jenž na
tisíce tisícĤ lidu o hrdlo pĜipravil, skrze spiknutí s svými tovaryši
byl v PaĜíži jat, odsouzen a na gilotinČ odpraven. Maje let 37. Dne
9. srpna. Francouzové mČsto kurfirštské Trevír sobČ podmanili.
Brzy potom i pevnosti císaĜskými osazené, totiž: Kosnov, Landresy, Konde, a Valensie FrancouzĤm se vzdaly. Téhož dne Angliþané na korsikánském ostrovČ pevnost Kolvi vybojovali. Dne 23.
srpna. Pan polní maršálek princ Koburk na svou žádost od armády byl propuštČn a místo nČho p. hrabČ Klerfe, polní vĤdce nad
zbrojí ustanoven. Dne 26. srpna. Francouzové holandskou pevnost Sluis opanovali; též 30. téhož Litychu se zmocnili. Byla pak
francouzská armáda pod správou generálĤ Pišegry a Žurdana na
holandských hranicích na 155.000 mužĤ silná.
Dne 6. Ĝíjna. MČsto Rejn Kolín u Bonu Francouzové osadili,
jakož i v Holandu Hercogenbusch a Wenloo. /200/ Dne 10 Ĝíjna.
Ruský generál Suvorov svedl s Poláky ukrutnou bitvu, pĜi kteréž
generál a vĤdce PolákĤ Kosciuško tČžce byl ranČn. A když Rusové
pod ním konČ zabili, zvolal tato slova: „Konec Polska.“ I vskutku
stalo se tak. Dne 23. Ĝíjna. Koblencu mČsta Francouzové se
zmocnili a jej osadili. Dne 4. listopadu. Rusové pod správou generála Suvorova varšavské šance na pĜedmČstí Praha šturmem dobyli. PolákĤ na bojišti ležeti zĤstalo 12.000 a 10.000 od RusĤ zajato a 2000 jízdných v Ĝece Visle se ztopilo. Rusové vybojovali 72
kusĤ, však též do 12.000 mužĤ ztratili a tak hlavní mČsto Varšavu
sobČ podmanili. Dne 17. listopadu. V pyrenejských horách Francouzové ŠpanČly na hlavu porazili. Nato dne 27. téhož španČlská
pevnost Figuiras se vzdala. Dne 24. prosince. CísaĜští pĜed Manhejmem pod správou generála hrabČte z Wurtensleben 3000
mužĤ silní, FrancouzĤ [nedokonþeno]
Léta 1795. dne 18. ledna. Francouzové bez jediné rány Amsterodam opanovali. Nato 25. téhož vtrhli do hlavního mČsta Hagu
a na ten zpĤsob celý Holand do rukou francouzských pĜišel. Dne
22. ledna. V Neapoli tak mnoho snČhu napadlo, že po ulicích lidé
sotva choditi mohli a zima pĜitom byla pĜíkrá. Což v té krajinČ neobyþejné jest. V Tyrolsku skrze veliké hroudy snČhu, jenž se z vrchĤ valili, mnoho lidu zahynulo a mnoho stavení docela zasypáno
bylo. Dne 13. února. V PaĜíži mezi Francouzy a Toškánským
dvorem pokoj zavĜen byl. Dne 20. února. V Koblencu, u pĜítomnosti francouzských representantĤ, pĜi stranČ svobody lidé oddáváni byli a bylo povoleno, že se manželé do jistého þasu jen vzíti
mohou. Tento poĜádek nového rozumu v PaĜíži svĤj poþátek vzal.
Dne 8. bĜezna. V PaĜíži od národního shromáždČní prošel dekret,
aby filozofie Dantona jakubína, kteráž božství zapírá, zavržená a
opravdová filozofie uvedena byla. PrávČ za toho þasu táž filozofie
mnoho mudrcĤ vylíhla a nakazila. /201/ Potom i také naĜízeno bylo,
aby ten nápis: Chrám rozumu, jenž na chrámích napsán byl, sma-

zán byl. Dne 29. bĜezna. V ýechách, v Dolních Hbytech v berounském kraji umĜel poctivý staĜec Martin Tkadlec, 84 letech
svého vČku. MČl 3 manželky; s první zasnouben byl v 30. roce
svého stáĜí a byl s ní 30 let, zplodiv 15 dítek. S druhou živ byl 15.
let a mČl 6 dítek; s poslední 2 dítky, z nichž 17 na živČ zĤstalo. A
když byl pochován, pĜi jeho pohĜbu vnukĤ 63 se poþítalo. Dne 5.
dubna. V Baslu pruský dvĤr s svobodnou francouzskou obcí pokoj uþinil. Tento neoþekávaný úþin na váleþném divadle jakous
zmČnu zpĤsobil, takže europejské mocnosti k novému systému
pĜikroþiti musily. Toho roku J. M. císaĜ František II. naĜídil, aby
se opČt peníze jako kdy prve v Praze mincovaly, k þemuž urþen
byl nČkdejší bankální dĤm v Dominikánské ulici na Starém MČstČ,
ponČvadž v pĜedešlém domČ mincíĜském nejvyšší správa vojanská
v král. þeském své obydlí má. Dne 24. dubna. Nejvyšším naĜízením zaþaly se stĜíbrné peníze po 6 a 12 kr mincovati, kteráž mince
v císaĜo-král. zemích svĤj bČh do jistého þasu míti má. Dne 3. máje. Zaþalo se v ýechách milostivé léto, které udČlil, na šest nedČl,
papež Pius VI. na žádost císaĜe pána. Dne 14. máje. Ráno sypal se
sníh tak hustČ, jako o vánocích, když nejvČtší prášenice býti mohou. V nČkterých stranách na pĤl lokte zvýši ho napadlo. Dne 16.
máje. Francouzská obec uznala holandské krajiny za svobodné a
pro sebe pozĤstávající mocnost, takže napotom nikdy více pod
místodržícím býti nemá. Dne 29. máje. V Praze na Novém mČstČ
u sv. Josefa klášter bratĜí kapucínĤ zrušen byl.
Dne 1. þervna. Cís. pevnost Lucemburk, pĜi kteréž Francouzové za celých 8 mČsícĤ leželi, skrze nedostatek potravy na kapitulaci se vzdala. Dne 8. þervna. V PaĜíži v svém vČzení umĜel
francouzský daufin princ Ludvík, syn zamordovaného krále, v 10
roce svého pĜebídného života. Týž král. sirotek byl pod moc jakéhos ševce jménem Šimona poruþen a odevzdán, kterýž mu veliké
nátisky þinil. /202/ Dne 23. þervna. CísaĜští pod správou generála
de Winsa na genuejském gruntČ ve Vlaších nedaleko Vadu na
Francouze vyrazili a šĢastnČ je porazili. Padlo tu Franc. 1000, zajato bylo 700 mužĤ. CísaĜští pobitých 300 a poranČných 500 poþítali. Také tu korábĤ s 500 sudĤ vína i s manturem pro vojsko zajali. Dne 6. þervence. Francouzové v Navarském království v ŠpanČlích všecky hrady a pevnosti opanovali. Dne 22. þervence. V
Baslu ve ŠvejcaĜích mezi francouzskou obcí a španČlským dvorem
pokoj byl vyjednán. Franc. obec králi špan. všecka mČsta a pevnosti vrátila a týž král svého dílu na ostrovČ sv. Dominika FrancouzĤm postoupil. Dne 2. srpna. V ýechách v slanském mČstČ
vyšel hrozný a prudký oheĖ, takže málokterý dĤm pĜed zkázou zachránČn byl. Dne 23. srpna. Od národního shromáždČní v PaĜíži
ustanoveno bylo, aby princezka Maria Terezia, dcera krále Ludvíka XVI., za francouzské vČznČ vymČnČna byla. Dne 9. záĜí. Francouzové jedním þasem na tĜech místech Rejn pĜešli a hloubČji do
NČmecké Ĝíše se tlaþili. Téhož dne Angliþané v poledním dílu Afriky pĜívrší Dobré NadČje, jenž HolendrĤm patĜilo, opanovali. Dne
28. záĜí. Na HradČ pražském za biskupa sufragana, pod jménem
biskupství kanernského posvČcen byl tit. p. Václav rytíĜ z PĜestavlkĤ a Chlumþan, skuteþný probošt arcijáhen u sv. Víta.
Dne 2. Ĝíjna. Francouzové hnali šturmem na pevnost Kasel u
Mohuþe, též pevnost Erenbrejtštejn dobývali, ale niþehož tu nedovedli. Téhož dne saské vojsko z váleþného divadla zpČt do Sas
táhlo. Dne 29. Ĝíjna. CísaĜské vojsko pod správou udatného reka a
polního maršálka hrabČte Klerfe vyrazilo u Hochstejnu, nedaleko
Mohuþe, na nepĜátelské ležení, kteréž na všech všudy stranách
pevnými a témČĜ nedobytedlnými šanci ohraženo bylo, a šĢastnČ
jich dobyvše, Francouze na hlavu porazilo. Téhož dne také udatný
cís. generál Wurmser u Manhejmu dvojích šancĤ dobyl a 800
FrancouzĤ zajal. /203/ Dne 10. listopadu. Pan polní maršálek hrabČ
Klerfe opČt mezi Wormsem a Danesberkem franc. generála Žurdana, an chtČl generálovi Pišegry potluþenému ku pomoci pĜispČti,
na hlavu porazil. Dne 22. listopadu. Vzdala se pevnost Manhajm
císaĜským na kapitulaci. Asi 8000 FrancouzĤ pĜišlo do zajetí, 240
kusĤ bylo vybojováno a pĜes 3000 centnéĜĤ prachu nalezeno. Dne
25. listopadu. Král polský Stanislav Panatovský nové rozdČlení
Polska v HrodnČ slzavýma oþima podepsal a korunu složil; zaþež
jemu suma 200.000 dukátĤ každoroþnČ vykázaná byla. Dne 20.
prosince. Francouzská princezka Maria Terezia, dcera franc. krále
Ludvíka, byla na svobodu za zajaté francouzské ministry propuštČna a do Baslu odvežena. Na dvou vozích bylo všecko její komonstvo. To pak se stalo v nejvČtší tajnosti a v pouhé noci, když z
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PaĜíže vezena byla.
Léta 1796. Dne 1. ledna. Stalo se pĜímČĜí mezi franc. a císaĜským vojskem a všecko u Rejnu nepĜátelstvo na þas zastaveno bylo. Ne ale tak ve Vlaších, kdež hrozné bitvy svedené byly. Dne 5.
ledna. Prušané mČsta Krakova v PolštČ císaĜským postoupili a nazejtĜí do Varšavy vtrhli. To pak se stalo již druhé rozdČlení Polska
a na ten zpĤsob to nČkdy tak slavné a veliké království národu
slovanského samo pro sebe býti pĜestalo. Dne 6. ledna. Princezka
francouzská Maria Terezia ve zdraví do VídnČ pĜijela. Pak tam také dne 11. téhož p. hrabČ Klerfe polní maršálek z Mohuþe se pĜibral, jemuž císaĜ pán zlatého rouna udČlil. Dne 18. ledna. Na horách za Rajchenberkem v království þeském toho þasu þerstvé
houby obyvatelé sbírali. Nebo ještČ toho mČsíce o zimČ ani citu
nebylo a dnové teplí jako na jaĜe byly, což trvalo až do polovice
února. Pak dne 27. února. Padal silnČ sníh a poþalo mrznouti, takže malé Ĝeky zamrzly. Sedláci pĜiváželi led do Prahy a jej na trhu,
jako drahou mast, prodávali. Nato dne 2. bĜezna opČt spadl sníh a
pĜišly veliké mrazy, takže Vltava zamrzla a ledu bylo všude hojnost. /204/ Dne 12. bĜezna. MČsto Tejn nad Vltavou skoro celé vyhoĜelo. Zámek arcibiskupský, dČkanství, radní dĤm a pĜes 150
domĤ popelem lehlo. Dne 26. bĜezna, jmenovitČ na Bílou sobotu,
strhlo se hrozné povČtĜí, takže mnohé stĜechy domĤ strhalo. Dne
5. dubna. Jeho král. vyvýšenost arcikníže Karel odjel z VídnČ k
armádČ u Rejna, nad kterouž nejvyšší správu obdržel. Dne 11.
dubna. Francouzové s celou mocí do Vlach se vtlaþili. Nato dne
15. téhož byla svedena hrozná bitva. Však že Francouzové vždy
þerstvé vojsko na pomoc dostávali a pĜitom zrady zpronevČĜilých
piemontských tu nechybovalo, proþež sjednocené vojsko zpČt
ustoupiti musilo a nepĜátelé jako kvapná voda do Vlach se pĜitekše, celé to království sardinské opanovali. Dne 11. máje. Francouzové pĜitáhli do Mediolanu a též Pavii a Lody opanovali a pak i
pevnost Mantui oblehli.
Dne 1. þervna. V Mediolanu byla mČstská válka mezi Francouzy a mČšĢany s velikým krveproléváním. Avšak mnohem hĤĜe
bylo v Lody, Pavii a KremonČ. Okolo tČchto míst až k 40.000 lidu
shluklo se dohromady a veĜejnČ proti FrancouzĤm zbraĖ chopili.
Dne 4. þervna. Obec král. horního mČstys KaĖku koupila toho dne
dĤm s zahrádkou pro mČstskou farní školu, a to od paní Doroty
ovdovČlé Weitnerovy za sumu pr 450 f. Nato zas jak staré školní
stavení nad domem radním tak též proti zahrádka starý krchov licitando oboje za 299 f 45 kr prodáno bylo. Dne 18. þervna. Franc.
generál Bonapart vtrhl do papežské zemČ, mČsta Ravenu, Feraru,
Urbino a Bolognu vojskem osadil. Téhož dne p. hrabČ Wurmser
polní maršálek od Rejnu do Vlach odjel a vzal nejvyšší správu nad
cís. král. armádou. Ten þas farní chrám PánČ sv. VavĜince na
KaĖku byl z nákladu dobrodincĤv vnitĜ zbílen a opraven. PĜiþemž
v nČm na stČnČ starodávný obraz sv. Kryštofa zabílen byl. /205/ Dne
23. þervna. FrancouzĤm poštČstilo se, že Rejn s celou silou pĜešli;
proþež cís. armáda zpátkem postoupiti musila a tak opČt ěíši nebezpeþenství nastalo. Dne 27. þervna. Do Livorna Francouzové
pĜitáhli, moĜský pĜístav osadili a což tu potravy pro Angliþany bylo, všecko zajali a tím smlouvu toškanského dvoru zrušili.
Dne 3. þervence. Francouzové pod Rejnem na 90.000 mužĤ se
rozmnožili a dále do ěíše se tlaþili; pro túž pĜíþinu císaĜští od Rejna zpátkem jíti pĜinuceni byli. Dne 5. þervence. Arcikníže Karel
blíž Raštatu Francouze porazil. Odpoledne Franc. zase na cís. armádu vyrazili a zpátkem ji tiskli. Nato císaĜští Mejn pĜešli a váleþné divadlo do švábského a frankského kraje se obrátilo. Dne 9.
þervence. Lugotští obyvatelé v papežské zemi nedaleko Ferary s
velikým krveprolitím s Francouzy se potýkali. I padlo tu množství
lidu až k ustrnutí. Potom Francouzové mČsto benátské Veroru
osadili. Dne 15. þervence. MČsto Frankfurt na kapitulaci se vzdalo, podle kteréž císaĜští za 24 hodin vytáhli a Francouzové jej osadili. Dne 18. þervence. Stalo se pĜímČĜí mezi Francouzy a vývodou virtenberským, podle kteréhož vývoda své vojsko od cís. armády musil zpátkem povolati a FrancouzĤm 4 miliony na lhĤty
zaplatiti. K tomu pĜímČĜí pĜistoupili též margkrabČ badenský, stavové švábského kraje a jiná Ĝíšská knížata, takže þím se více nebezpeþenství rozmáhalo, tím více v Ĝíši bojovníkĤ ubývalo. Dne
22. Pevnost Königštejn Franc. na kapitulaci se vzdala. Potom
všecka reservní stĜelba z Bamberku ke Chbu od Wartenslebenského pluku odjela a špitálové do ýech, totiž do Klatov a PlznČ, pĜeloženi byly. Také saské vojsko od cís. armády k ochránČní svých
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hranic se odebralo a z okolních míst, kdež se francouzské vojsko
stahovalo, lidé do ýech utíkali a pĜijíždČli. Dne 31. þervence. V
kraji boleslavském strašlivá mraþna vyvstala a potom padaly
hrozné kroupy, jako vejce veliké, takže okolo ýeské Lípy, v Mimoni, Reichstatu, Hradišti i také až na panství nachodském zemští
pažitkové i stromové na mizinu stluþeni byly.
/206/ Dne 3. srpna. Ranního þasu vyvstala veliká mlha, pak následovaly husté deštČ. Nato dne 11. takové se v Praze strhl lijavec,
že voda na ulicích na pĤl lokte zvýší tekla, dláždČní mnoho vyvrátila a zanesla. Dne 4. srpna. Francouzové mČsto Bamberk v
Frankském kraji osadili a pĜímČĜí uþinili. Týž kraj 8 mil. složil a
pro vojsko 2000 koní odvedl. Dne 9. srpna. Francouzové do mČsta Norberka vtrhli a mČstu kontribuci velikou uložili. Dne 11.
srpna. Prošel cís. král. patent, podle kteréhož všickni z lásky vlastenské pod zbraĖ voláni byli, by pro obhájení vlasti pomáhati neprodlévali. Dne 12. srpna. U Dylingu byla tuhá bitva, po kteréž
císaĜští zpátkem postoupiti musili. Hlavní armáda k ěeznu pĜitáhla
a druhá pod správou generála hrabČte z Wartensleben u Waldminychu v BavoĜích se postavila. Hlavní byt byl v Amberku. Dne
19. srpna. Generál Wartensleben kĜídlo nepĜátelĤ prorazil a nČkolik set zajal. Že však možné pĜece nebylo velikému množství nepĜátelskému odolati, nazpČt postoupil a okolo Švarcenfeldu se položil. Naþež Francouzové Amberk osadili a dále k þeským hranicem se tlaþili. Protož množsví lidu do Prahy a jinam z hranic se
retovalo a strach nastal v Praze veliký. Dne 21. srpna. OpČt prošel
cís. král. patent, aby zĜízené bylo zemské vojsko, kteréžby na hranicích království þeského pĜed vpádem nepĜátelským hájilo. I též
vrchnosti a mČsta znamenitý pluk þeských myslivcĤ zĜídili, kteĜíž
srdnatČ vlasti své brániti hotovi byli. A tak stará þeská udatnost v
národu zase najednou jako obživla. Dne 24. srpna. Již zbraĖ nepĜátelská po hranicích þeských se rozléhala a tito nelidští ukrutní
hosté ýechy navštíviti usilovali, tuĢ rána pĜestrašila nepĜátely, aniĢ
mimo nadání najednou prchli. Generál Wartensleben s celou mocí
udeĜil na hranicích na Francouze a mimo svého nadání uþinil vítČzství veliké, kteréž pamČti zasluhuje. Bitva strhla se hrozná a
padlo tu FrancouzĤ na 1200, do zajetí pĜišlo 21 oficírĤ a pĜes 800
sprostných mužĤ. Francouzové v nejvČtší rychlosti a v nepoĜádku
až pĜes Norberk prchli a co vzteklí na cestČ sobČ poþínali. /207/ Téhož dne arcikníže Karel také na Francouze udeĜil a s pravým kĜídlem až za Norberk k pĜedu postoupil. Nelze vypraviti, jak nepĜátelé po té porážce utíkali, avšak pĜitom všudy hroznČ drancovali, lidi
z mČst do zástavy sebou brali a hrozných výstupkĤ se dopustili;
mČšĢanĤm i sedlákĤm všecku mohovitost, šatstvo, dobytek a peníze pobravše, také ženám a dcerám násilí þinivše. Proþež skrze takovou ohavnost zbuĜení sedláci všudy na nČ ozbrojení oþekávali a
jako rozkacení s nimi se bili. Ve vsi Trubigtu na pottenstejnském
panství zabili 20 FrancouzĤ a vĤz s penČzi jim vzali. A takových
pĜíbČhĤ zde onde stalo se více. Dne 29. srpna. V Praze bylo vedeno slavné procesí z tejnského kostela do hlavního chrámu PánČ na
HradČ pražském. Vroucnosti a nábožnosti, s kterouž veškeren lid k
Bohu volal, nelze vysloviti; a jistČ že tu dobrého kĜesĢana oþi slzy
polily, vida obecného lidu horlivost a malých dítek k Bohu o pomoc volání. A jakkoli neustále a hustČ pršelo, však pĜedce bylo tu
lidu takové množství, že ten prosební prĤvod od 6. hodiny ranní až
do pĤl dvanácté hodiny polední bez pĜítrže trval. Od toho také dne
cís. vojsko veliká vítČzství všudy nad nepĜátely obdrželo, takže co
silná franc. armáda v osmi týhodnech sobČ podmanila, toho císaĜští za 14 dní vítČznou rukou opČt vybojovavše, až skoro k Rejnu
postoupiti ji pĜinutili. Slavný král. hrdina arcikníže Karel v 20
dnech od þeských hranic až za Frankfurt a Veclar Francouze zahnal. Dne 31. srpna. Mnichovští mČšĢané v bavorské zemi republikánĤm francouzským, jenž 27. téhož k tomu mČstu pĜitáhli,
60.000 porcí chleba, 30 centnéĜĤ masa a 16.000 pinet piva odvésti
musili. To byl armády generála Mora pĜední zástup a nejzlotĜilejší
loupežníci.
Dne 3. záĜí. Arcikníže Karel Žurdanovu armádu nedaleko
Vircpurku porazil a na rĤzno rozplašil, takže Žurdan se na outČk
dáti pĜinucen byl. Padlo tu pĜes 3000 FrancouzĤ a 1400 zajato bylo. CísaĜští mnoho kusĤ, praporcĤ, pakaže a 7 vozĤ s penČzi v
NČmcích ukradenými dostali. Dne 6. záĜí. Generál cís. Krai, mezi
Afenburkem a Frankfurtem svedl s Francouzy tak krutou bitvu, že
pĜes 1000 zbitých nepĜátel a 700 zajatých se poþítalo, mimo sto
kusĤ vybojovaných. Potom pevnosti Manheim a Mohuþ od oble-

žení osvobozeny byly. Radost a plesání bylo veliké, že po tak
dlouhém obležení zase s císaĜskými šĢastnČ se shledali. /208/ Dne
28. záĜí. OpČt bylo vedené procesí z chrámu tejnského do hlavního chrámu PánČ na HradČ pražském, na podČkování, že ráþil BĤh
þeskou zem od vpádu nepĜátel chrániti a cís. král. zbranČ požehnati. JeštČ toho dne cís. generál Krai udeĜil na Francouze v Novém
Vidu a Kerlichu, všudy je potloukl a pĜes Rejn zahnal. Dne 30.
záĜí. OpČt byl den krvavý; nebo mezi Buchovem a Bajtnem
všickni zástupové cís. voska na armádu franc. generála Moro udeĜili, Francouzové asi 1200 mužĤ ztratili. Dne 6. Ĝíjna. ŠpanČlský
dvĤr, sotva po válce francouzské poodechl, AngliþanĤm vojnu
vypovČdČl. Není pochybnosti, že to Francouzové svedli. Dne 21.
Ĝíjna. OpČt nad armádou franc. generála Moro arcikníže Karel
šĢastnČ zvítČzil. Ta krvavá bitva strhla se u Frajberku, kdež týž
Moro Rejn pĜecházel. Dne 27. Ĝíjna. Odebral se na vČþnost Viktor
Amadeus III. král sardinský. Dne 28. Ĝíjna. CísaĜští pevnost Khel
oblehli a dobývati zaþali, kdež se Francouzové až pod uši zakopali. Dne 13. listopadu. Tit. p. hrabČ Tafe zĜídil založení k okulirování neštovic na svém panství nalžovském a svĤj zámek v Tedražicích blíž Sušic urþil za dĤm, kdež by dČti darmo okulirovaný byly. Potom pak to okulirování v celé þeské zemi nejvyšším naĜízením uvedeno bylo. ÊToho mČsíce byli dnové velmi pošmourní a
zamrklí; asi za 24 dnĤ slunce vidČti nebylo a povČtĜí na vČtším díle vlhké, pak dne 29. listopadu poþal sníh silnČ padati a následovaly ostré mrazy, takže i velké Ĝeky zamrzly. ÇDne 17. listopadu. Veliká a slavná v EuropČ mocnáĜka KateĜina II. ruská císaĜovna, v PetrovČ na vČþnost se odebrala. Po ní uvázal se v panování syn její Pavel I. toho jména. Dne 21. prosince. Král neapolský Ferdinand s francouzskou svobodnou obcí uzavĜený pokoj
podepsal. Téhož dne v Konštantinopoli na rezidenci císaĜe tureckého byla na odivu lidu vyvČšena hlava škutarského baši Machmeda, jehož se þernohorští zmocnili a zabili. Týž baša a Ĝeditel
v Albaji byl veliký tyran a nepĜítel ottomanské porty. Aþkoli tyto
mČsíce byla již zima velmi krutá, však proto na váleþném divadle
u Rejna i ve Vlaších krvavé rvaþky nepĜestaly.
/209/ Dne 9. ledna léta 1797. Hrdá pevnost Kehl u Rejna, jenž
tak dlouhý þas stateþnosti cís. vojska odporovala, toho dne pĜedce
klesla a Francouzové na kapitulaci se vzdali. PĜi dobývání šancĤ u
Kehlu císaĜští z hrubých kusĤ 127.000 ran dali; a když každou ránu nejménČ 10 f poþítáme, tedy ta samá stĜelba pĜes milion zlatých
stála. Potom tu pevnost, pĜi kteréž mnoho lidí z obou stran padlo a
pomrzlo, císaĜští rozmetali a zdi do povČtĜí prachem vyhodili. Dne
12. ledna. Cís. generál Wurmser z pevnosti Mantui vypadl a zas
nČco potravy, na kteréž v pevnosti té nedostatek trpČl, FrancouzĤm uchvátil. Dne 13. ledna. UmĜela v BerlínČ AlžbČta ovdovČlá
královna pruská, paní manželka krále Fridricha II. Dne 24. ledna.
U Bratanyky byla krvavá bitva. NepĜátelé pČtkrát s nejvČtší vzteklostí na císaĜské udeĜili, však pokaždé s svou ztrátou ustoupiti musili. Po šesté ale pĜišli zase s þerstvým lidem u vČtším poþtu a tuĢ
císaĜští zemdleni jsouce, byli pĜinuceni zpátkem ustoupiti. Nato
Francouzové Rovaredo a Trident opanovali. Dne 28. ledna. Generál franc. Bonapart z Boloni nové prohlášení války do ěíma papežské stolici poslal, uveda v nČm nejhlavnČjší pĜíþinu, že z papežské strany umluvené pĜímČĜí držáno nebylo. Nato hned Francouzové a buĜiþi Vlachové do papežské zemČ vtrhli a mnohé mČsta sobČ podmanili a osadili. Dne 30. V Inšpruku vydáno bylo volání mezi Tyroly, aby k obhájení své vlasti se ozbrojili; a hned po
málo dnech 40.000 srdnatých TyrolĤ ve zbrani stálo. Dne 1. února. PĜi RejnČ v šancích pĜed mostem u Hynyngu Francouzové na
kapitulaci se vzdali a nato vojanská zbraĖ pĜi celém Rejnu odpoþívala a nČco cís. vojska jako i francouzské do Vlach ouprkem
táhlo. Dne 2. února. Znamenitá pevnost Mantua v Lombardii, kteráž za celých 5 mČsícĤ od nepĜátel obležena byla, FrancouzĤm na
kapitulaci se vzdala, k þemuž nejvíce pĜíþinu dalo nedostatek potravy a tČžké nemoci. CísaĜský lid na svobodu byl propuštČn pod
tím závazkem, že skrze 3 mČsíce proti FrancouzĤm bojovati nebude. Dne 8. února. Z rozkazu Bonaparta vyšší stav v celé mediolanské krajinČ vyzdvižen a zrušen byl a nesmČl se žádný jináþe
nazývati než mČšĢan a k tomu do 8 dní všickni erbové a liberaje
odstranČni býti museli. Pak formoval novou armádu, ku kteréž polovic VlachĤ a polovic FrancouzĤ postavil. /210/ ÊDne 20. února.
V Toletinu mČstČ 35 hodin cesty od ěíma pokoj mezi papežem a
francouzskou svobodnou obcí zavĜen byl. ÇDne 9. února. V

pevnosti josefinské v Plesu byl oddáván podruhý jeden šedivý invalid Rokanik bejvalý obyvatel kaĖkovský, maje stáĜí svého 107
let a nevČsta jeho byla stará 92 léta. Dne 12. bĜezna. OpČt množství FrancouzĤ do Vlach od Rejna pĜitáhlo a Bonapart zĜídil tĜi
silné armády; jedna jakožto levé kĜídlo do Tyrol, druhá ježto hlavní armáda byla, dílem k TyrolĤm a dílem k KorytanĤm, tĜetí pak
do Granska a do rakouského Friaulu se tlaþila. Dne 28. bĜezna.
Velicí zástupové tyrolských sedlákĤ pĜipojili se k cís. generálovi
Laudonovi, kterýž stál u Meranu maje 5000 lidu váleþného, takže
se všeho tyrolského lidu ve zbrani k obranČ své zemČ 80.000 poþítalo.
Nato pak dne 4. dubna generál Laudon s svým vojskem a s
sedláky udeĜil na Francouze. Bylo potýkání hrozné za celý den a
sedláci ženouce se za nepĜáteli, kdež kterého postihli, všecky napoĜád utloukli, probodali a rozsekali až hrozno. Nato naši do mČsta Bolzana vtrhli a generál Laudon hnul se k Brixenu a též odtud
nepĜáteli zahnal. Dne 5. dubna. Mezi Nejmarkem a Uncmarkem v
hoĜejším Štýrsku franc. generál Massena s cís. svedl velikou bitvu
a na bojišti zvítČzil. Potom s svou armádou po solné silnici do Rakous táhl. Pro tuž pĜíþinu mezi VídeĖským Novým mČstem a Šatvinou pĜípravy k obranČ se dČlaly, mČšĢané, úĜedníci, sedláci, Ĝemeslníci, kupeþtí mládenci i študenti, jsouce probuzeni vlastenskou láskou, zbranČ se chopili. Také mČsto VídeĖ náležitČ k obranČ se hotovilo. Dne 10. Francouzové do Grace, hlavního mČsta v
Štýrsku, vtrhli a hned rozkázali 15 sudĤ vína a 20 volĤ každodennČ opatĜiti; pak pro armádu 60.000 párĤ stĜevíc, 20.000 párĤ spodkĤ a 20.000 košil pĜihotoviti. Tétož dne v Vídni zaþal se verkunk,
kdož by i také z urozených zemanĤ dobrovolnČ službu pĜijali. I
shledalo se tak mnoho jízdných dobrovolníkĤ, že v 5 švadron rozdČleni byli. /211/ Dne 12. dubna. Generál Laudon zahnal Francouze
z Tridentu, potom i z Rovereda, Torbole a Ryvy, pobrav jim spíži
a prach, též 12 kusĤ a 480 mužĤ zajal. Od toho þasu nepĜátelé jináþe sobČ raditi poþali a Bonapart pak hned o pĜímČĜí arciknížete
Karla žádal, neboĢ císaĜští na všech stranách jej obklíþili. Dne 13.
dubna. Francouzové, aby ve Vlaších své armádČ z obklíþení pomohli, císaĜským u Rejna pĜímČĜí vypovČdČli a s velikou silou na
mnohých místech vyrazili. Dne 14. dubna. Obršt cís. Kazimír, k
nČmuž se množství sedlákĤ pĜidalo, udeĜil na Franc. v Triestu a
odtud je zahnal. Po nich sebral za 2 mil. rtuti, obilí, kupeckého
zboží a jiných nábytkĤ velké množství, též i 22 truhel s penČzi.
Dne 16. dubna. CísaĜ ruský Pavel I. v MoskvČ na ruskou stolici
slavnČ byl korunován, pĜi kteréž slavnosti sám 45.000 kusĤ stĜíbrné mince mezi lid rozházel. Dne 17. dubna. VídeĖští dobrovolníci
12.000 v poþtu vytáhli pĜed pĜíkopy mČstské a tu s velikou slavností pĜísahu složili a pak na vykázaná místa proti nepĜátelĤm se
ubírali. Téhož dne dČdiþný princ a mladé arciknČžny, dČti J. M.
císaĜe z VídnČ do uherského mČsta Budína odjeli, ostatní pak arciknížata a arciknČžny do Prahy se brali. TuĢ také množství osob
rodu vyššího z VídnČ do Moravy, do ýech a do Uher ouprkem se
valilo, takže hlavní silnice vídeĖská až ku podivu lidmi a vozy naplnČna byla. To když se tak dálo, pĜímČĜí zjednáno bylo a zbraĖ ve
Vlaších utichla, ponČvadž v Štýrsku mČstČ Leobnu jisté þlánky k
jednání o pokoj umluvený byly. Dne 20. dubna. Francouzové
mČsto Veronu osadili, protože Veronští mČšĢané a všickni sedláci
v celém okolí proti FrancouzĤm povstali. Téhož dne generál Moro pĜed rozednČním s 40.000 lidu pod Štrasburkem u Bišovhejmu
Rejn pĜešel. I tu byl boj nejhroznČjší. Francouzové dvakrát byli
poraženi; po tĜetí ale, když franc. jízda u velikým poþtu císaĜ. na
zadu pĜitrhla, musili cís. zpČt ustoupiti. Nato dne 22. téhož Francouzové pĜitrhli k Frankfurtu; kdežto právČ cís. v tuhém byli potýkání, když franc. rychlý posel Josef Bellin do Frankfurtu vjel, pĜinesl tu rado- /212/ stnou zprávu, že pokoj zatím až do plného potvrzení zjednán jest. Naþež hned všecko nepĜátelstvo pĜestalo a tak se
dvČ podivé vČci nenadále potkaly; totiž vojna - pokoj.
Dne 3. máje. PonČvadž skrze podepsání hlavnČjších þlánkĤ k
pokoji franc. vojsko zpátkem z Rakous táhlo a nebezpeþenství pro
dolní Rakousy zmizelo, tedy na nejvyšší poruþení k zbroji povolaný u VídnČ lid zase domĤ se vracel. J. M. císaĜ, aby jeho z celé
vlasti podČkování na vČþnou památku trvalo, rozkázal pĜíslušnou
minci bíti, aby každý, kdož pĜi tom povolání dobrovolnČ s zbraní
táhl, tuto poþestnou památku své stateþnosti a vČrnosti k knížeti v
þas svého života na prsích nosil. Kterýmžto penízem také jeden
mČstský synek z král. horního mČstys KaĖku, jménem Duchoslav
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ěehák, také obdaĜen byl, kterýž k témuž pluku dobrovolníkĤ spolu
se ochotnČ dostavil. I též jiných stateþných ýechĤ pĜitom se nalézalo. Dne 8. máje. Francouzové v hlavním nydrlandském mČstČ
Bryslu dali zvonČním a troubením prohlásiti, že podle uþinČné
smlouvy císaĜ pán Nydrland FrancouzĤm postoupil. Dne 10. máje. OpČt ve Vlaších nastala nová vojna. Bonapart, když nejprve
osadil všecka mČsta na pevné zemi benátských krajinách, této benátské starobylé svobodné obci válku vypovČdČl. Dne 15. máje.
Francouzové do hlavního mČsta Benátek vtrhli; kdež zĜídili rady
podle svého zpĤsobu a s obyvateli jako v jiné dobyté zemi zacházeli. Dne 20. máje. V mČstČ Genui bylo zbouĜení v lidu veliké.
Naþež Francouzové do téhož mČsta vpadli a tak i Genua aneb Janova tím býti pĜestala, þímž od dávných þasĤ byla. Dne 24. máje.
Veškeré franc. vojsko z císaĜských zemí ustoupilo a do benátských krajin vtrhlo, kdež to, co v chrámích božích ti nepozvaní
hosté od zlata a stĜíbra nalezli, všecko uklidili a tudy kasy své
velmi obohatili. Nato císaĜští velikým poþtem lidu Vlaské hranice
osadili.
/213/ Dne 4. þervna. Zfrancouzilí Benátþané strom svobody na
place sv. Marka postavili. PĜi té pošetilé slavnosti udČlali veliký
oheĖ a klobouk svého nČkdejšího dóže, všecken jeho knížecí odČv,
ano i zlatou knihu tak Ĝeþenou sv. Marka, v kteréž jako v matryce
všickni benátští vladyky zapsáni byli, spálili a prach z toho do moĜe vmetali. Mimo toho také svĤj starý erb sv. Marka a kĜídlatého
lva strhli a erb svobody vystavili. Dne 20. þervna. Z Lyonu 5 vozĤ s penČzy odjelo do PaĜíže, na nichž se 24 milionĤ poþítalo, kteréž všecky Francouzové jen ve vlaské zemi uchvátili. Dne 25.
þervna. PĜi slavné památce korunovaní na Sv. HoĜe v ýechách byl
infulován pan probošt tit. Jáchym hrabČ ýejka, jakožto první cís.
král. probošt a faráĜ slavnČ inštalován od pražského biskupa sufragána tit. p. Václava Chlumþanského rytíĜe z PĜestavlkĤ a Chlumþan. Dne 27. þervna. Strhlo se tak veliké bouĜlivé povČtĜí, jakéhož
v ýechách od roku 1788 nebylo, kteréž oné na staveních mnoho
škod zpĤsobilo. Dne 30. þervna. CísaĜští do benátských krajin
Histrie a Dalmácie vtrhli a jedno mČsto po druhém osadili, též také Francouzové benátské ostrovy Korfu, Zante a Cefalonii opanovali, sebravše pĜi prvním ostrovČ 300 lidí. Dne 11. þervence. NovČ zĜízená svobodná obec tak nazvaná pĜedalpinská v Mediolanu
jakožto hlavním mČstČ té obce den pamČtní své nové konštitucí
slavila. Dne 18. þervence. Okolo poledne veliká bouĜka se strhla,
pak okolo 2 hodin následovalo povČtĜí s deštČm a krupobitím, že
co kde zasáhlo, všecko stlouklo. Také sem tam lijavec mnoho zdí
poboĜil a oken od krup co vlaský oĜech velkých v Praze množství
poluþeno bylo. Dne 19. þervence. Podobná bouĜka a litina byla,
která okolo LitomČĜic velikou škodu uþinila. To pak zpĤsobila veliká parna, která netoliko v ýechách, ale i také v jiných zemích
velmi panovala. V Safojsku zapálil se jedlový les a oheĖ skrz
kvapný vítr táhl se dále, že pČt velkých lesĤ v dýlce za 20 hodin
cesty shoĜelo. Téhož dne p. František Holub mČšĢan kutnohorský,
podle cís. král. rozkazu za šeppmistra král. horního mČsta Hory
Kutné slavnČ byl inštallován. Však ale týž jeho ouĜad dlouho trvající nebyl, skrze mnohé proti nČmu zešlé stížnosti. Dne 20. þervence. Turecký vyslanec v tichosti do VídnČ pĜijel a položil se
hospodou v zahradČ knížete z Lichtenštejnu. /214/ Dne 21. srpna.
UmĜel v Vídni Dagobert Zikmund sv. Ĝímské Ĝíše hrabČ Wurmser
císaĜ. generál a polní maršálek v 73 letech svého vČku.
Dne 4. záĜí. Stala se v PaĜíži revolucí, protože veliké spiknutí
bylo vyzrazeno, v kteréž puntovníci zase v franc. zemích královské dĤstojenství uvédsti a prince Kondé s armádou do Francouz
propustiti chtČli. PĜi tom pĜíbČhu direktoĜi Barthelemy a Karnot,
generál Pišegry a jiní do vČzení vsazeni a do vyhnanství odsouzeni
byli. Naproti tomu ale v Genui byl ten den krvavČjší. Podle nové
konštitucí republikáni chtČli duchovenstvo, zemany a jiné vážnČjší
mČšĢany ode všech zemských ouĜadĤ vymeziti. To zpĤsobilo v lidu zbouĜení a z toho pošlo hrozné krveprolévání, takže nČkolik set
lidu zahynulo. Dne 28. záĜí jakožto na den sv. Václava. Držel
slavnou druhou primicii aneb padesátiletou památku svého na
knČžství posvČcení, na Míšku tit. p. probošt infulovaný a spolu
první inštalovaný faráĜ na Svaté HoĜe, p. hrabČ Jáchym ýejka, u
pĜítomnosti své slavné hrabČcí familie a nejvyš. pana purgkrabího
pražského, právČ v tom chrámu PánČ, kdež on také svou první
primicii držel a též pĜedtím k tomuto chrámu PánČ úhelní kámen
svou rukou položil. K této radostné slavnosti, arciknČžna Marie
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Anna abatyše cís. král. štyftu v Praze na Hradþanech, pĜekrásný
vČnec zhotovila a tomuto panu duchovnímu ženichu jej odeslala.
Toho þasu cís. král. armáda ve Vlaších i s národním uherským
vojskem vztahovala se na 200.000 zbrojných mužĤ. V ěíši nČmecké veškeré vojsko vztahovalo se na 100.000 mužĤ, pod nejvyš. správou polního maršálka arciknížete Karla. Všecka tato síla
vojanská k válce pĜihotovena byla, kdyby snad pĜedce v UdynČ
pokoj vyjednán nebyl, kdež již k tomu cíli ministĜi z obojí strany
shromáždČni byli.
Dne 11. Ĝíjna. Byla bitva na moĜi mezi váleþnými loćmi anglickými a holandskými pĜehrozná; všecko holandské a francouzské loćstvo zkaženo bylo a vítČzství na anglické stranČ tak veliké,
že takového ledva kdo pamatuje. Angliþané 8 váleþných lodí s 600
kusy vybojovali. Dne 17. Ĝíjna. Pokoj! ta nejradostnČjší novina
národĤm ve vsi nepatrné Kampo Formido, ležící mezi Udyní a
hradem Passeryno, mezi J. M. císaĜem, jakožto králem þeským a
uherským, a francouzskou svobodnou obcí zjednán byl, v kterémž
také hlavní základ k pokoji s nČmeckou Ĝíší uþinČn byl, a uloženo,
aby i Ĝíští stavové v mČstČ Raštatu s Francouzy o pokoj jednali.
/215/ Dne 19. Ĝíjna. V PaĜíži opČt mnozí knČží a vystČhovanci, jenž
se byli zpátkem navrátili, jímáni a do vČzení metáni byli. TČmto
nešĢastným uloženo bylo, že z zemČ do Afriky neb Ameriky zaveženi budou. Též Mechelský kardinál hrabČ Frankenberk k vyhnanství pĜes Rejn odsouzen byl, jemuž Francouzové všechen jeho nábytek zapeþetili. Dáno jest mu za vinu, že jménem svého duchovenstva nenávist královského dĤstojenství odporoval pĜísahati.
ÊDne 27. Ĝíjna. Vyšel oheĖ v mČstČ PodČbradech, kterýž 12. domĤ strávil. Dne 2. listopadu. V Berghejmu v krajinČ jilichské slavila hlĤza buĜiþĤ den spojení svobodné obce zarejnské, od FrancouzĤ novČ zformované, na kteréž slavnosti dobĜí mČšĢané žádného podílu míti nechtČli. Dne 10. listopadu. Panovník ve Vlaších
Bonapart novČ zformovanou pĜedalpinskou svobodnou obec v
Mediolanu hlavním mČstČ, v 20 krajĤ rozdČlil a z každého hlavnČjšího mČsta deputýrované zĜídil, kterýchžto 240 dohromady þinilo. V té vlaské obci poþítalo se lidu 3,239.572. Dne 16. listopadu. UmĜel v Potstamu král pruský Vilém II. v letech vČku svého
53. Po nČm dosedl na král. stolici dČdiþný princ a syn jeho Fridrich Vilém III. ÇDne 20. Ĝíjna. Páni císaĜští a Ĝíští deputýrovaní v
Raštatu již se shromažćovali. Nato dne 25. téhož generál Bonapart, opustiv jedenkráte Vlachy, také tam pĜijel. Mimo nadání pak
opČt odtud do PaĜíže odjel a tu hned se stalo mezi vojskem veliké
hnutí, takže cís. vojsko valem z ěíše do ýech, Moravy a Rakous
táhlo.
Dne 7. prosince. Cís. král. generál kníže Moryc z Lichtenštejnu s potvrzeným a podepsaným pokojem, jenž v Roštatu mezi cís.
král. dvorem a franc. svobodnou obcí vymČnČn byl, do VídnČ pĜijel. Mocí téhož cís. král. dvĤr rakouské Nydrlandy FrancouzĤm
postoupil a naproti tomu zas velký díl benátských krajin ve Vlaších s Histrií a Dalmacií obdržel. Téhož dne okolo poledne velmi
se smrklo, pak zaþaly padati kroupy s deštČm smíchané a asi po
pĤl hodinČ zablejsklo se a hĜímání následovalo. V mČstČ HoĜe
Kutný hrom udeĜil do velké vČže pĜi kostele arcidČkanském sv.
Jakuba a zapálil, však ale oheĖ velkého vzniku nedosáhl nebo
ihned šĢastnČ udušen byl. NČkteĜí znamenali malé zemČtĜesení.
Dne 18. prosince. Francouzský generál Guwion vtrhl do švejcarské krajiny Minsterthal, Erguel a jiná místa v té zemi vojskem
osadil. Nato pĜijel tam franc. vyslanec Mengod a ty krajiny na
francouzský zpĤsob pĜetvoĜoval a oné, jenž baselskému biskupství
náležely, s francouzskou svobodnou obcí spolþil. /216/ Dne 23. prosince. Jeho král. vyvýšenost arcikníže Karel bratr nejm. mocnáĜe
našeho, jakožto Ĝeditel a nejvyš. generál v král. þeském pĜi hluþné
stĜelbČ z kusĤ do Prahy pĜijel, kdežto slavnČ uvítán byl. Dne 24.
prosince. Francouzové z Marselí pĜivezli do PaĜíže 218 nejkrásnČjších obrazĤ; 102 veliké štatue, 1295 ĜezbáĜským umČním vytesaných osob, 2543 vzáctných knih a rukopisĤ a 1051 pamČtihodných pĜirozených vČcí. Všecko to ve Vlaších sebrali, kdežto pĜedalpinští noví svobodníci zle poþínali hospodaĜiti a se rozšiĜovati.
Tito bohaprázdní nezbedové, k nimž se mnoho mladého vlaského
lidu a pobČhlých PolákĤ, pod jich vĤdcem generálem Dowrowsky,
pĜidalo, do krajiny parmazanské, též do papežského knížetství Urbino vtrhli. Dne 30. prosince. Francouzové do mČsta a pevnosti
Mohuþe vtrhli a všickni císaĜští i Ĝeditel pevnosti odtud vytrhli.
Tento neoþekávaný pĜíbČh byl jakomČĜ pĜedchĤdce mnoho násle-

dujících novot v NČmecké Ĝíši.
Dne 7. ledna 1798. Francouzové drželi v Mohuþi slavnost
stromu svobody, kterouž stĜelba z kusĤ vĤbec oznámila. Ubozí
Mohuþané, opČt na ten bláznovský strom bezdČky patĜiti musili,
nad jehožto popravou dne 31. þervence 1793 srdeþnČ se radovali.
Dne 8. ledna, v noci na den 9. ledna. Chrám PánČ farní sv.
VavĜince v král. horním mČstys KaĖku od loupežníkĤ okraden byl.
Ti škĤdcové nešlechetní malýma dveĜmi pod vČží do téhož kostela
se dobyli, pak otevĜeli dveĜe u zakristie, kdež kalich stĜíbrný pozlacený, ornáty, pluvial a jiná knČžská roucha kostelní odcizili,
pak dvíĜka železné pĜi tabernaculum odtrhli, odtud pak monstranci, taktéž ciborium stĜíbrné vzali a z téhož svČcené hostie nevážnČ
po zemi pĜed oltáĜem velkým rozházeli. A tak ti bohaprázdní loupežníci týž chrám boží ochudili. Brzo potom také z vČže pĜi filiálním kostele Matky Boží ve vsi GruntČ zvon ukraden byl. Dne
18. ledna. CísaĜ. vojsko do hlavního mČsta Benátek ve Vlaších
pĜiplavilo a jej osadilo. Však ale nežli odtud Francouzové odtrhli,
všecko což mĤž bohatstvím pojmenováno býti, pryþ sebou odvlekli. /217/ Dne 20. ledna. UmĜel v Praze tit. p. Karel z Binenbergu,
bývalý hejtman kraje kouĜimského, v 67 letech svého vČku. Ten
znamenitý ýech mnohé historie sepsal. Téhož dne císaĜští ve Vlaších do mČst Vicency, Bašano, Trevyzy a Padui, pak dne 21. téhož
do Lenaga a Roviga vtrhli.
Dne 10. února. Skrze rozhoĜþení ěímanĤ proti FrancouzĤm a
smrt franc. generála Dyfota, kterýž pĜi bouĜení v ěímČ smrtí lehl,
Francouzové asi 12.000 mužĤ silní do ěíma vtrhli a beze všeho
odporu toto slavné mČsto osadili. Dne 11. února. Odebral se na
vČþnost v Ruské zemi v PetrovČ hradČ Stanislav Ponatovský, poslední král polský, maje vČku svého 66 let. Srdce krále bylo zasláno do mČsta Krakova, kdež všickni králové polští pohĜbeni jsou.
Outraty pĜi jeho pohĜbu vztahovaly se na 70.000 rublĤ. Dne 15.
února. Franc. generál Bertie pĜijel do ěíma a veškeré franc. vojsko postavilo se v zbrani. Deputýrovaní Ĝímského lidu vyšli proti
nČmu a provázeli ho do Kapitolium. Na tom místČ týž generál kázal strom svobody postaviti a Ĝímskou obec v republiku prohlasiti,
kteráž z krajin tČch, ješto po zavĜeném pokoji v Toletynu papežské
stolici pozĤstaly, pozĤstávati má. Tak se dálo v tom mČstČ ěímČ
po zavĜeném s Franc. pokoji, kterýž sobČ pokojné a tiché kníže
Pius VI. pĜed rokem draze dobýti musil a pak dne 19. téhož do
vyhnanství odtud jíti pĜinucen byl, odjeda do mČsta Siena, kdež v
klášteĜe Augustinianském byt sobČ zvolil.
Dne 4. bĜezna. V ěímČ francouzské vojsko proti svým generálĤm povstalo, žeby žoldu vojenského ĜádnČ nedostávalo. Strhla
se tu krvavá šarvátka a zbujníci pomocí ěímanĤ zvítČzili, nebo
ěímané tČm hostĤm naklonČni nebyli. Ten þas také Francouzové
vtrhli do krajin švejcarských a je podle svého nového obyþeje zjinaþiti poþínali. Že pak ŠvejcaĜi svých starých práv a svobod hájiti
umínili a zbranČ se chopili, protož strhlo se tu onde potýkání veliké, neboĢ pak dne 7. bĜezna. Francouzové a ŠvejcaĜi bernští mezi
Soloturnem a Bernem velmi krvavou bitvu svedli. Bernští s tak
hrdinskou myslí se bránili, že se u kusĤ radČji dali probodnouti,
než aby ustoupili. I samy ženy s kosami, vidlemi a jinými nástroji
vytrhše proti FrancouzĤm, bránily své vlasti a všudy se postavily v
prvním Ĝadu. Ale že nebylo možné odvážnosti franc. lidu odolati,
musiliĢ ovšem moci té ustoupiti. Nato Bern, Lucern a Cyrych
Francouzové osadili a Byren mČsto zapálili. Co ŠvejcaĜi v tČch
šarvátkách a bitvách lidu ztratili, až do 8000 mužĤ se poþítalo. /218/
Dne 12. bĜena. Jakýsi turecký baša Pasman Cojli, vĤdce buĜiþĤ v
krajinách tureckých zle bouĜil, podmaniv sobČ mnoho míst a mČst
tureckých; pak i BČlehrad dobýti usiloval. PoštČstilo se mu, že
mnozí k buĜiþĤm jeho pĜistoupili. Nejvíce ale FrancouzĤ a PolákĤ
k nČmu se pĜirazilo. Ten Pasman Cojli byl rodiþ z Vidima v Bulgaji. Dne 18. bĜezna. Francouzové slavili v ěímČ republikánské
sjednocení s ěímany a všickni úĜedníci, kteréž Francouzové novČ
zvolili a osadili, byli do papežského paláce Vatikanum uvedeni.
Dne 22. bĜezna. Zaþal zhusta sníh padati a napadlo ho tak mnoho,
že toho roku jej tolik vidČti ještČ nebylo. Nato zaþalo silnČ mrznouti, však pak po tĜech dnech zmČna povČtrnosti následovala s
dešti a snČžnou pršenicí. Dokudž ten sníh trval, pĜiváželi jej sedláci na vozích do Prahy a prodávali naložený vĤz toho snČhu nákladníkĤm a šenkýĜĤm za 1 f. Dne 26. bĜezna. Deputýrovaní od
pánĤ stavĤ þeských mČli audienci u jeho král. vyvýšenosti arciknížete Karla na HradČ pražském, pĜi kteréž pĜednesli, že páni stavo-

vé, podle snešení na zemském snČmČ, obČtují mu darem roþnČ
40.000 f. Jeho král. vyvýšenost netoliko oustnČ se pánĤm deputýrovaným podČkoval, nýbrž i také list pánĤm stavĤm zaslal, v kterémž takto se prohlásil: že uprostĜed slavného vČrného národu
þeského vždy první bude, kdykoliv bylo by potĜebí na bojišti práva J. M. císaĜ. majestátnosti a zemČ þeské hájiti.
Dne 5. dubna jmenovitČ v Zelený þtvrtek bylo jasné a teplé
povČtĜí, jako letního þasu míváme, a dodrželo až do 20. téhož mČsíce. Dne 13. dubna. Francouzské vojsko v ěímČ pod správou
svého generála Masseny býti nechtČlo a tudy mezi sebou bouĜiti
poþalo, takže generál Sankt Cyr do ěíma se odebrati a nejvyšší
správu nad vojskem vzíti musil. Massenovi bylo dáno za vinu, že
veliké loupeže se dopustil. Jakžkoli zpráva z ěíma do PaĜíže zaslaná toho tvrdí, tak pĜedce nedálo se jináþe. Neb prodalo se veĜejnČ velmi mnoho kunstovných vČcí a rozliþných klenotĤ. Kláštero- /219/ vé, zemané a kupci také veliké sumy penČz složiti musili.
Asi v osmi dnech 3000 cizích duchovních z ěíma ustoupiti musilo. Také kardinálové všickni z ěíma odešli. Mocnost zákonodárcĤ
pozĤstávala z dvou rad, nazvaných: senát a tribunát; v první sedČlo 32 a v druhé 72 oudĤ, nejvyšší ale mocnost té nové ěímské republiky dána byla pČti konšelĤm, kteĜí v Quirinalském paláci v radČ sedČli. ÊDne 15. dubna. V král. vČnním mČstČ BydžovČ vyšel
oheĖ pĜi silném povČtĜí, který 15 domĤ a 22 stodol docela strávil.
ÇDne 13. dubna. Francouzský posel generál Bernadot v Vídni na
jeho domČ nenadále veliký praporec trojí barvy vyvČsiti dal na
znamení nČjaké francouzské republikánské slavnosti, což když vídeĖští obyvatelé nejináþe než jako za znamení k zbouĜení drželi,
protož nemálo se hnČvem popudili, v množství dohromady se
ihned shlukli a v tom domČ, kde týž posel francouzský hospodou
neb bytem byl, mnohého bouĜlivého výstupku se dopustili. Avšak
skrze dobrý poĜádek a poslušnost obyvatelĤ všecko horší se zastavilo a zase pokoj v mČstČ zjednán byl. Nato pak dne 18. téhož týž
generál Bernadot z VídnČ odjel, nepochybnČ proto, aby obyvatelĤm proti sobČ rozhoĜþeným ustoupil. ÈDne 22. dubna. Také u
Triestu francouzský konšel podobný praporec vyvČsil; ale trieští
ten praporec blátem a neĜádem poházeli. Ti francouzští mámilové
nejvíce to obmýšleli, by s svou ošemetností pod pláštíþkem svobody v pokojném lidu záhubnou revoluci zpĤsobili. Dne 21. dubna. Na ostrovČ nČkdejším benátském Zante Ĝeþeném, povstala
rvaþka mezi obyvateli a Francouzi skrze veliké danČ, jež Francouzové na nČ ukládali. A když obyvatelé daní dáti odporovali, Francouzové vzavše do zástavy nČkteré osoby odtud poslali je do ostrova Korfu. Obyvatelé rychle mnoho bárek ozbrojili, pustili se po
nich a dostihše jich, nejen svých krajanĤ osvobodili, ale i mnoho
FrancouzĤ pobili a nazpátek 20.000 dukátĤ, kteréž jakožto z þástky sebrané kontribuce na lodích nalezli. ÌDne 24. dubna. PĜijela
do mČsta Metavi v Kurlandu princezka sardinská a paní manželka
hrabČte z Provincie, an jakožto dČdiþ francouzského královského
trĤnu nazval se Ludvík XVIII. kteráž za nČkolik mČsícĤ v ýeských
BudČjovicích se zdržovala. Ruský císaĜ Pavel I. témuž hrabČti z
Provincie vývodství kurlandské postoupil. /220/ Dne 26. dubna.
BuĜiþi z okolních obcí vpadli do Piemontu a udeĜili na zástup piemontského vojska, kterýž jim ustoupiti musil; však v noci dostavše piemontští lidu na pomoc, vrazili do buĜiþĤ a do 600 pobili
jich. Také sedláci pĜirazili se k tomu vojsku a zpodtínali stromy
svobody, kteréž buĜiþi postavili. Ten þas znamenalo se hnutí mezi
cís. a franc. vojskem, kteréž ve Vlaších a v ěíši stálo. Neapolitánská armáda též na Ĝímských hranicích k válce pĜihotovena byla. V
pĜedalpinské svobodné obci vznikaly rĤznice a nevole mezi lidem
za pĜíþinou alliancí, kterouž pĜedalpinští s Francouzy uþiniti musili. PorozumČli již tomu ti novopeþení republikáni, že ta alliancí
smČĜuje více k otroctví nežli k pĜátelství. Toho léta z poþátku mČsíce máje spadl velký déšĢ a trval celé dva dni a zem náležitČ zavlažil. I právČ ten rok bylo tomu tak, že ten mČsíc máj zpĤsobil na
polích rozkošný ráj. Dne 3. máje. Francouzové do Marie Einsiedl
pĜed velikou horu Etcel v ŠvejcaĜích se prodrali, a tu pak chrám
PánČ Marie Panny též klášter obloupili. Dne 4. máje. Stalo se veliké hnutí mezi vojskem, jež v ýechách leželo, a také od toho dne
regiment po regimentu táhl opČt k hranicem þeským a do Vlach
skrze Tyroly rovnČ též. Nejvíce ale váleþná vichĜice vztahovala se
po moĜi do království anglického a portugalského, pak i u Rejna
franc. vojsko velmi se množilo. I zdálo se, jakoby až do konþin
moĜských Francouzové plavati chtČli. Dne 6. máje. V Praze mČš-
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Ģanské shromáždČní z lásky bližního drželo slavnost tak zvanou
ObČĢ díkuþinČní v farním chrámČ PánČ u sv. Jiljí na Starém mČstČ,
za pĜíþinou potvrzeného inštitutu ku pomoci vdov a sirotkĤv, od J.
M. císaĜe Františka. Dne 12. máje. Pius VI. toho jména papež
svému lékaĜi Rossi dal dovolení, aby se z mČsta Siena zpátkem do
ěíma navrátil, ponČvadž pohrozili Francouzové všem tČm, jenž by
se do ěíma nenavrátili, že statkĤ svých i jmČní zbaveni budou; a
skuteþnČ statky a všecko jmČní po papeži a kardinálích i mnohých
knížatech prodávali a sice v nejlacinČjší cenČ. Jistá anglická paní,
jenž v Florencii bydlela, darem papeži každoroþnČ 1000 liber šterlinkĤ obČtovala. Byl pak týž papež v tom mČstČ Siena v tichosti a
samotnosti živ a tím, jako dobrý pastýĜ, dal pĜíklad, jak pĜíluší v
stavu bídném a opuštČném, se chovati.
/221/ Letos na StĜeDV KĜIžoWoV, sLaWIL se sWátek,
S. Ianna NepoMVCkého.
K tomu dni množství lidu jak z ýech, tak z okolních zemí do
Prahy putovalo. PĜi konci toho mČsíce máje obilí mČlo cenu trhovou, a to strych pšenice 3 f 48 kr, žita 2 f 36 kr, jeþmen 2 f 25 kr.
Dne 31. máje. P. Josef z Bajerveku rytmistr od karabinýrĤ jeda od
svého p. otce vrchního podČbradského do Prahy, a tu na tej cestČ
blíže Chval vozka jej s koþárem pĜevrhl, pĜiþemž týž pán jsa tČžce
ranČn, že od téhož pak dne 17. þervna toho roku umĜel. A tak ten
P. Iozef BajerVek sLaWnoV sMrt žáDaL W bojI,
a sprostoV natrefIL W CestČ.
Dne 12. þervna. Francouzové pod vĤdcem svým generálem
Bonapartem ostrov Maltu dostali, kdežto veliká bohatství dosáhli.
Ten ostrov vždy za nedobytný se držel, jakož i nyní. Ale chytrost s
falešností již srdce Maltézských dobyté mČla dĜíve, než mocnost
zaþala stĜíleti. Po osazení Malty Francouzové k bĜehĤm egyptským pĜitrhli a po dobytí Alexandrie mČsta do Egypta vtrhli.
Toho roku žnČ 9. þervence v krajích se zaþaly a prostĜední
úrodu vynášely. Aþkoliv na mandele proti loĖsku ménČ bylo, však
zase na zrnČ vícej obilí sypalo. V polovici mČsíce srpna obilí mČlo
cenu str pšenice 4 f 21 kr, žita 2 f 30 kr, jeþmen 2 f 24 kr, oves 2 f
30 kr, hrách 3 f 30 kr, proso 3 f 30 kr. Dne 23. Ĝíjna, ve vsi
KĜeþhoĜi na panství kolínském mnohé pĜeveliké kostelní a jiné
krádeže u tamního jednoho familianta pĜíjmím Kos, ještČ tĜi jiné
zlodČji postižené a též nádobí kostelní, jako: kalichy, monstrance,
ornáty, zvonoviny na kusy stluþené a jiné krádeže všelikého druhu
nalezené a do Kolína dodané byly. Ti zlodČji ale do pražského vČzení odvezeni byli. U téhož Kosa tam také i onen hlavní zlodČj
KovaĜík Ĝeþený se zdržoval. Který když toho roku na fĤĜe v BrnČ
ze Špilberku utekl, o nČm cirkuláĜe prošly, že kdo by živého k
právu dodal, 100 dukátĤ a za mrtvého 50 dukátĤ obdrží. Téhož
mČsíce Ĝíjna cena obilní vystoupila, takže již str pšenice 5 f 30 kr,
žito 3 f 30 kr, jeþmen 3 f, a oves 2 f 30 kr platil, protož také od 1.
listopadu i pivo po panstvích za 4½ kr zaþalo se prodávati. Dne
20. listopadu. UmĜel v Praze generál Blažej baron z BendrĤ, jsa
86 let starý, komendant v Praze. Dne 29. listopadu. Vojsko neapolitánské Francouze z mČsta ěíma vyhnalo a to mČsto zas k ruce
papeže osadilo. Také ten þas Francouzové pod jich vĤdcem Bonapartem v EgyptČ již v bídném stavu pozĤstávali.
Rok 1799
DnV, rokV toho: bIL WeLIkI Mráz,
a Weskrz sLVneýno.
Ostrá zima, jenž roku minulého dne 23. prosince ostĜe zaþala,
až potud stále držela.
/222/ SWátek TĜICh kráLVW, sWČtILI sMe W NeDČLI.
Zima tvrdá s ostrýma mrazy a s snČhem ještČ nepĜestávala.
Toho dne v noci na pondČlí onen hlavní zlodČj Jan Vojta jinak
KovaĜík nazvaný, jsa ve vsi BohuĖovicích na panství þernokosteleckém u tamního rychtáĜe v senČ nad svČtnicí skrytý, chycen a i s
tím rychtáĜem svázaný do Prahy odeslán byl. Kudykoliv vezen
byl, všudy množství divákĤ mČl. Tento mČsíc leden zima na nejvyšším stupni byla, kteráž se jistČ oné roku 1707 rovnala. NeboĢ
onde jak lidu, tak též i ptactva a zvČĜi, též dobytka pomrzlo. Zaþala táž zima od 23. prosince a trvala až do 25. ledna. Na kterýž den
bylo oblevení.
Na Den PaWLa na WIrV obráCenI,
hrozné MrazI W bČhV VkráCenI.
Kdo mohl a chtČl snČhem bČhati, mohl koroptve živé chytati.
Pak dne 20. února oblevilo více a z velkých snČhĤv mnohé povodnČ se strhly, které onde množství škod nadČlaly. Nato zas od
PrWnIho
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zaþátku bĜezna lidé ovþí dobytek na pastvu hnali, který hned od
11. prosince až podtud na pastvu jíti nemohl, a tak
Kdo mČl letos mnoho ovec, K tomu malý rolní dvorec,
Jestli málo sklidil píce, Sáhly mu i do pšenice,
Kterou musil prodávati, Seno oves kupovati,
Aby je k jaru udržel, JeštČ se pĜitom nemrzel.
Letos na Den sWatého Iozefa, WesMČs zaýInaLI saV V nás,
na poLI WorbV.
Královské sídelní mČsto Neapolis také Francouzové sobČ
podmanili a krále Ferdinanda IV. toho království zbavili. Nato zas
brzo radostné noviny slyšeti bylo, že naši bojovníci na hranicích
švejcarských a tylorských, pak také na hranicích švábských blíže
mČsta Konštance nad Francouzy zvítČzili a je zpátkem postoupiti
pĜinutili. Téhož mČsíce bĜezna také 24.000 ruského pomocného
vojska skrze Rakousy do Vlach proti FrancouzĤm táhlo. Dne 24.
bĜezna Francouzové také do knížetství toškánského vtrhli, a tu
zemi osadili. Dne 9. þervna, v nedČli 4. po sv. Duchu, po celém
arcibiskupství pražském ve všech farních kostelích byla pobožnost
po 3 dni s vystavením TČla Božího, na podČkování Pánu Bohu za
ty tak již letos nad nepĜátely Francouzy obdržená vítČzství a vyžádání dalšího prospČchu. NeboĢ toho roku, v kterémž udatnost cís.
král. vojska zvlášĢ ve Vlaších pod vĤdci Suvarovem ruským a Melasem rakouským císaĜským, celé EuropČ ku podivení byla, poĜádných bitev 16 svedeno a 120 šarvátek. Vybojováno bylo 19 pevností, /223/ 4301 kusĤ, 14 houbic, 38 moždíĜĤ, 80.759 rozliþné
zbranČ a 20.000 centĤ prachu, též 16 praporcĤ. NejkrvavČjší bitvy
byly u Novy a Cyrychu, kteráž dne 25. záĜí, však s porážkou RusĤ,
svedena nešĢastnČ byla pak … [neþitelné]. Skrz bitvu u Verony
zachránČno bylo Tyrolsko, u Izoly vybojováno mantuanské knížetství a skrz bitvu u Kassana mediolanské knížetství; a tak též císaĜští rekové skrze bitvu u Ostrachu a Štokachu NČmecké Ĝíše retovali. Nikdy svČt ještČ nevidČl, aby tolikerý národ v závazku
svém spojený mezi sebou bojoval, jako téhož roku. Arabové, Koptové, Židé, Egyptþané, Mamaluci bojovali s Francouzi proti TurkĤm a AngliþanĤm v EgyptČ. Ve Vlaších také bojovali pod praporcem kĜíže synové Machometovi, aby kĜesĢanskokatolické náboženství opČt uvedli. StaĜí nepĜátelé Rusové a Ottomanové podali
sobČ rukou a v spoleþnosti vytrhli své meþe, aby proti nepĜátelĤm
svČta a pokoje bojovali. Pak následujícho mČsíce þervence táhlo
vojsko ruské proti FrancouzĤm skrz þechskou zem do nČmecké Ĝíše, od kterýchžto dne 12. a 13. téhož 2 compag. od pČšího regimentu neb temu Steinheil, pak zas 18. a 19. téhož opČt 2 compag.
od pČšího regimentu Morkow tu na KaĖku ložírovalo. VĤdce tČch
RusĤ, jichž 35.000 táhlo, byl generál Korsikow. Mezitím, že pĜibylo do zemČ lidu, pĜibylo obilí ceny: pšenice str. mČla 7 f, žito 7
f, jeþmen 5 f, oves 3 f 30 kr.
Dne 22. srpna, francouzský princ de Konde, kterýž byl roku
1792 z zemČ francouzské odešel a s lidem svým, jehož 25.000 v
poþtu bylo, a s ním regiment ruských husarĤ, tu po silnici od
ýáslavi ke Kolínu táhl do ěíše proti FrancouzĤm, od tČch husarĤ
generál ruský jménem Bauer a s ním mnozí oficíĜi sem na KaĖk k
trejbu u Skalky pĜijeli, kdežto na podívání do šachty slezli a pak
týž generál havíĜĤm 10ti zlatovou bankoceduli za discretí dal. Toho roku již znamenitČ zlaté peníze dukáty, též i stĜíbrné v zemi
skrze tak dlouhou vojnu francouzskou se tratily a velmi vzáctné
byly, neboĢ již ku konci téhož roku za 100 f zlatých neb stĜíbrných
penČz, na bankocedulích 113 f se dostávalo a slovem židi a handlíĜové týž zlaté a stĜíbrné peníze, tak jako jiné klenoty neb zboží,
smlouvali a kupovali. Dne 29. srpna nejvyšší pastýĜ církve katolické KristĤv námČstek Pius VI. toho jména papež umĜel v mČstČ
Valansy ve francké zemi v svém nevinném zajetí a pronásledování
a tam v olovČné rakvi pohĜben. Náš þeský novináĜ pĜidává k jeho
smrti tento chronograficon v latinČ
Papa PIVs SeXIVs, per GaLLos granDIa passVs,
NVnC patIens obIIt, MartIrIn eXILIo.
Papež PIVs šestej, skrz FranCaVze Mnoho trpČL,
TeĆ W snesIteLnostI, VsnVL W pánV, zajatI jsa.
/224/ Dne 23. záĜí. UmĜel p. Antonín Strnad znamenitý a slavný
hvČzdáĜ pražský rodilý z Náchoda, ýech znamenitý. Téhož þasu,
totiž 23., 24. a 25. záĜí, statkové nČkdy slavného kláštera sedleckého a k nČmu patĜícího skalického vzati jsou k ruce pána zemČ a
v ty dni p. administrátor Bajervek je pĜijímal.
V podzim toho roku, totiž v mČsíci Ĝíjnu a listopadu, na mno-

ha místech byl pád dobytka, jak hovČzího, tak též skopového, ponČvadž od vlhkých pastev dobytek játra pokažené mČl. Od 1. listopadu. Pivo za 5 kr máz rakouský se prodávalo a také nové mČdČné peníze v Praze bité, a sice tĜíkrejcarní groše, do bČhu vyšly.
Obilí okolo sv. Martina mČlo cenu pšenice 6 f 24 kr, žito 5 f 36 kr,
jeþmen 3 f 39 kr a oves 2 f 36 kr. Dne 11. listopadu v stĜedu okolo 3 hodin po poledních v mČstČ PodČbradech zemČtĜesení se
znamenalo. Toho mČsíce ku konci již císaĜ. ruské pomocné vojsko
z Vlach a z ěíše se vracující k hranicem þeským se blížilo, kdež
pak ale v ýechách od hranic bavorských až k Brodu ýeskému na
ležení se rozložilo a tu až do 25. ledna státi zĤstalo. KteĜížto Rusové mnohému hospodáĜi dosti tČžkých dní zpĤsobili a drahota
pĜitom den ode dne se rozmáhala.
Dne 2. prosince. Vojsko císaĜské rakouské dobylo piemontskou francouzskou pevnost Kuner a pak nato dne 12. téhož také
císaĜští vytiskli Francouze z Manhejmu u Rejna a jej osadili a
Francouzové na druhou stranu Ĝeky Rejnu pĜejíti musili. Dne 20.
prosince ráno 8 hodin, pĜijel do Prahy kníže Alexander Vasilieviþ
italský, Ĝíšské hrabČ Suvarov Rimniský, všeho ruského vojska generalissimus, pak kníže Korþakov, mladý hrabČ Suvarov a kníže
Dolgoruký, všickni ruský cís. generálové. Dne 23. prosince. CísaĜská armáda skrze tužší zimu po šĢastném bojování na odpoþinutí odešla a ve Vlaších nejvíc proti Genuezsku, Safoysku a Dofinátu na francouzských hranicích se rozložila. Dne 27. prosince.
Nová konstitucí od francouzského národu po krajích také pĜijata
byla. Zemští ouĜedníci nebyli vázáni k jiné pĜísaze, nežli k této:
Slibuji vČrnost francouzské konstituci. /225/ VĤbec známý mČšĢan
Syes obdržel statek Krosne od franc. zemského Ĝízení blízko Versalií a vynáší roþnČ 150.000 liver, pĜed revolucí kterémusi zemanu
náležel. Jedenkráte, jsa on Syes tázán, kdy pĜedce tomu zlému konec bude? odpovČdČl: „když se naplní, což v písmČ psáno jest:
laþné nakrmil dobrými vČcmi a bohaté rozpustil prázdné“. Dne 30.
prosince. Francouzové v EgyptČ tureckému dvoru pokoj pĜednesli; však zmejlila je nadČje, nebo turecký dvĤr nechtČl se v to srozumČti. Francouské vojsko v EgyptČ jak mnohými krvavými boji,
tak i rozliþnými nemocmi již velice ztenþeno bylo. Dne 31. prosince. Stalo se veliké zbouĜení francouzského vojska v Genuezsku
proti svým pĜedstaveným oficírĤm, v kterémž generál Gardan zabit byl, protože žádného platu a potom ani chleba nedostávali.
Rok 1800.
Den W roCe bIL Weškeren jasnI,
MILII, WeseLII a krásnII.
Vþera rok starý zimou ještČ nám dČlal hejle,
A dnes rok nový pĜedstavuje nám brejle.
TČch RusĤ, našich hostí, Již máme do sytosti.
Jestli tu dlouho budou, Uþiní zemi chudou.
An prve málo mČla, Neb všecka zhubenČla.
Již co vidíme, Ejhle, Skrz ty letošní brejle - o8o
Co dále uhlídáme, JeštČ na hĤĜe máme.
Až nám to spadne dolĤ, BĤh dej aĢ všickni spolu
UzĜíme to s radostí, A pokoje sladkostí.
Dne 4. ledna. V Nice mezi franc. vojskem rozmohla se jakási
nakažlivá nemoc, na kterouž dennČ 25 i více lidí umíralo. Žampionet generál francouzský nakažen také jsa tou nemocí též umĜel.
Po nČm zĤstalo, mimo klenotĤ, jež on ve Vlaších uchvátil, 6 milionĤ zlatých. Dne 6. ledna. Jeho milost císaĜ arciknížete Karla za
nejvyššího vĤdce nade všemi cís. král. armádami ustanovil. Dne
24. ledna. Židé ankonští ve Vlaších obČtovali c. k. generálovi Frelichovi 30.000 f, aby je rozdal mezi své vojsko, že jsou byli od
FrancouzĤ vysvobozeni, pod nimiž za 2 léta a 9 mČsícĤ vzdychali.
Dne 25. ledna. Mimo nadání pĜišel z Petrova rozkaz císaĜský, aby
se ruské vojsko z ýech na cestu pĜihotovilo, a tak hned dle toho
poruþení to vojsko v jedné kolonii obden z ýech do Rus rychlým
krokem táhlo. Dne 26. ledna. UmĜel p. OndĜej Broulík, purgmistr
v král. horním mČstys KaĖku, a 28. téhož tu u sv. VavĜince pohĜben. /226/ Jehožto vyprovázel velebný p. P. Antonín Löw, jenžto
nedávno sem za pomocníka k ruce šlakem trefeného velebn. p. P.
Karla Setce farního administrátora zdejšího, z Nové Vsi od Lomnice se dostal. Nato zas p. Jakub Vysekal radní za purgmistra usazen a Jan Hejzelna poþtĤ vĤdcem uþinČn byl. Dne 27. ledna. Ruského pČšího vojska 2 compag. sem na KaĖk do quartyru pĜitrhlo,
kteĜí tu pĜes dni dva totiž na rasttag pĜibyli, po nichžto ještČ šestkráte vždy na rasttag pokaždé 2 compag. tu einquartyrováno jiPrWnI

ných RusĤ pČších pĜebydlelo. Dne 2. února. Anglické vojsko
blízko mČsta Genui se postavilo, totiž 8 váleþných a 5 menších lodí. Tou také pĜíþinou v Genui vČtší hlad se rozmáhal. Dne 19.
února francouzský generál Bonapart, jenž minulého roku z Egypta dne 17. Ĝijna do PaĜíže se navrátil, téhož dne s velkou slavností
v PaĜíži pĜi prohlášení nové konstitucí v paláci Tulerien za prvního konšela francouzské republiky usazen a pĜedstaven byl. Dne 8.
bĜezna. Arcikníže Karel byl na svou žádost pro nedokonalost
svého zdraví nejvyšší vojenské správy nad cís. armádou v NČmecké Ĝíši zproštČn a na jeho místo ta správa polnímu zbrojmistru panu Kraimu dána byla. Dne 10. bĜezna. Admirál Nelson anglický
francouzské lodi zajal, na nichž se 3000 franc. vojska k MaltČ plavilo. Dne 14. bĜezna ráno v 11. hodin. Kardinál ěehoĜ Barnabáš
Kaira Monti, imolský biskup, jakožto nejvyšší hlava katolické
církve nejvČtším poþtem hlasĤ v Benátkách v konklave od kadinálĤ zvolen byl a Pius VII. nazván jest. Na to volení tento jest nápis:
BenIgnIs XXXII. VotIs CarDInaLIs GregorIVs ChIara MontanI
Ten þas obilí mČlo tržní cenu v Praze strych pšenice 6 f 24 kr,
žito 6 f, jeþmen 4 f, oves 3 f, proso 5 f 45 kr a hrách 6 f. Dne 21.
bĜezna. Jeho svatost papežská Pius VII. pĜi hluþné stĜelbČ byl korunován, nato vystoupil na pavlaþ klášterní a svatého požehnání
udČlil. V noci pak ostrov sv. JiĜí a mČsto Benátka slavnČ osvíceno
bylo. Dne 22. bĜezna. Anglická admirální lodi s 110 kusy a 8837
mužmi zbrojnými 15 mil moĜských od Livorna vzdálená ohnČm se
zĖala a do povČtĜí vyletČla. PĜi tom asi 160 mužĤ toliko zachránČno bylo.
/227/ Dne 3. dubna. Gustav Adolf král švédský v mČstČ Morrkepinku na to království slavnČ byl korunován. Tento mČsíc pĜinesl nám velká parna a potom bylo sucho veliké, neb teprv až dne
30. pršelo asi dvČ hodiny. Váleþná vichĜice poþala bouĜiti ve Vlaších a váleþné tažení pro císaĜ. zbranČ s šĢastným prospČchem se
zaþalo. Dne 8. dubna. Onen v ýechách rozhlášený loupežník KovaĜík stál v Praze na lešení v rynku staromČstském a byl mu þten
ortel pro jeho pĜeþinČní, jsa odsouzen na 50 let na pevnost Špilberg v BrnČ. Toho dne cís. generál Vukašovic ve Vlaších brannou
rukou vrchu Cenys Ĝeþeného dobyl, vybojoval 20 kusĤ, 60 dČlostĜelcĤ a 200 mužĤ pČchoty franc. zajal. Dne 9. dubna generál cís.
Hohencollers 4ma pataliony tak nazvanou Boketu slezl, 6 kusĤ tČžké stĜelby vybojoval, množství nepĜátel pobil a 200 mužĤ zajal.
Dne 18. dubna. Mezi císaĜskými a Francouzy velmi tuhá bitva u
Woltry svedena byla, kdež císaĜští slavného vítČzství dosáhli, 20
kusĤ, též množství prachu a koulí sebrali i pĜes 2000 FrancouzĤ
zajali. Dne 23. dubna. Generál franc. Massena z Genuy vypadl,
ale s velikou ztrátou zpátkem zahnán byl. Dne 25. dubna. U Rejna nepĜátelstvo také se zaþalo. Francouzové u Baslu, Braisachu a
Kehlu na pravý rejnský bĜeh se pustili a císaĜské odtud vytiskli.
Dne 30. dubna. Francouzové pod správou generála Moro v Kyciniském oudolí od cís. generála Kraiho poraženi byvše, zase pĜes
Rejn zahnaní byli.
Dne 2. máje v pátek po IIhé nedČli velikonoþní v mČstČ PodČbradech oheĖ vyšel, který 16 domĤ strávil. V tom mČsíci byly
pČkné þasy, ráno a veþer velmi studeno; mnoho velkých pĜívalĤ a
ohĖĤ se strhlo, které velké škody zdČlaly. Hrozné bylo váleþné
divadlo nebo Francouzové ve 14. dnech, totiž od 1. máje, veliký
díl zemČ nČmecké dobyli a od Rejna, Švejcar až k Dunaji podle
mČsta Ulmu, pak pĜes Ĝeku Illeru až k Ĝece Lech se prodrali. Udatnost rakouského vojska nemohla tomu cestu zameziti a tudy se
stalo, že nejkrásnČjší díl nČmecké zemČ Francouzové pod jich
vĤdcem generálem Moro poplenili a na mizinu uvedli. /228/ Dne 7.
máje. Potýkání mezi Cervo a Sant Lorenco ve Vlaších bylo tuhé a
císaĜ. generál Elsnic nad nepĜáteli slavného vítČzství obdržel. Dne
16. máje. FrancouzĤ 17.000 do valiské krajiny táhlo a za nimi jelo
6000 mužĤ jízdných, míníce se pĜes vrchy Bernardský a Simplon
do Vlach proraziti. NazejtĜí Bonapart a Bertie z Lusan do Valisu
odjeli. Také franc. generál Vatryn pĜes Bernardský vrch do Aostského oudolí v Piemontu vtrhl, avšak v hlubokém snČhu mnoho
lidu ztratil. Dne 18. máje. Ruský cís. generalisimus kníže italské
hrabČ Suvorov v Petrohradu umĜel.
Dne 2. þervna. Francouzové pod správou Bonapartovou do
Mediolanu vtrhli, kamž nejprve s prvním zástupem generál Murat
pĜišel a s ostatním Bonapart a Berthier jej následovali. Byl to
ovšem kvapný a neoþekávaný pĜíchoz té francouzské reservní armády, která pĜejdouc veliký Bernardský vrch, protlaþila se do Pi-
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emontu a odtud do Lombardie; však že cís. král. správu vedoucí
generál Melas 50 mil odtud vzdálen byl, lehceĢ mohli nepĜátelé do
Mediolanu vtrhnouti. Dne 4. þervna. Hrdá pevnost Genua padla,
ana za celých 6 nedČl obležena byla, když toho dne franc. generál
Massena na kapitulaci se vzdal. PrávČ toho dne, když se Genua
vzdala, Bonapart v Mediolanu: TČ Boha chválíme, slavnost držel.
Dne 12. þervna. NepĜátelé Ĝeku Skryvu pĜešli a se vší shromáždČnou silou k bitvČ se hotovili. Cís. generál Melas s armádou za Ĝekou Bormidou se postavil. NazejtĜí celá cís. armáda pĜešla Ĝeku
Tanaro a polem se postavila pĜed Alexandrií. JeštČ toho dne odpoledne nepĜátelé na pĜední stráže u Marenga s þelou mocí udeĜili a
ukrutná bitva zaþínati se poþala. Dne 14. þervna. Ráno cís. armáda pĜešla Bormidu a tu nastal boj pĜehrozný, nepĜátelé cís. zbraní
þtyrykráte ustoupiti musili, jízdné vojsko z obou stran 12krát na sebe vyrazilo a bojovali brzo šĢastnČ brzo zas nešĢastnČ. Však naposledy pĜišlo nepĜátelĤm ku pomoci ještČ vČtší množství a sám Bonapart vezma praporec, svých ještČ ku krvavČjšímu boji nabízel a
tuĢ cís. /229/ proto, že noc v to vkroþila a skoro ze všeho prachu se
vystĜíleli, od dalšího krveprolévání pĜestali. Ta bitva pĜeukrutná
svedena byla mezi Alexandrií a Tortonou u Marengo a na rovinČ
tak Ĝeþené Sant Giuliono. PrávČ na tom místČ, kteréž již minulého
roku dne 16. máje s velikým krve lidské prolitím pokropeno bylo,
když tu v bitvČ tehdáž zbraĖ císaĜská a ruská pod vĤdci Melasem a
Suvorovem nad Francouzi zvítČzila a nejvyššího generála franc.
Moro hrdost potĜela. Dne 16. þervna. Stalo se pĜímČĜí mezi cís.
gener. Melasem a franc. gener. Berthierem v Alexandrii a tu cís.
armáda táhla v 3 koloniích nazpČt až za Ĝeku Minþio Ĝeþenou a
podržela pevnosti Mantui, Pešieru, levý bĜeh Padus, Ferraru a Ankonu; nepĜátelé osadili pevnosti Tortonu, Alexandrii, Mediolan,
Turin, Piþigetonu, Arenu, Piacencu, Konu, Cevu, Savonu, Genui a
pevnost Urbino. Nato císaĜští z nejvČtší þástky u Villa Franky do
polního ležení vtrhli. Téhož dne v ěíši Franc. do Gincburku vtrhli
a pak na tĜech místech Dunaj pĜešli a císaĜští odtud zpátkem coufli. Dne 29. þervna. Francouzové do hlavního mČsta bavorského
Mnichova vtrhli a generál Moro mČl svĤj hlavní byt v kurfirštském zámku v Nymfenburku. Pak také Francouzi do Augšpurku
vtrhli a onde danČ ukládali.
Dne 3. þervence. Svatý otec papež Pius VII. do ěíma pĜijel
skrze slavnou bránu, kteráž k uctČní jeho ustanovena byla. Na takový zpĤsob týž papež opČt na Ĝímskou stolici dosedl. Dne 8. þervence. Francouzové Lucenskou malou republiku ve Vlaších osadili. Dne 14. þervence. Tuhá šarvátka strhla se nedaleko od ěezna a
sice s takovým násilím, že Francouzové rychle do Brukentálu se
protlaþili, pĜiþemž však císaĜští mnoho lidu jim zhubili. Nato dne
15. þervence, cís. polní zbrojmistr baron Krai a franc. generál Moro pĜímČĜí mezi sebou umluvili, kteréž 12 dní napĜed, prve než by
se zas nepĜátelstvo zaþalo, vypovČdíti se musilo. /230/ Toho þasu
myslivci v zemích císaĜských opČt na vojnu voláni byli proti FrancouzĤm, z þáslavského kraje v HoĜe Kutný se scházeli, odkudž
dne 26. Julii za armádou k Dunaji táhli. Nebo Francouzové pĜevelikou sílu vojsk majíce, naši armádu od Rejna až do Bavor daleko
odtiskli a protož také tu onde v zemi bylo ostré na vojnu braní.
ŽnČ toho roku byly nevejnosné a i také pro studenost a nastalé
mlhavé zimavé þasy smutné. Nové Obilí platilo korec pšenice 8 f,
žita 6 f 30 kr, a jeþmena 4 f 6 kr. PĜi tom všem také ta bída byla o
bČžné peníze, že nejen dukátĤ, tolarĤ, dvacítníkĤ, sedmnáctníkĤ,
desítníkĤ, sedmíkĤ a grošĤ stĜíbrných vidČti nebylo, ale i ty novČ
bité þtyr a dvou grošáky, ano i ty mČdČné krejcary velmi vzáctné
byly a toliko jen papírové bankocedule v bČhu šly, z þehož taková
nouze povstala a obtížnost v lidu, že zaþasté tČžko þlovČk i toho
tabáku sobČ koupiti mohl, když drobných penČz nemČl. A kdo za
5ti zlatovou bankoceduli drobné peníze míti chtČl, musil na ní 2, 3
i 4 neb také 5 grošĤ levit. Aþkoliv již toho roku také 1 a 2 zlatové
bankocedule v bČh vyšly, však to pĜedce málo spomáhalo, když
drobnČjších penČz nebylo. Kdo by chtČl vČdČt, kam se všecky ty
peníze podČly? PĜednČ za armádou je odvezli, ale ještČ vČtší díl
židi do cizích zemí profrejmarþili, neboĢ ty dukáty a stĜíbrné mince hned od roku 1795 v jiných zemích vČtší cenu jsou mČly, a tak:
Prahští židi nejlíp vČdí, Kdo zdejší peníze dČdí. Dne 21. þervence.
V Triersku blízko vesnice Horního Waisu, sedlák pĜi vorání nalezl
pod velikým kamenem hrnec, v kterémž 2000 kusĤ staré mince
schováno bylo a vČtším dílem byly na nich hlavy císaĜĤ Vespaziana, Diokleciana a jiných. Dne 29. þervence. Také mezi Francouzy
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a kurfirštským mohuckým vojskem pĜímČĜí se ujednalo. Dne 30.
þervence. Franc. generál Kleber v EgyptČ od jednoho Mamaluka
zrádnČ zabit byl. Po nČmž gener. Menon správu vojska franc. obdržel, který dal se poturþiti a dceru jednoho Egyptþana za manželku pojal. Ten þas bylo v ýechách veliké sucho, neb od 10. þervence žádného deštČ nebylo. /231/ Dne 31. þervence. V VeronČ ve Vlaších hlavním chrámu PánČ byly držené pohĜební služby boží za
generála Hadika. Týž slavný cís. král. generál byl v bitvČ u Marenga smrtedlnČ ranČn a v Alexandrii umĜel.
Dne 4. srpna. PĜijel k generálovi Kraimu mČšĢan Dyrok, BonapartĤv první adjutant, a listy mu pĜinesl. Potom jel do VídnČ; ale
až do VídnČ nepĜijel, nýbrž, když byl na cestČ, pĜijel mu vstĜíc generál hrabČ Ditrichštejn, s kterým se Dyrok do hlavního bytu cís.
armády do Starého Etyngu navrátil. MČl tu dlouhou konferenci s
cís. ministrem hrabČtem Lehrbachem, avšak v tom jednání sjednotit se nemohli. Dyrok byl miláþek BonapartĤv a byl s ním v EgyptČ i pĜi bitvČ u Marengo. Dne 5. srpna. Ostrov Malta na kapitulaci
anglickému vojsku se vzdal, který Francouzové dvČ léta drželi.
Dne 10. srpna. NČkdejší šalanský biskup Klermont Truer, pĜíbuzný papeže Pia VII., z PaĜíže do ěíma pĜijel a mČl o to peþovati,
aby roztržitosti strany francouzského duchovenstva zase k porovnání pĜišly. Dne 13. srpna. V ŠpanČlském království na zpĤsob
deštČ oheĖ padal. Veliký okršlek, nad kterýmž oblak stál, spálen
byl. Dne 21. srpna. Dyrok do PaĜíže se navrátil; a hned veliké
pĜípravy k novému váleþnému tažení s úsilím se dČlaly. Dne 26.
srpna. Francouzové pĜímČĜí vypovČdČli. Co trvalo pĜímČĜí, generál Moro v tČch krajích, v kterých franc. vojsko leželo, pĜes 35
mil. liver kontribucí rozepsal a že se všecko v kĜížových tolaĜích
platiti musilo, tedy tyto peníze byly velmi vzáctné. Dne 31. srpna.
Polní zbrojmistr baron Krai odjel od armády do VídnČ a gener.
Kolovrat zatím cís. armádu pod svou správou mČl.
Dne 6. záĜí. J. M. císaĜ rakouský pĜijel k armádČ do hlavního
bytu v Starém Etyngu a s ním jeho pan bratr arcikníže Jan, kterýž
nejvyšší správu nad armádou obdržel. Moro generál vĤdce franc.
armády, na þest toho mocnáĜe tĜikrát z kusĤ pĜi své armádČ vystĜeliti kázal. Dne 17. záĜí, v mČsteþku Královým MČstci opČt hoĜelo,
kdež 5 domĤ a šest stodol oheĖ strávil. To mČsteþko proto nazývají Králový MČstec, že se v nČm král þeský PĜemysl II., aneb s
PĜemyslem stadickým v poþtu III., naroditi mČl, když prej jeho
matka královna Konstancia z Hradce do Prahy ku porodu pospíchajíce jela, avšak tu v MČstci zastaviti se a poroditi musila. Král
pak potom že to mČsteþko osvobodil a lidé to pĜíjmí Králový MČstec pĜidali. Jakož pak v Ĝeþi nČmecké podnes slove Königstadtl.
DĤm ten, v kterém týž král se byl narodil, tam podnes ukazují,
však rozboĜený toliko jen kus zdi. /232/ Dne 16. záĜí. V Prešpurce v
UhĜích bylo hlavní zemské shromáždČní pánĤ stavĤ, stavĤ a magnátĤ uherských, na kterémž se na tom snesli i vĤli svou zavĜeli,
aby se 100.000 UhrĤ vybraných do pole postavilo. Jejichžto prĤpovČć byla: Pro Deo, Patriæ et nostro Rege! Ten þas také v ýechách, na MoravČ a v Slezsku noví plukové se shromažćovaly a to
v krajských mČstech ten lid se odvádČl. Toho ozbrojeného nového
lidu zem þeská postavila 12, Morava a Slezsko 8 patalionĤ a nazváno bylo to vojsko Legion, nad kterým arcikníže Karel nejvyšší
správu pĜijal. Mezitím ale pĜímČĜí mezi dvorem rakouským a
Francouzy na 45 dní umluveno bylo a pak dne 24. záĜí J. M. císaĜ
František zas od armády do VídnČ se navrátil.
Dne 12. Ĝíjna. Franc. vojsko vtrhlo do Tuškánska 18.000 mužĤ, uþinili to pod zámyslem, že jdou do Livorna pro svou armádu
obilí nakoupit. A tak se mocnČ do té zemČ prodrali. Dne 22. Ĝíjna.
SnČm na HradČ pražském držen byl, na kterém páni stavové
400.000 f na vejpravu vnovČ shromažćujících zemských obráncĤ
pomoci svolili. Též páni stavové markrabství moravského a v horních Slezích 45.000 f pro potĜebnosti k ozbrojení 8 patalionĤ obČtovali. Dne 7. listopadu. Pan hrabČ z KobenclĤ cís. ministr a Josef
Bonapart do mČsta Lynevilly se sjeli a tu o pokoj jednati poþali.
Dne 15. listopadu. Hlavní normální školy v Praze na Malé stranČ
slavily 25tiletou památku tČch škol uvedení pod správu a Ĝízení
pana direktora svého Aleše PaĜízka, muže jak vedle zásluh, tak i
pro poctivost svou, ýechĤm milovního. Dne 26. listopadu. Franc.
generál Moro pĜijeda do Mnichova, opČt nové nepĜátelstvo prohlásiti dal. Také i ve Vlaších již zas vojanské šarvátky s prolitím krve
se zaþaly. Dne 15. prosince. CísaĜská armáda na rakouských hranicích stála a odpoledne vhrnulo se do Salcpurku FrancouzĤ veli-

ké množství. Téhož dne cís. generál Klenow a Šimšen spojivše se
s vojskem, franc. generála Ožero v Altdorfu porazili. Týž generál
Ožero vedle rozkazu mČl se do ýech vtlaþiti, ale toho dovésti nemohl. Jest pak to pamČtihodné, že Francouzové protáhše mnoho
zemí, do ýech za celý ten váleþný bČh vtrhnouti nemohli. Dne 17.
prosince. Francouzové do mČsta Lince v hoĜejších Rakousích
vtrhli. Nato pak 19. téhož arcikníže Karel z Prahy pĜijel do Rakous
k cís. armádČ a pĜijal nad vojskem nejvyšší správu. Dne 25. prosince. Ve Vlaších u Verony svedena byla krutá a krvavá bitva, v
kteréž z obou stran veliká ztráta lidu se poþítala, kdež i také nejvyšší cís. generál hrabČ Bellegrad poranČn byl. /233/ Ten þas také
nové zbrojné vojsko þeské Legion nazvané do Prahy ze všech krajĤ se stahovalo, pro kteréž také tam dne 26. prosince v den sv.
ŠtČpána praporce sám arcibiskup na rynku staromČstském v tejnském chrámu PánČ posvČtil a nato hned následující nedČli o památce Mláćátek dne 28. téhož týž vojsko nové pod generálem
Starai z Prahy k bavorským hranicem a rakouským hranicem pĜes
Tábor a BudČjovice maršírovaly, jímžto jistý ctný ýech, hlasem
naší matky zemČ þechské, tuto skládku vánoþní notou zpíval:
JdČte již mé milé dČti, v tento svátek,
Jejž dnes církev svatá svČtí, ctných dČĢátek.
Pán Kristus jakž to dČĢátko, požehnej vás,
A uþiĖ vám v srdcích sladko, na každý þas.
Byste chutnČ v zdravém tČle bojovali,
Ty urputné nepĜátele pĜemáhali.
Zachovejte svou nevinnost, lásku, víru,
Bude s vámi boží milost, dá vám sílu.
NepĜátelĤm k hrĤze strachu, tak budete,
Je bez meþe i bez prachu, pĜemĤžete.
Samson, Gedeon, Jozue, Sungar, David,
Víte jak protivný sobČ, pĜemáhal lid.
JdČte již ve jménu božím, z mČsta Prahy,
Já vaše v srdci mém složím, jména drahý.
ěić na cestách milost boží, každý krok váš,
JdČte dítky již tamboĜi, vám tluþou marš.
Ten þas již cís. kr. armáda pod správou arciknížete Karla v novČ
umluveném pĜímČĜí blíže k sídelnímu mČstu Vídni se postavila.
1801.
Den rokV, a WČkV DeWatenáCtého,
jsa CeLII V nás DostI jasnII.
Poþas dnes 200 let, roku 1601. MrzLo, a snIh paDaL.
tak nacházím v kalendáĜi na ten 1601 rok.
Již desátý rok bČží, co nám válka trvá,
Lid co od lité zvČĜi, skrze ni se mrhá.
Francouzové bavorskou, zem opanovali,
Na hoĜejší rakouskou, taky se dostali.
Naše dČti a bratĜi, jdou tam na hranice,
Bože sám na nČ patĜi, a posilĖ jich srdce.
Jestliže pĜijdou k boji, nech je zvítČziti,
Božskou þest slávu tvoji, skrz nČ zvelebiti.
A raþ se Bože Otþe! na nás nehnČvati,
A nám v tom prvním roce, svatý pokoj dáti.
UpĜímný vinš k novému roku.
OsVMnáCtI WIek DoCházII, a WáLka Wšak ještIe trWá.
KDe nebILa jIž taM WCházII, jIž sWaV hrVzoV WšeCko trhá,
i pokoj i krajiny, lid mČsta i dČdiny.
Rok WČkV, jenž jIž poMIjI, a WstaĖte k bojI, kĜIýI, Wšak
hLeDČL skrz sWé brejLe,
Rok WČkV, jenž se náM jIž bLIžI, zase sWaV špICII, boDe
hLaWV už W tejLe.
Má Dost ýeCh straCh jIž, že nepĜítel blíž.
Bože! smiluj se nad námi, a tmu války rozptyl i zažeĖ;
S láskou tvou zĤstávej s námi, a vlej do nás svatou bázeĖ.
Bychom se hodni þinili, již k dosáhnutí pokoje,
A tobČ vroucnČ sloužili, jak vČrné dČti tvoje.
Dokud ty nám Bože! pokoj nedáš, svČt ho sám nemĤže dáti,
AĢ Dá pokoj Pán W tento ýas, jIž se pĜIMLVWte WšICknI sWatI.
Všickni svatí proste, nám k tomu pomozte, aĢ v vojnČ i v pokoji,
zeM ýeChská CtnČ DostojI.
/234/ Ledna mČsíce toho roku 1801, cena obilí se zvejšila a platil se korec pšenice 6 f 24 kr, žita 6 f 6 kr, jeþmena 4 f 6 kr, ovsa 2
f 12 kr.
Dne 29. ledna. V noci strhl se tak prudký a bouĜlivý vítr, že v
PrWnI

mnohých staveních okna rozbil, v zahradách a lesích mnoho stromĤ i s koĜeny zvyvracel, též na staveních stĜechy a komíny v
mnoha mČstech dolĤ svrhl. V Praze u sv. JindĜicha svršek vČže i s
krovem strhl, což s takovým násilím na chrám PánČ padlo, že stĜecha i samo klenutí v chrámČ veliké porušení vzalo. Dne 9. února.
Ludvík hrabČ z KobenclĤ cís. král. ministr a Josef Bonapart franc.
zemská rada, v Lyneville pokoj mezi rakouským dvorem a Francouzi zavĜeli. O þemž pak brzo z nejvyššího rozkazu zpráva se
rozhlašovala. Dle toho zavĜeného pokoje císaĜ rakouský postoupil
FrancouzĤm nydrlanských krajin a zato zas obdržel mČsto Benátky ve Vlaších s okolníma k nČmu krajiny, též Histrií a Dalmacií.
Dne 23. února. P. Martin Pelcel, slavný kronikáĜ þeský a cís. kr.
profesor þeské literatury v Praze, na vČþnost odešel. Dne 3. bĜezna. ŠpanČlský dvĤr portukalskému dvoru válku opovČdČl, protože
nechtČl portugalský od AngliþanĤ odstoupiti. To se ale stalo kvĤli
FrancouzĤm. Dne 10. bĜezna. Francouzové z Lince i z celé rakouské krajiny zpátkem ustupovali, ješto tu za celé 3 mČsíce pobyli. Co tu všecko zakusily za ten þas vesnice i mČsta, nelze vypraviti. Také potom z Vlach a z ěíše tito promrzelí hosté nazpČt táhli.
Dne 22. bĜezna. Francouzové také s dvory neapolským a bavorským pokoj uzavĜeli a tak pevná zemČ v EuropČ od té zhoubné
války vysvobozena byla. Dne 23. bĜezna. Ruský císaĜ Pavel I. v
noci umĜel. Po nČm dosedl na císaĜskou stolici Alexander I. syn
starší PavlĤv. Dne 9. dubna. Ráno celý þeský a moravský Legion
spolu s všemi myslivci shromáždil se blíž ýeských BudČjovic u
Šteinkirchu a tu jej J. M. císaĜ též ostatní princové a generálové
prohlídli s velikým potČšením. Nato tentýž znamenitý pluk vyzdvižen a rozpuštČn byl.É
Dne 19. máje, o poledni. MČsto JindĜichĤv Hradec, právČ o
jarmarce tamním, vyhoĜelo. Dne 24. máje. Pan Kinderman z
Šulenštejnu biskup litomČĜický na vČþnost se odebral. ÇDne 27.
dubna. V KolínČ v tamním kapucínským klášteĜe quardián páter
Gerhard Kokeš mČl iubilatí své professi knČžské v padesáti letech.
Ten þas ponejprv vĤbec do ýech uvedeno bylo oþkování kravskými neštovicemi, kteréž mČlo malých dČtí pĜed obyþejnými neštovicemi obrániti. /235/ Dne 17. þervna. Angliþané a Turci hlavní
mČsto v EgyptČ Kairo opanovali, a tak FrancouzĤm tu nepozĤstalo, než toliko mČsto Alexandrie. Dne 22. þervna. PĜijel do Prahy
vojenský hrdina a cís. král. generál nad jízdou pan baron Melas,
jejž byl císaĜ pán za nejvyššího Ĝeditele nad vojskem v ýechách
ustanovil. Dne 9. þervence. Angliþané na moĜi u Algyzerasu svedli hroznou bitvu s Francouzi a ŠpanČly. ŠpanČlové k velikému
svému neštČstí veliké své lodČ za nepĜátelské drželi, a tak stĜílevše
na sebe, chytili se a vyletČli do povČtĜí. Na každé této lodi bylo
112 kusĤ a 1000 i 1200 bojovných mužĤ, kteĜí na ukrutný zpĤsob
životĤ svých zbaveni byli. Dne 24. þervence. Arcikníže rakouské
Maximilian arcibiskup a volenec rejnokolínský, v Hecendorfu nedaleko VídnČ, v 45. roce svého vČku na vČþnost se odebral. Dne 5.
srpna. Pokoj mezi španČlským a portugalským dvorem zavĜený v
Madritu prohlášen byl, podle kterého ŠpanČlové PortugalcĤm navrátili všecka místa vybojovaná, krom krajiny Olivenci. Dne 12.
srpna. Král hetrurský držel slavný pĜíjezd do Florence, jejž jedna
divizí francouzská doprovázela. A tak zas opČt více nežli po 2000
letech tuškánská zemČ krále dostala. Titul toho nového krále byl:
Ludvík první z boží milosti španČlský infant, král hetrurský, dČdiþný princ parmazánský. Dne 26. srpna. Podle cís. král. patentu
bČh tak nazvané zemské mince osmigrošákĤ a dvougrošákĤ stĜíbrných až do posledního mČsíce prosince t.r. se ustanovil.
Dne 8. záĜí. Jakožto na den Narození Panny Marie, svatý otec
papež Pius VII. v povČsti slavný obraz mariánský v LoretČ kázal
zase na své místo postaviti. Týž obraz byl již pĜedtím od FrancouzĤ do PaĜíže odtud vzat, pak zas toho roku od Bonaparta do ěíma
navrácen. Dne 11. záĜí. Náš uþený ýech p. Jan Nejedlý byl na vysokých pražských školách za profesora þeské literatury na místČ v
Pánu zesnulého p. Martina Pelcla ustanoven. Dne 2. Ĝíjna. MČsto
Alexandria v EgyptČ AngliþanĤm a TurkĤm se vzdalo. Ze 40.000
francouzského vojska, kteréž pĜed 3 lety do Egypta se pĜiplavilo,
jen toliko 13.000 pozĤstalo. Potom brzy mezi Francouzskou republikou a dvorem tureckým pokoj zavĜen byl. Dne 16. Ĝíjna. J.
M. císaĜ panu biskupu pražskému a sufraganovi, rytíĜi z PĜestavlkĤ a Chlumþan, litomČĜického biskupství propĤjþil. Dne 25. Ĝíjna.
Slavil ve Vídni jeho Eminencí kardinál a arcibiskup sv. Ĝím. Ĝíše
kníže a hrabČ Miggacy padesátiletou památku svého na biskupství
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pomazání, maje stáĜí svého 87 let. /236/ Ten þas bylo ohlášeno dvoje císaĜo-královské naĜízení. I. pod datum 18. máje t.r. zapovídá
všeliké tajné tovaryšstva písebné i osobní, jenž by proti církvi boží, víĜe katolické a ĜádĤm zemČ þelili a od náboženství katolického
i od poslušenství zemČpána se oddČlovaly. II. pod datum 8. þervence. Aby žádný katolík ku kĜtu svého dítČte kmotry z jiných zde
v zemi trpČných nekatolických náboženství nežádal a nebral.
Celý mČsíc Ĝíjen, byl mírný a teplý,
I dost hustý den v nČm sluneþný a svČtlý.
Od svatého Havla, do Šimona Judy,
V polích pro suchotu, dČlaly se hrudy.
Obilí zasité, pČknČ vzcházelo,
Že bude klasité, již na grunt sázelo.
Cena pak sutýho, toho mČsíce,
PĤl osma zlatýho, platila pšenice.
Žito pČt zouplna, a jeþmen pak þtyry,
Oves pĤl tĜetího, vše vršité míry.
Zelí a zemþata, též i Ĝepa k tomu,
ToĢ bylo lacino, a dost v každém domu.
Dne 13. prosince v nedČli. Byla ve všech farách pražských z
kazatedlnice oznámena dispenzací od pana arcibiskupa pražského
knížete z Salm Salm, z ohledu postu, že po všecky soboty a stĜedy
pĜes celý rok masití pokrmové jísti se mohou, kromČ Popeleþní
stĜedy, soboty v þtyrydcetidením postu, poslední tĜi dni v pašiovém týhodni, soboty ve þtyrech suchých dnech, jakož také vigilie
pĜed Hody svatodušních a vánoþních svátkĤ. Však to povolení jen
tak dlouho za platné prohlášeno bylo, dokudžby nynČjší drahota se
nezmČnila. Dne 29. prosince. Papež povolil volenci bavorskému,
aby od léta 1802 v svých zemích 18 opatství a 22 klášterĤ zdvihl.
Roku 1802.
Co se vlastnČ tkne jeho bČhu, byl vČtším dílem víc suchý než
vlhký, však proto pĜedce na obilí z daru božího mnohem vejnosnČjší, než minulý rok, ale drahota þím dále tím více se zmáhala.
Zdálo se, jakoby ta drahota také v módČ byla. NeboĢ toho roku
povstala opČt móda v kroji taková, a zvláštČ v pohlaví ženském,
kteréž v ýechách ještČ nebylo: všecko tak Ĝíkaje zcizozemþilo. I
také dcerky a dívþice sedlské mimo obyþej nádhernČ se nesly a
šperkovaly. NásledovnČ, což bylo v módČ, to také platilo a u veliké vážnosti bylo. ZmČna NČmecké Ĝíše, skrz levého rejnského kraje FrancouzĤm odstoupení, nastala veliká, a tudy nČkterá místa,
kraje, biskupství, opatství, kláštery za náhradu tČm knížatĤm, jenž
co skrz postoupení toho kraje ztratili, ustanovena byla.
Dne 4. ledna. V Praze na Malé StranČ opČt jako roku 1801
poþali vaĜiti pro chudé polívku, tak Ĝeþenou rumfordskou, která se
chudým lidem okolo 12. hodiny v polednČ vĤbec vydávala. A že
dobrodincové s štČdrou rukou k tomu pĜispČli, tak se jí pak dennČ
450 porcí rozdávalo. Sloula pak ona rumfordská proto, že její pĤvodcem byl hrabČ Rumford, Angliþan. V tej polívce vaĜení rozliþného druhu vaĜeno bylo. /237/ Dne 26. ledna. PĜiplavili z Marselí
do Genuy kardinal Spina a Kaselli a pĜivezli s sebou tČlo papeže
Pia VI., kteréž dotud odpoþívalo v kapli biskupské ve Valencii, až
první konšel Bonapart povolil, aby je se vší poþestností do ěíma
odvezli. Potom dne 17. února s slavným prĤvodem v ěímČ do vatikánského chrámu aneb s.s. apoštolĤ Petra a Pavla bylo nešeno a
tu v hrob vloženo bylo. Dne 25. dubna bĜezna. Pokoj v Amienu
mezi franc. republikou, králem anglickým, španČlským a holanskou svobodnou obcí zavĜín byl. Vedle toho pokoje anglický král
navrátil FrancouzĤm a jejím allirovaným všecky krajiny a ostrovy,
kteréž v této vojnČ od AngliþanĤ vybojovaný byly. ŠpanČlský král
postoupil AngliþanĤm ostrova sv. Trojice a HolandĜi ostrova Cejlon. Ostrov Malta pĜiĜknut byl rytíĜskému Ĝádu sv. Jana aneb MaltezrĤm. Dne 1. dubna. Prošel cís. patent, že do dČdiþných zemí
sedmíky do bČhu se uvedou; naproti tomu þtyrgrošáky zas od 31.
srpna t.r. z bČhu vymezené budou.
Dne 4. máje. Prošel cís. král. patent, vedle kteréhož jeho cís.
král. milost umínil službu u vojska, kteráž na þas živobytí trvala,
zrušiti a místo toho ve všech dČdiþných zemích, jenž pod konškripcí jsou, poĜádnČ pĜi vojenské službČ kapitulaci na urþitý poþet
let povoliti. Dne 13. þervna. Strhlo se hrozné krupobití okolo král
mČsta Žebráka; kroupy jako slepiþí vejce veliké byly, obilí v zem
vrazivši a dobytek na poli poranivši. Dne 25. þervna. Na vČþnost
odešel velebný staĜec P. MatČj Kunrad faráĜ a vikáĜ pĜi hlavním
chrámu sv. Víta na HradČ pražském, v 85 letech svého vČku. Týž
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velebný staĜec kázal minulého roku na druhých primiciích þelakovského pana dČkana Fridricha Jeníka, jehožto první primicie také svou kazatelskou Ĝeþí slavil. Dne 19. þervence. CísaĜ. král. vojsko do mČsta Salcpurku vtrhlo a spolu i mČsto Pasov osadilo. Stalo se to též za pĜíþinou náhrady, kteráž velikému tuškánskému vývodovi, arciknížeti rakouskému Ferdinandovi ustanovena byla.
Dne 31. þervence. V TurnovČ umĜel dĤstojný pan Fortunát
Durych, bývalý paulán a ýech vysoce uþený, v 72 letech svého
vČku. ýechia ztratila na nČm v literatuĜe muže znamenitého, kterýž v jazyku Ĝeckém, hebrejském a ruském výbornČ zbČhlý byl.
Dne 5. záĜí. U veþer strhla se bouĜka s neobyþejným blýskáním, potom pak okolo pĤlnoci byla mnohem horší a trvala až do
dvou hodin z pĤlnoci. Od toho dne zaþala sucha veliká a nepršelo
až do 11. listopadu mČsíce. Pastvy témČĜ všudy vyhynuly a veliký
nedostatek vody byl. /238/ Dne 14. záĜí Ĝíjna. OpČt z malého mraþna
strhlo se blýskání a hĜímání, též nČco maliþko sprchlo. Lidé ovšem
pro velikou zmČnu þasu mČsíce tohoto, an byl neobyþejnČ jasný a
teplý, divnČ o budoucnosti prenostykovali, zvláštČ boháþi a lakomci, jenž obilí na dražší cenu chovali, protože skrze veliké sucho zimní osetí velikou zkázu bralo a tudy se stalo, že za nČkolik
dní chleba v Praze sotva bylo k dostání. Ten þas obilí korec platilo: pšenice 7 f 18 kr, žito 6 f 6 kr, jeþmen 4 f, jedno vejce za 2½
kr, máslo libra za 38 kr. Dne 2. listopadu. VĤbec v známost pĜišlo, že ode dne 1. mČsíce ledna 1803 štempl na všem zvýšen bude
a sice vedle klasovního spoĜádání od 3 kr až do 100 f a tak i kalendáĜe a noviny štemplu podrobený byly. Též od toho dne a mČsíce lot tabáku šĖupavého stál 2½ kr; krom vojanské danČ také
plat z hlav po 30 kr nastal. Dne 12. listopadu. Jeho Excel. zemský
ministr, p. Jan Rudolf hrabČ Chotek, od jeho cís. kr. M. ustanovený nejvyšší purgkrabí v král. þeském, slavnČ inštalován byl. Dne
8. prosince. Ruský císaĜ Alexander v PetrovČ, kdež nová kolej pro
jezuité zĜízena jest, novČ zvolenému generálovi toho Ĝádu paterovi
Grubrovi, kázal odvédsti papežskou bullu, kterouž tento Ĝád opČt
se potvrzuje.
Následující 1803. rok, od dne 8. ledna pĜinesl nám krutou
zimu, kteráž ustaviþnČ v své prudkosti trvala až do 16. února mČsíce. Dne 27. února. Na veþer zdvihl se náramný vítr teplý s velikým deštČm, pak následovalo hrozné blýskání a hĜímání, zvlášĢ
nejvíce okolo Prahy; nato v Praze na HradČ hrom do vČže hlavního chrámu udeĜil, a tu mimo orloje v svČtnici hlásného kamna i
strop podrtil a náramný blesk tu všecky omráþil. Dne 1. bĜezna.
Podobné bouĜlivé povČtĜí s hromobitím strhlo se na MoravČ, kdež
v mČstČ Holomouci hrom udeĜil do vČže hlavního kostela, z þehož
velký oheĖ povstal, kteréhož strašlivého divadla až tĜetí den konec
byl. Škoda se vztahovala na 30.000 f. Dne 5. dubna. MouĜeníni
na ostrovČ Dominika v západní Americe proti FrancouzĤm bouĜiti
zaþali. Poþítalo se toho zbouĜeného þerného lidu 90.000, z þehož
následovalo ukrutné bílého lidu mordování. Ten ostrov leží mezi
ostrovy Guadalupem a Martinikem, jest dlouhý 40 anglických mil
a skoro i tak široký. /239/ Dne 9. dubna, jmenovitČ na Bílou sobotu,
odebral se na vČþnost velebný pán P. Karel Setz, farní administrátor král. horního mČstys KaĖku, kdežto on týž duchovní pastýĜský
ouĜad 22 léta chvalitebnČ zastával, a pohĜben jsa v HoĜe Kutné,
kdež umĜel, na hĜbitovČ pĜi kostele Matky Boží u NámČti, po nČmžto v KaĖku farním administrátorem ustanoven velebný pán P.
Anton Löw, jenž tu již od roku 1800 jakožto coperator byl.
Dne 16. máje. V LondýnČ válka proti FrancouzĤm byla prohlášena a nepĜátelstvo na moĜi se zaþalo. Nato dne 4. þervna.
Francouzové s celou expedicí do krajiny hanoveranské, náležící
králi anglickému, vtrhli a tu krajinu osadili. Naproti tomu Angliþané všecky francouzské pĜístavy moĜské zavĜeli. Dne 10. þervna
v anglickém parlamentu také válka proti HolandrĤm, jakožto spoleþníkĤm francouzským, prohlášena byla. Dne 30. þervna. Francouzský ostrov Tabago v Americe AngliþanĤm na kapitulaci se
vzdal. Že tu mnoho tabáku roste, proto také od tabáku jméno dostal. Dne 11. srpna. Velebný pán P. Antonín Löw farní administrátor na svou zanešenou žádost obdržel dekret od vysoce slav. cís.
král. zemského gubernium, mocí kterého jak jemu, tak i jeho nástupcĤm všem v král. horním mČstys KaĖku, od filiálního kostela
grunteckého 89 f 21 kr každoroþnČ placeno býti má, pro zlepšení
farního congrua. Také ten þas v témž král. mČstys KaĖku v ouĜadu mČstském zmČna následovala. NeboĢ p. Jakub Vysekal purgmistr, nemoha pro svou stálou churavost svou ouĜední povinnost

zastávati, protož z takové na svou žádost propuštČn byl, nato pak
zas pan JiĜí Bohuslav za purgmistra a p. Václav ŠafaĜík mČstský
representant za radního, zvoleni a usazeni byli.
Dne 2. záĜí. Prošel cís. král. patent, že na cle placeno býti má
z centnýĜe kakao 50 f, z cent. kafe 50 f, z cent. kandys cukru 50 f,
z ostatního rafinýrovaného cukru 33 f 20 kr, z cukrové mouky 25 f
a syrupu 5 f. NásledovnČ libra kafe platila 2 f 24 kr a cukru 1 f 36
kr. ÊDne 10. záĜí. V Mediolanu ve Vlaších pĜi zvuku trub z radního domu válka proti AngliþanĤm prohlášena byla. Tak ovšem
vlaští republikáni na rozkaz své republiky presidenta Bonaparte
uþiniti musili. Dne 19. záĜí nastalo velmi studené povČtĜí, takže
voda škraloupem ledu se potáhla. Skrze což v teplejších místech
stromoví trpČlo. ÇDne 5. záĜí. UmĜel p. Jakub Vysekal, bývalý
purgmistr v mČstys KaĖku. /240/ Dne 28. Ĝíjna. V mČstČ Malaga
propukla nakazþlivá nemoc, jenž sloula žlutá zimnice, kdež každodennČ 50 i 80 osob umíralo. Tato nemoc moĜská skrze kupectví
daleko se rozšíĜila, že netoliko jen v ŠpanČlích, ale také i v jiných
zemích množství lidí pohubila. Dne 18. listopadu. U Buloni mezi
francouzskými a anglickými lodČmi první potýkání se stalo; ale
bouĜliví vČtrové témuž pĜítrž uþinili. Dne 12. prosince, v Šamony,
v nČkdejším SafojštČ stalo se pamČtihodné zemČtĜesení podobné
lizabonskému roku 1756 a táhlo se od polední strany až k západu.
PĜi tom hrozném tĜesení vrch, an slove Mont Blank, velice se pohnul. Také z okolních vrchĤ okolo Safojska veliké kusy skály se
strhaly. Toho roku proĜizní cena obilí byla, korec pšenice 7 f, žita
6 f 12 kr, jeþmena 4 f 33 kr.
Nyní k roku 1804 pĜikroþíme, jenž pĜedchĤdcem byl velikých
a neoþekávaných zmČn a takových tČžkých þasĤ, jichž až potud
nebylo. Nebo mnohé tČžkosti s drahotou a jinými nedostatky vzaly
svĤj poþátek tímto rokem, jakžkoli minulý byl ourodný a dodával
nadČje k lehþejšímu živobytí. Však když toho 1804 roku žeĖ velmi
špatnČ vypadla, protož sotva bylo po žních, již nedostatek chleba
se rozmáhal, zvláštČ v Praze ihned se pĜikroþiti muselo k peþení
chleba komisného a tu onde drahota velice poþala se zmáhati.
1804. Dne 1. února. Páni stavové þeští drželi první šermíĜskou
jízdu v Praze v velikém dĜevČném stavení v nČkdejší zahradČ kláštera kapucínského na PoĜíþí s velikou stkvostností, v kterémžto
stavení pĜes 10.000 lidí shromáždČných bylo. Ustanovení této
šermíĜskorytíĜské slavnosti k tomu smČĜovalo, aby stržené peníze
na vychování chudých obrácené byly a tím se obecné žebrotČ a
potulujícím žebrákĤm v cestu vkroþilo.
Dne 5. února, v Praze v loretánském kostele na Hradþanech
slavila hudební spoleþnost 50tiletou památku svého spoluoudu a
skuteþného pĜi tom kostele ustanoveného valdhornysty Josefa MatČjky, kterýž skrze 50 let pĜi Ĝeþeném kostele v té povinosti službu
konal. PĜi této slavnosti pamČtihodné bylo to, že velebný a jubilovaný staĜec pater Gabriel kapucín zpíval hlavní mši sv. pĜi té slavnosti, jemuž byl p. Josef MatČjka pĜi jeho prvních primiciích koncert na valdhornu troubil, a na takový zpĤsob staĜec starci v svém
staĜecím vČku se odmČnil. /241/ Dne 11. února. Bylo veliké a viditedlné Slunce zatmČní na 11 coulĤ a trvalo od 11. hodiny pĜed polednem až do jedné hodiny. To zatmČní jest proto nejpamátnČjší,
že zĜídka bývá od takové velikosti. Dne 12. února. V PaĜíži veliké
spiknutí najevo vyšlo, žeby na zhlazení Bonaparta se obmejšlelo,
naþež pak mnohé znamenité osoby vČzením stiženy byly, totiž:
generál Moro, Kadudal, Pišegry a jiní. Též také i Ludvík vývoda z
Eugie v Ettenheimu s mnohýma francouzskýma vystČhovanci chycen a do PaĜíže odvežen byl, kterýžto franc. princ pak 22. bĜezna
zastĜelením odpraven byl. Generál Moro ale na dvČ léta k vČzení
odsouzen. OstatnČ jiní též smrtí trestaní byli. Však ale generál Pišegry již pĜed tím ve vČzení svým šátkem se obČsil a zchytralý generál Dumurier šĢastnČ z PaĜíže a z francouzské zemČ vyklouz.
Dne 8. dubna. V ěímČ nová kolej jezuitská s velikou slavností byla otevĜena; všickni profesoĜi a jiní v slavném prĤvodu tam
šli. Po posvČcení kaple a koleje bylo držáno slavné: TČ Boha
chválíme. Ten mČsíc duben byl naskrz mokrý a deštivý, takže jaĜ
síti nemohli a tu již cena obilí zvejšená byla, pĜedpovídajíc drahotu. Kdo mČli zálohu obilí, s ní se drželi, oþekávajíce vČtší ceny.
Dne 1. máje. Od toho dne v francouzských letopisích zaþalo
se nové století neboli pamČtní vČk; neboĢ rada starších ustanovila,
aby první konšel Bonaparte císaĜem francouzským byl a císaĜoval
a v jeho rodu cís. dĤstojenství dČdiþnČ zĤstalo. Podle toho ustanovení a obecného potvrzení Bonaparte titul císaĜĤv pĜijal a psal se

takto: My Napoleon, z Boží milosti a zákonem Republiky francouzské císaĜ, etc. Dne 16. máje. Okolo BoleslavČ a Kosmonos
hrozné bouĜky se strhly. Ve vsi Ĝeþené Kolumat udeĜil hrom do
nČkolika stodol a na prach spálil; v Votrubech udeĜil do sedlského
statku a v té vesnici mnoho lidí omráþil. NejsmutnČji vyhlíželo v
kraji litomČĜickém v ŠtejnšenavČ, kdež se oblak strhl a celé to
místo zatopil. Podobný strach zpĤsobil veliký lijavec okolo TĜebonČ, neboĢ se domnívali, že po sobČ ležící velicí rybníkové, totiž
PotČšil, Flukhaus, Peklo a NadČje se strhnou a povodeĖ nebezpeþná následovati bude. V tĜeboĖské knihovnČ mezi jinými letopisy
nachází se tato památka, že se tito rybníkové jednou strhali. Pro
tuž pĜíþinu správec panství tĜeboĖského dal svému pánu Roženberkovi o tom pĜíbČhu tuto zprávu: „Milostivý pane! Dávám poníženou zprávu, že PotČšil do Flukhauzu pospíšil; Flukhauz do Pekla uklouz a z Pekla všecka voda do NadČje tekla; NadČje držela
pĜedce, ryby však do jedný jsou v Ĝece.“
/242/ Dne 12. þervna. Datum dekretu ve Vídni, mocí kterého J.
M. cís. král. velebného pana P. Antonína Lva farního administrátora v král. horním mČstys KaĖku faráĜským dĤstojenstvím poctíti
ráþil, takže nejenom on, ale i budoucí jeho nástupcové tu faráĜové
slouti mají. A tak to dĤstojenství faráĜské zas do KaĖku až po 181
letech se navrátilo. Tím þasem i také kaĖkovskému uþiteli školnímu a spolu kantorovi plat roþní (který prv dle Erections Instrmentu pr 52 f od obce požíval) zlepšen o 48 f a tak jemu roþnČ 100 f
od vys. slav. cís. král. gubernium platiti povoleno bylo; však sice
týž pĜídavek za školní plat na místČ žákĤv kaĖkovských jménem
tak Ĝeþeného Sabatales se rozumí. PĜitom také týž uþitel týmž samým dekretem obdržel z císaĜo-král. školního fondu roþní pĜídavek pr 20 f za náhradu, že vesnický dČti z Libenic a Grunty, pro
které škola v Libenicích ustanovena byla, jemu odpadly a zde více
Sabatales neplatí.
Dne 4. þervence. Holandské kolonie v Západní Indii, totiž Surinam, Esekvebo, Berbis a Demenary, vzdaly se AgliþanĤm na
kapitulaci, kteréž roþnČ nesou 20,000.000 liber kafe, 13,000.000
cukru, 400.000 bavlny, tabáku a t. d. Angliþané jakožto nejsilnČjší
moc na moĜi, skrze nynČjší válku velikého bohatství nabývali. Dne
23. þervence držána byla veĜejná licitace v domČ radním král. horního mČstys KaĖku k pronajetí polí záduši kaĖkovské sv. VavĜince
farního kostela patĜících, kterých všech (i s zahrnutím zahrádky
Kalinovské Ĝeþené) 45½ mČĜice vejsevu jest a pĜed tím od roku
1798 až do tohoto 1804 milit. roku skrze 6 let za 132 f 37½ kr
pronajmuté byly, nyní jich toliko jen 35½ mČĜice za 212 f 28¼ kr
na 12 let po sobČ zbČhlých, totiž od 1. listopadu 1804 až do posledního Ĝíjna 1816 roku pronajmuto jest, ostatních ale 10 mČĜic
tČch polí dle nejvyššího povolení panu faráĜi místnímu provždycky zdarma k užívání vykázáno a odevzdáno bylo. NásledovnČ pĜi
tomto novém tČch gruntĤ pronajmutí získalo se þinže k lepšímu
záduší každoroþnČ 79 f 50¾ kr a k tomu 10 mČĜic polí pro p. faráĜe pozĤstalo. A tak že v bČžících papírových penČzích bankocedulích tak Ĝeþených na všem ceny pĜibývalo, tak i také ten þas i nájemní þinže na vČtší cenu vystupovaly. /243/ Dne 25. þervence.
Král švédský Gustav pĜijel z Mnichova do Prahy a tu všecko, což
pamČtihodného jest, i také král þeskou korunu, osobnČ prohledl.
Dne 11. srpna. Jeho c. k. M. vydal provolání, podle kteréhož
krom titulu Ĝímsko-nČmeckého císaĜe, také titul dČdiþného rakouského císaĜe pĜijal, a ustanovil, aby se titul osobám obojího
pohlaví arciknížecího domu: císaĜští královští princové a princezky, dával. Dne 12. srpna. Arcikníže Karel a maršálek odjel z
VídnČ do Uher, kdež v Peštu c. k. polní ležení bylo. Dne 23. téhož
pĜijeli z VídnČ do Brna k polnímu ležení J. M. císaĜ a císaĜovna,
kdež následujícího tĜetího dne zaþala se vojenská cviþení pod
správou c. k. zbrojmistra hrabČte Latur.
Dne 1. záĜí. V NeapolštČ hora Vezuvius bouĜiti poþala a mČsto Terre de Greko tak jako pĜed 10 lety velikou zkázu vzalo. Dne
12. záĜí. Veškerá þeská armáda najednou do polního ležení u Vysoþan a HloupČtína blíže Prahy vtrhla a své stany najednou okolo
10. ranní hodiny vybila. Dne 13. téhož. CísaĜ a císaĜovna do zámku v Libni z Moravy pĜijeli a celé to vojenské ležení prohlédli,
kteréž se na dvČ hlavní linie dČlilo. V první linii 5 patalionĤ granatýrĤ þinilo levé kĜídlo; za Vysoþany ležela pČchota Frölich, Rejner, Geming, Stuart, Josef Koloredo a Riese. Generálové: kníže
Reüs, Klenau, Millius, Merkantin, Vlþek, Odorell, Sticker a Tichovský. V druhé linii pČchota Kolovrat, Reüs, Špork, Anšpach,
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Erbach arciknížete Maximiliana, Morcin a Frant. Kinský. Generálové: Morcin, Aufenberg, Gotesheim, Graf, Nostic, Dulay, Mahony a Weber. Generál zbrojmistr hrabČ Koloredo nejvyšší správu
nad celým polním ležením vedl. Jízda: Roženberk, Klenau, merveldští huláni a blankenštajnští husaĜi leželi polem od ýelakovic,
Kbelu, VinoĜi, Podþernic, Satalic, HrdloĜez až k Proseku. DČlostĜelci a vojenská vozní hradba mČla svá ležení u domu invalidĤ.
V urþitých dnech vojsko porozdílnČ mČlo svá cviþení u pĜítomnosti mocnáĜe, arciknížete Karla a jiných vznešených hostĤ, cizích
princĤ, knížat a generálĤ. Trvalo to ležení až do 24. toho mČsíce.
/244/ Dne 24. záĜí pĜijel cís. dvĤr z LibnČ na Hrad pražský, i cizí
slavné vrchnosti, kdež dvorské shromáždČní bylo. V ten þas J. M.
král a císaĜ s císaĜovnou, což v Praze pamČtihodného jest, všudy
prohlédl. PĜitom ale tČžce to nesl, když ho zpráva došla, jakžkoli
se tajila, že jest tu veliký nedostatek chleba a obilí skoro žádného.
Ano vidČl, že lid nouzí a bídou sklíþený žádné radosti z pĜítomnosti císaĜové nemá a na sobČ neokazuje. Pro tuž pĜíþinu hledČl
tomu nedostatku pomáhati, cla na obilí zvýšená zrušiti a z mouky
vojenského magacínu chleby pro chudý lid na prodaj pécti povoliti
ráþil. PĜitom ale té veselosti, kterou páni stavové k uctČní jeho zĜídili, pĜijmouti nechtČl, doložíce: že pohnut jsa nedostatkem chleba, nemĤže býti tej veselosti s veselým srdcem pĜítomen. Dne 28.
záĜí. Franc. generál Kafarelli do ěíma pĜijel a jménem svého císaĜe, papeže do PaĜíže k korunování pozval.
Dne 7. Ĝíjna, jenž byla 20tá nedČle po sv. Duchu, slavil v svém
benediktýnském klášteĜe v BĜevnovČ 50tiletou památku svého na
knČžství posvČcení vysoce dĤstojný a uþený pán Jakub Chmel,
opat 52tý a v král. þeském prelát. PĜi této slavnosti dĤstojnému jubilantovi a opatu kláštera bĜevnovského u sv. Markyty a broumovského stál pĜi oltáĜi dĤstojný p. Otmar Konrád probošt infulirovaný kláštera benediktýnského v RajhradČ v Moravi nejstaršího a
knČz jubilovaný. První jáhen byl vel. p. Otto Kohlert, pĜevor
broumovský, knČz jubilovaný; druhý v. p. Filip Wolf, též knČz jubilovaný a faráĜ v Polici; tĜetí v. p. Jiljí Sexstetr, profes jubilovaný, prve pĜevor kladrubský, pak faráĜ pĜeštický, þtvrtý v. p. Wilém
Stokart z Bernkopu, též profes jubilovaný a faráĜ v BroumovČ. V.
p. Karel Kunze, faráĜ v ŠenovČ osady broumovské pĜi této slavnosti také svĤj slib Ĝeholní obnovil, kterýchžto dĤstojnČ velebných
pánĤ jubilantĤ chvalitebný vČk þinil 513 let. Sláva tobČ pĜevelebný a starožitný Ĝáde benediktýnský, jenž tolik znamenitých a pocty
hodných starcĤ v lĤnu svém chováš! Dne 19. Ĝíjna, pĜijel z VídnČ
do Prahy franc. vyslanec a zemská rada, p. Žampani s svou paní
manželkou, a J. M. císaĜ a král k audiencí jej pĜipustil, pĜi kteréž
on své listy od franc. císaĜe strany uznání rakouského dČdiþného
císaĜství s nejvČtší slavností odvedl. Nato dne 22. téhož v hlavním
chrámČ u sv. Víta synáþek téhož pana vyslance od pana arcibiskupa pražského pokĜtČn byl, pĜi kterémž kĜtu císaĜ pán František II.
osobnČ kmotrovstvím stál. /245/ Dne 25. Ĝíjna. Jejich M. císaĜ a císaĜovna z Prahy pryþ odjeli pĜes Bílou Horu na Karlštejn, kdež
slavné památky milé vlasti naší prohlédli. Dne 31. Ĝíjna. Jeho svatost papežská Pius VII. z ěíma na cestu do PaĜíže k korunování
francouzského císaĜe Napoleona Bonaparta se vydal, jejž množství lidu až k mostu Ponte Molle provázelo.
Dne 14. listopadu. Anglický vyslanec pan Fore z Madritu odjel a nepĜátelstvo mezi dvorem španČlským a anglickým se zaþalo,
že španČlský dvĤr od spoleþnosti francouzské upustiti nechtČl.
Mezitím také ruské vojsko po moĜi i po zemi k vojnČ se chystalo a
s velikou mocí k Polsku táhlo nebo i ruský jednatel pan Ubryl odjel z PaĜíže pryþ a švejdský též z PaĜíže povolán byl, což smČĜovalo k nepĜátelství. Dne 2. prosince. V PaĜíži byl den slavný a pamČtný na budoucí þasy v franc. pĜíbČzích, na kterýž francouzský
císaĜ Napoleon Bonaparte korunován byl. Dne 3. téhož. Usnul v
Pánu náš dĤstojný a vysoce vážený ýech, pan Stanislav Vydra bývalý jezuita doktor filozofie titulární kanovník c. k. direktor matematiky, v 63. roku svého vČku v Praze, kdež na sv. poli u Volšan
poctivČ pochován a od mnohých velice oželen. Dne 8. prosince.
Jakož pro celou rakouskou monarchii, tak i pro naše království
þeské byl slavný a pamČtihodný den, na kterýž náš nejmilejší pán
zemČ František II. za dČdiþného rakouského císaĜe veĜejnČ a slavnČ ve všech dČdiþných svých zemích prohlášen byl. Dne 12. prosince. NČkolik regimentĤ a dČlostĜelcĤ z Uher do Vlach na cestu
se vydalo, kamž také víc vojska z ýech a Rakous v krátkém þasu
táhlo, pak i jiná vojska u hranic Bavorských se shromažćovala, z
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þehož se znamenalo, jakoby váleþná vichĜice na politické obloze
vycházeti chtČla.
Roku 1805.
Není pamČtníka, aby za našich vČkĤ kdy taková drahota byla v
ýechách, jakož toho roku nastala; právČ toho þasu, když se na rolích dosti potČšitedlná ouroda vidČla a k láci nadČji dávala, již žito
pĜišlo mČĜice na 20 i 24 f. Potom þím dále pĜede žnČma tím hĤĜejc
bylo, takže mČĜice žita platila 30, 40 a místy i 50 f, pšenice 35 i 45
f, jeþmen 30 f, hrách 20 f, a šoþovice 25 f i více. Korec zemských
jablek neboli bramborĤ prodával se za 6 f i 7 f, žeĢ za 1 kr víc bylo stromových, než podzemských jablek k dostání. Libra /246/ masa
hovČzího platila 12 i 14 kr, másla 48 i 52 kr, máz neb míra piva 8,
9 i 10 kr, slovem všecko všudy na nesmírnou cenu vystoupilo. Pro
uvarování hladu a té nesmírné drahoty, která ne tak vlastnČ pro
událou se minulého roku neourodu a nedostatek obilí, jako z pouhého lichváĜství pocházela, byla dvorským rozkazem jistá cena na
obilí až do žní uložena a pĜitom naĜízeno: aby každý mohovitý
svou zálohu, krom co sám domácnČ spotĜebuje, s pĜísahou udal a
podle ceny vysazené veĜejné prodával, protože se mnohá tejná
prodaj dála a obilí pokradmo ze zemČ vyváželo. Pro tuž pĜíþinu
každé stavení se prohledalo a kdož proti tomu nejvyššímu rozkazu
pĜeþinil aneb zálohu obilí zamlþel, padl v pokutu a všecko skryté
neb zamlþené obilí bylo konfiškováno. Mimo to pán zemČ z vojenské zálohy obilí a mouku propĤjþil. U nás v král. horním
mČstys KaĖku obdržela se pĤjþka na poukázání král. krajského ouĜadu þáslavského, a to žita 60 mČĜic v máji mČsíci, tu se sousedstvu in natura rozdČlilo dle potĜeby, jak se vidČlo. Pak v mČsíci
þervnu zas 30 centn. mouky, táž se dala pecnáĜi Jelínkovi, z které
on pekl chléb, a to bochníþky à 2 lib 4 loty a ten chléb ustanovení
k tomu ouĜedlníci prodávali potĜebným domácím lidem po 12 kr.
NásledovnČ pak to žito do þáslavského cís. magacínu po 7 f mČĜice se zaplatiti muselo. Mouka ale po 12 f centnýĜ do král. krajské
kasy þáslavské též penČzy se zaplatila. PamČtní tento rok také þiní
krátká sice, ale dosti citedlná i záhubná válka francouzská; kteráž
se do cís. rakouských zemí strhla.
Dne 5. ledna. Veliké hnutí stalo se v vojsku ruském, takže
150.000 mužĤ pĜitáhlo do Polska a tu na hranicích pruského Polska státi zĤstali. Dne 12. února. Nejvyšším rozkazem pálení koĜalky ze všeho obilí jakož i z zemských jablek až do konce Ĝíjna.
Téhož dne spadlo snČhu množství a zima tužší následovala. Dne
8. bĜezna. Odebral se na vČþnost pan JiĜí Bohuslav, purgmistr v
král. horním mČstys KaĖku, po nČmž pak až teprv 1811 roku volení nového purgmistra se stalo. Dne 22. bĜezna. Osud nové republiky vlaské byl rozhodnut, aby budoucnČ z ní dČdiþné bylo království a císaĜ franc. Napoleon jakožto první král královal. /247/ MČsíc
duben. Na zaþátku jara, když se sníh docela rozpustil a shledáno,
že na rolích na zimu osetých, osení málo a místem nic se neokazuje, nČkteĜí hospodáĜi takové rolí zavorali, zato však žádného doufajícího užitku z nich nevzali; kteĜí pak tak býti nechali a že nČkolik teplých vlažiþek spadlo, zrostlo jim velmi krásné a dobrou žeĖ
slibovalo. Toho þasu již pĜeveliká cena na obilí nastala a chleba
nedostatek. Dne 9. máje. V HoĜe Kutný odpraven byl provazem
na šibenici jeden vražedlník a paliþ Antonín Bernreiter rodilý z
PodČbrad, 26 let starý, kterýž hned z mládí krádsti zaþal, tam v
PodČbradech oheĖ založil a pak jako kupecký mládenec v HoĜe
Kutné u tamního mČstského kupce pana Breiera na jednom kupeckým mládenci ukrutný mord spáchal, kdež jsa stižen, k právu dodán a po stalém vyznání provinČní k smrti odsouzen. Na místČ popravním uþinil ke všem Ĝeþ pohnutedlnou a vyznal, že svodních
knih þtení docela ho zkazilo a k zloþinČní pĜivedlo.É
Dne 28. þervna. Excel. pan Josef hrabČ z Wallisu jakožto v
království þeském od J. M. cís. král. ustanovený nejvyšší purkrabí
slavnČ instalován byl. Osadníci farního chrámu PánČ sv. VavĜince
v král. horním mČstys KaĖku považujíc mnohé nedostatky téhož
kostela, protož nábožnou péþí a horlivým vzbuzením jak magistrátu, tak též duchovního pastýĜe svého, o to se všemožnČ starali, by
týž chrám boží téhož roku, kdež 300 let od jeho pĜestavení dochází, opraviti a jak možná ozdobiti mohli. ZvláštČ kdež již positiv
také docela zešlý a k potĜebČ neschopný byl. Nejprve tedy koupili
varhany od Pavla Hronka varhanáĜe kutnohorského za 300 f, na
které z dĤchodu obce kaĖkovské dáno 50 f, od spoleþného domácího sousedstva 65 f 38 kr a ostatní 184 f 22 kr J. M. císaĜ jakožto
patron téhož kostela z mince doplatiti povolil. Dále také koupen

oltáĜ onen malý, v nČmž jest obraz Rodiþky Boží jak AlžbČtu navštívila, z Hory Kutné ze špitálské kaple sv. Lazara, též spodní díl
velkého oltáĜe nechal se štafírovati, do nČhož zvláštČ sám pan
František Rolþík na obraz marianský novou khastli na svĤj náklad
zhotoviti dal, jakož také pĜiþinČním spisovatele oltáĜ sv. KĜíže na
pĤlnoþní stranČ proti menším dveĜím kostelním postaven byl, a to
vše nákladem dobrodincĤ. /248/ Také toho roku poþal se opravovati starožitný bývalý klášterní velký a slavný kostel založení Matky
Boží a sv. Jana KĜtitele v Sedlicích, na kterýž povoleno bylo 2268
f 54¼ kr, kterýžto chrám PánČ již od roku 1786 pustý byl a toliko
za kĤlnu pro sklad vojenské spíže neboližto magacínu potĜebován
byl. Dne 4. þervence. Kardinál Feš s velikou slavností odvedl v
ěímČ trojnásobní korunu, kterouž franc. císaĜ Napoleon papeži
Piovi VII. poslal, a stála nČkolik milionĤ liver. Na té korunČ mezi
drahými kameny a diamanty byl také orientální rubín, kterýž nČkdy veliký Mogol v Indii na své korunČ nesl. Dne 14. srpna.
Francouzové jak ve Vlaších, tak podle horního Rejna u velikém
množství se shromažćovali, také vojsko rakouské ve Vlaších z
druhé strany Ĝeky Po a Etþu se dohromady oužeji vstahovalo. Mimo to také veliké tažení bylo ruského vojska po moĜi i po zemi,
jakož i hnutí vojska švejdského, neboĢ byl dvĤr ruský s švejdským
k závazku dvoru anglického pĜistoupil. ÇDne 26. máje. Ve Vlaších v mČstČ Mediolanu bylo korunování franc. císaĜe Napoleona
Bonaparte na království vlaské s nejvČtší slavností, kteréž onomu
minulého roku v PaĜíži mnoho neoddalo. Poté pak v nČkolika
dnech princ Evgen Boharnoa, pastorní syn císaĜe Napoleona, za
místokrále vlaského vyhlášen byl. Potom také oznámeno, že republika lucenská a genuezská k tomu království vlaskému se pĜipojí.
ZáĜí mČsíc pĜinesl þasy jasnČjší, takže podzimek byl teplejší,
nežli léto. Sbírání na vojnu bylo v zemi veliké a cís. vojsko táhlo s
velikou zbrojí k hranicem bavorským. Nato pak dne 14. téhož
vtrhlo do Bavor; a tu také Francouzové ze všech stran k Rejnu a
do ěíše ouprkem táhli. Tím þasem také arcikníže Karel generalisimus odjel do Vlach k armádČ do hlavního bytu v Paduy. CísaĜ.
rakouská armáda pod nejvyšší správou arciknížete Ferdinanda a
generála zbrojnistra Maka v nČmecké Ĝíši a pod správou arciknížete Jana v TyloĜích, pak pod nejvyšší správou arciknížete Karla ve
Vlaších, toho þasu poþítala se pĜes 330.000 mužĤ. Ten þas také
jedna kolonie RusĤv pod správou generála ruského Kutušova k
þeským hranicem pĜitáhla. Též 25.000 RusĤ, ŠvejdĤ a AngliþanĤ
táhlo do Henveranska.
/249/ Dne 4. Ĝíjna. Francouzský generál Massena arciknížeti
Karlovi pokoj vypovČdČl a nepĜátelstvo také hned ve Vlaších se
zaþalo a v NČmecké Ĝíši též. Dne 9. téhož, vtrhla cís. rak. armáda
do ležení u Gincburku, 7 mil od Aušpurku, a cís. generál ćAšpr s
plukem svým hájil mostu na Dunaji. Jedva se cís. armáda tu postavila, již generál ćAšpre s plukem s ztrátou pĜes Dunaj ustoupiti
musil a sám týž generál pĜitom pohĜešen byl. Tu nepĜátelé pod
správou franc. generála Michala Nay, maje na pomoc vojsko bavorské a wirtemberské, s celou mocí i s ztrátou velikou pĜes most
táhli a do Gincburku vtrhli a proto císaĜští zas zpátkem k Ulmu
coufli. Téhož dne franc. císaĜ Napoleon Bonaparte do Aušpurku
pĜijel. Dne 11. Ĝíjna. Generál franc. maršálek Nay na cís. armádu
pĜed Ulmem na pravém kĜídle udeĜil, aby se mČsta Ulmu zmocnil,
ale toho dovesti nemohl, ponČvadž cís. pravé kĜídlo každý nepĜátelský outok odvrátilo. Mezitím gen. cís. Mak s þástkou levého
kĜídla k pĜedu postoupiv, na záda nepĜátelĤm udeĜil, pĜi kterémž
šĢastném pĜedsevzetí 2 regimenty nepĜátelské pČchoty na hlavu
poraženy byly. Po tČch krvavých šarvátkách dne 14. Ĝíjna, franc.
gen. Nay zpĜedu s velikou mocí proti cís. armádČ se postavil a generál franc. Bernadote u Ufenhejmu v margkrabství anšpachském
pruské hranice, proti neutrálnosti krále pruského, pĜešel a tu pruský kondon odtiskl a spojiv se s vojskem bavorským u Najburku
Dunaj pĜešel a až k Ulmu pĜirazil, takže cís. armáda z pĜedu i zadu
vojskem nepĜátelským obklíþena byla. Boj tu nastal ukrutný a krvavý. Posléz ale skrze vČtší poþet nepĜátelského vojska, zvlášĢ že
ono pĜekroþivše neutrální hranice krajiny pruské, pĜíhodnČji se postaviti mohlo, tak nepĜátelé ovšem zvítČziti museli. V takovém tedy zmateném boji nejvČtší díl cís. armády s svým generálstvem do
mČsta Ulmu se retoval, nČkterá pak odtržená vojska sem tam se
rozprchla a jiná do Tyrolska se obrátila. Dne 17. Ĝíjna. Cís. vojsko, jenž se do Ulmu retovalo a velikým poþtem nepĜátel kolem
okolo obklíþené bylo, v té nedodČlané pevnosti déle se držeti ne-

mohlo, tedy z nuzné potĜeby bylo pĜinuceno v kapitulaci vjíti a na
takový zpĤsob do zajetí pĜišlo i s svými generály. Tento smutný a
neoþekávaný pĜíbČh otevĜel cestu nepĜátelĤm, že svobodnČ dále
táhnouti a do zemí dČdiþných domu rakouského vkroþiti mohli,
zpĤsobivše zemím i obyvatelĤm tČžkostí velikých. /250/ Dne 19.
Ĝíjna. Cís. reservní armáda skrz Anšpach a horní Falc do ýech se
vracovala, ku kteréž den po dni mnoho rozprchlého vojska se vracovalo. Posléz také jízda se navrátila, kteráž prosekavši se skrz
nepĜátely, rozliþné cesty k svému do ýech navracení pĜedsevzíti
musela. Dne 21. Ĝíjna. Anglický lord Nelson u pĜedhoĜí Trafalgaru pĜeslavného vítČzství na moĜi vybojoval, pĜi kterémž loćstvo
špan. a franc. s ztrátou 17 lodí potluþeno bylo. Toto veliké vítČzství také slavného hrdinu Nelsona život stálo. Téhož dne usnul v
Pánu vysoce dĤstojný pan Jakub Chmel opat v klášteĜe brounovském. Dne 27. Ĝíjna. Francouzové s velikou silou zbrojného lidu u
Waissrburku a Mildorfu Ĝeku Inu pĜešli, pak také dne 30. téhož
franc. maršálek Bernadote do mČsta Salcpurku vtrhl a nČkteré kolonie tČch nepĜátel do Tyrol se tlaþily. Ten þas císaĜští pod vĤdcem arciknížetem Karlem v Vlaších u Kaldiero Francouze porazili.
MČsíc listopad nastal s prudkou zimou, pak následovaly þasy
jasní a povČtĜí pohodlné. Z poþátku toho mČsíce pomocné ruské
vojsko rychlým tažením pĜitrhlo k dolnímu Slezsku, pak se obrátilo do Moravy k Holomouci, ponČvadž nepĜátelé do hoĜejších Rakous i do Štýrska již také ouprkem se tlaþili. Táž ruská armáda byla pod nejvyšší správou vĤdcĤ Michelsona a Sachtelina; veliké
kníže Konštantyn, bratr císaĜĤv, vedl správu nad jízdou. Mezitím
vojsko cís. pod správou arciknížete Ferdinanda k ýáslavi se stahovalo. Dne 2. listopadu. Francouzové do mČsta Lince vtrhli a
položivše tu vojsko k obsazení, rychlým krokem dále táhli. Téhož
dne v Tyrolsku pevnost Kufstein FrancouzĤm na kapitulací se vydala. Dne 8. listopadu. NČkteré kolonie nepĜátel z Bavor do mČsta
Klatov vtrhly a v celém tom kraji se rozlezly. MČsto Klatovy musilo jim krom sukna, pláten, bot a stĜevícĤ pĜes 25.000 f složiti a
celý kraj pĜes 65.000 f. Což jen kde od vojenské spíže nalezli,
pryþ vzali, ano i obyvatelĤm zde onde množství domácího zboží a
jmČní pobrali a po nČkolika dnech zase odtáhli. Z toho nepĜátelského vpádu do ýech povstal strach veliký, že všecky cís. kasy a
kostelní stĜíbro i což podobného, se uklízelo. Také pevnosti terezianská, josefinská a králohradecká s spíží vojenskou se zásobovaly.
/251/ Dne 10. listopadu. NepĜátelé s velikým poþtem svého vojska
podle Dunaje od Vajskirchu až k Štajru v dolních Rakousích vojsko cís. a ruské zpátkem tiskli. NazejtĜí strhla se z obou stran krutá
bitva s ztrátou nemalou jedné i druhé strany a poslednČ nepĜátelé
bojištČ obdrželi. Potom jak vojsko spojené armády tak též francouzské za ním táhlo do Moravy, jiná ale moc nepĜátelská táhla k
sídelnímu mČstu Vídni, kdež pak mezi francouzským generálem a
mČstem vídeĖským kapitulací se stala, po které hned dne 13. listopadu Francouzové do mČsta VídnČ vtrhli, kdež nČkteĜí generálové v cís. král. rezidenci bytem se položili, císaĜ Napoleon franc.
s hlavním generálstvem ale svĤj hlavní byt vzal v ŠenbrunČ v letní
cís. král. rezidenci. Dne 18. listopadu. CísaĜ ruský Alexander I.
pĜijel do Holomouce, kdežto od našeho mocnáĜe Františka II. co
nejlaskavČji pĜijat a ode všech slavnČ tu uvítán byl. Dne 19. listopadu. Francouzové do mČsta Brna pĜitáhli a v mČstČ tom v domích po 20, 30 i víc rozloženi byli, trávíce na peníze obyvatelĤv,
takže mnohého držitele domu strava pro nČ do 30ti i 50 f dennČ
stála. Též bavorské vojsko pod správou generála Wrede do Jihlavi
vtrhlo a až pĜes NČmecký Brod se rozložilo þinivše do okolních
míst mnohé vejpady a drancování. Dne 27. listopadu. Arcikníže
Jan s vojskem nazpČt táhl a s arciknížetem Karlem u Cilli v Štýrsku se spojil. Nato nepĜátelé v TyloĜích do hlavního mČsta Inšpruku vtrhli. Dne 28. listopadu. Francouzové s velikou mocí stahovali se z Rakous do Moravy, takže se jich 130.000 mužĤ poþítalo.
Ruského a rakouského vojska bylo tu též pĜes 100.000 mužĤ, a tak
to strašlivé z obou stran vojska hnutí již pĜedoznamovalo, že hrozná bitva nastává, což se i také brzo stalo.
Dne 1. prosince. NepĜátelstvo první svĤj zaþátek vzalo u Vyškova, asi 6 hodin cesty od Holomouce, kdež s Francouzy byla šarvátka dosti tuhá, a tu ruské a rakouské vojsko s velikým prospČchem tisklo nepĜátely až k Austerlici, jenž po moravsku vlastnČ
slove Slavkov. Nato dne 2. téhož svedena byla hlavní a pamČti,
žel Bohu, hodná bitva u pĜítomnosti tĜí mocnáĜĤ, totiž císaĜe rakouského, ruského a francouzského. Rusové postavili se v dobrém
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a prospČšném místČ proti nepĜátelĤm a uþinili na pravé i na levé
kĜídlo nepĜátelské takový outok, že jim nepĜátelé odolati nemohli.
StĜelba z obou stran byla pĜehrozná, hubivši a poráževši vojska z
jedné i z druhé strany u veliké hromady, takže jízda pro množství
zbitých tČl bojovati nemohla. Mezitím tiskli Rusové levé kĜídlo
nepĜátelské od MČnína až k Rousinovu a tu pod /252/ Slavkovem
pĜi jedné vesnici do velkého rybníka, an slove rybník MČmínský,
vehnali, kdež jich stopeno a postĜíleno k þtyrem tisícĤm a kteĜí
hledČli retunku od císaĜ. kyrysníkĤ a od ruských kozákĤ potĜeni
byli, zvláštČ jeden regiment FrancouzĤ až na muže skoro rozsekán
byl. Až potud vidČlo se, žeby Rusové zvítČzovali a skuteþné vítČzství na jich stranu se nakloĖovalo, neboĢ nepĜátelé poþali zpátkem
ustupovati. RozhoĜþení Rusové, jenž z bojištČ nechtí ustoupiti, nevážíce životĤ svých nic, hnali se za nepĜátely ouprkem; nepĜátelé
ale majíce za sebou množství skrytých kartáþĤ, na dva díly se rozdČlili a do RusĤ pĜenáramnČ pálili. Rusové nedbavše toho nic,
hnali šturmem proti veliké stĜelbČ, ale s svou velikou ztrátou niþehož poĜíditi nemohli. Tu nepĜátelé hledivše ouskoku a udeĜivše v
þele na Rusy, je na dvČ rozrazili a tak ovšem, s velikou porážkou
svého lidu, bojištČ obdrželi. Padlo v této hrozné bitvČ veškerého
vojska do 40.000 a mnohem více poranČno bylo a do zajetí pĜišlo.
Dne 4. prosince. Cís. generál kníže Lichtenštejn jel s trubaþem do
hlavního francouzského bytu, aby pĜímČĜí vyjednal a tak to množství pobitého lidu pochovati se mohlo. CísaĜ franc. Napoleon rychle tomu svolil a také velel, aby knížete Lichtenštejna odtud se zpČt
vracujícího 24 franc. polních hudebníkĤ a trubaþĤ do hlavního cís.
bytu provázelo. Dne 5. prosince. Arcikníže Fedynand udeĜil stateþnČ na Bavory pĜed ŠtČknou neb Štoky u Jihlavy, je porazil a
ŠtČknu vybojoval, po þemž ještČ tu noc nepĜátelé z Jihlavi ustoupili a císaĜští mČsto osadili. Od toho dne na váleþném divadle pĜímČĜí umluveno a tu vojska obou stran šíĜeji se rozložila a Francouzové pĜišedši až do uherského mČsta Prešpurku, také i v ýechách do krajĤ táborského a budČjovského se položili. Jakých tČžkostí, nepohodlností a outrat, též i škod tito nezvané hosti zpĤsobili obyvatelĤm, nelze vypsati. V þasu toho nepĜátel vpádu do Moravy a do ýech v mČsíci listopadu cena jak na obilí tak na dobytek
o nČco znamenitČ spadla u nás v kraji þáslavském. NeboĢ jsouce
lidé tím vpádem nemálo zdČšeni, mnozí vícej obilí i dobytkĤv
prodávali. Však ale pĜedce ten þas u nás korec žita za 14 f 20 kr se
prodával. /253/ Dne 8. prosince. V Holiþi, v dolejších UhĜích na
hranicích moravských stal se sjezd císaĜĤ rakouského a francouzského, pĜi kterémž také byl arcikníže Karel. CísaĜ Napoleon pĜi
svém odjezdu z Holiþe poctil arciknížete Karla s druhým kordem,
jemuž mČsto PaĜíž po vítČzství u Kompo Formido obČtovalo. Ale
slavný mocnáĜ ruský pĜed pĜíchozem franc. císaĜe z Holiþe odjel
pryþ a skrz Uhry do svých zemí jel. Potom v tĜech koloniích také
ruská armáda nazpČt táhla. Dne 18. prosince. CísaĜ. král. zplnomocnČní, maršálkĤv lajtnant Jan kníže z Lichtenštejnu a generál
hrabČ Dulay do Prešpurku jeli, kamž také franc. první ministr Tallerand z VídnČ pĜijel, a tu se zaþalo o pokoj jednati. Nato dne 27.
prosince. ZavĜín byl pokoj. A po této radostné zprávČ „Máme pokoj“ v hlavním chrámČ u sv. ŠtČpána v Vídni u pĜítomnosti všech
franc. generálĤ držáno bylo slavné TČ Boha chválíme! Dle toho
pokoje císaĜ rakouský ustoupil krajiny obce benátské i s mČstem
Benátka k království vlaskému, též uznal kurfiršta bavorského za
krále a jemu odstoupil Tylory a krajiny pasovské, jakož také uznal
za krále kurfiršta wirtemberského a jemu odstoupil pČt dunajských
mČst hrabství hohenberského, Nelleburku, Altorfu etc. a kurfirštovi badenskému odstoupil Brysaku, Ortenavy, mČsta konštanského,
Majnavy etc. Naproti tomu zas pĜipadl jemu Salcpurk a Bertholdsgaden.
Památky roku 1806.
Obyþejný z poþátku bČh zimy zmČnil se v samou mokrost a
vlhkost, takže pro ustaviþné deštČ a pršky, nČkdy s povČtrností
snČžnou smíšené, nebylo letos žádného ledu. Z toho neobyþejného
bČhu zimy povstaly vody veliké, že hned v lednu mČsíci takovou
povodeĖ zpĤsobily, které ne tak hned kdo pamatuje. Nemoce v
mČstech i v krajích na nejvyšší stupeĖ vystoupily a mĜení lidu vČtším dílem vČku mladého bylo mimo obyþej. Ouroda na polích se
ukazovala k velikému obecnému potČšení; nebo veselým okem
bylo vidČti, kterak osení v své kráse stojí, dávaje nadČji, že se stálému nedostatku chleba zase pomĤže. PamČtní rok þiní toto: že J.
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šení, císaĜské vladaĜství v ěímské a NČmecké Ĝíši z sebe složil a
jen toliko titulu a erbu císaĜe rakouského, krále uherského a þeského sobČ podržel a psal se František první.
/254/ Dne 1. ledna. Franc. armáda, ana podle smlouvy pokoje
do 14 dnĤ z rakouských zemí vytáhnout mČla; hnula se z svého
místa, táhla pak dílem skrze Bavory k ěeznu a dílem do Vlach.
Téhož dne v MnichovČ zemský herold po celém mČstČ vyvolával,
že kurfiršt bavorský Maximilian Josef, králem bavorským jest.
Též podobnČ dne 6. ledna. Kurfiršt wirtenberský Fridrich vyhlásil,
že králem wirtemberským jest. Dne 14. ledna, v MnichovČ oddaná byla k stavu manželskému královská bavorská princezka Augusta s princem Evgenem Boharnou místodržícím krále vlaského,
v pĜítomnosti franc. císaĜe a celého dvoru. Dne 18. ledna. Arcikníže Karel s cís. král. vojskem do VídnČ pĜitál, kdež za celých 7
týhodnĤ žádného císaĜo-král. vojáka nebylo. Dne 19. Franc. do
Benátek pĜitáhli a generál Fririon mČl Ĝeþ k BenátþanĤm, v kteréž
oznámil, že nyní k království vlaskému náležejí. Dne 31. ledna.
Svobodný pán z Huglu ministr nynČjšího kurfiršta wircpurského
arciknížete Ferdinanda, pĜísahu vČrnosti od obyvatelĤ pĜijal. PĜi té
slavnosti hlavní chrám PánČ zase byl otevĜen a protestantská konsistoĜ, kterouž dvĤr bavorský tu dne 30. þervence roku 1804, zase
vyzdvižena byla. Toho mČsíce zas cena obilní vystoupila, aþkoli
tak dalece na obilí nedostatku nebylo, neb strych žita rovné míry v
Praze za 21 f se prodával a protož také když malý chléb se pekl,
tedy zas pro lid chudý peþené chleby po 6 kr bochníþek po farách
se prodával, kterého zaopatĜením pánĤ PražanĤ, stavu možnČjšího,
dobroþiností, každého dne 4000 bochníþkĤ se peklo. Brzy také i
nedostatek masa byl hovČzího, které ten þas libra za 16 i 17 kr se
prodávala.
Dne 15. února. Francouzové mČsto Neapoli osadili a na král.
domích francouzské erby zavČsili. DvĤr Neapolský retoval se do
Sicilie, kteréhož Angliþané na moĜi proti outokĤm francouzským
hájili. Nato pak císaĜ franc. Napoleon svého bratra Josefa Bonaparta králem neapolským a sicilským ustanovil. Dne 20. února.
Pruský dvĤr Hanoveransko osadil; naproti tomu postoupil FrancouzĤm Anšpachu, Klewska a Nevštatu. Dne 17. bĜezna. Vývodství salcpurské a knížetství berthelsgadenské císaĜo-král. rakouské
vojsko osadilo. /255/ Dne 9. máje. Hrozné neštČstí potkalo mČsto
Dobrušku v králohradeckém kraji, kdežto v pĤlhodinČ 266 domĤ,
chrám PánČ se zvony, radní dĤm, mČstská vČž, obČ školy, pivovar
a 52 stodol beze vší pomoci v prach a popel obráceno bylo a pĜitom 19 osob uhoĜelo. Dne 22. máje. Holandská republika již také
podle nové konštitucí v PaĜíži stvoĜené došla svého osudu. Podle
této konštitucí princ Ludvík bratr franc. císaĜe Napoleona dosáhl
královského dĤstojenství pod titulem, král holandský. Také v
NČmecké Ĝíši stala se nová jednota, kteréžto jednoty knížata, jako:
král bavorský, wirtemberský, velicí vývody badenský, hessendarmštatský, klevský, a jiná spoluknížata, odĜíkají se všech starých
v nČmecké Ĝíši obyþejných závazkĤ a ochránce této jednoty jest císaĜ francouzský, kteráž svá shromáždČní v FrankfurtČ držeti bude.
Dne 6. þervna ráno byli v Praze za NovomČstskou branou na
smrt vyvedeni a na þekany povČšeni 3 falšíĜi bankocedul, tak nazvaných papírových penČz. První povČšen byl Josef Ditrich, 25 let
starý, v BrnČ na MoravČ rozený obrazorytec svého kumštu neb
umČní, pak syn Martin, Mikuláše Ferdra, 30 let starý v Praze rozený a Ĝemesla svého koželuh, a Mikuláš Ferder 71 let starý, z
Lanckirchu v nČmecké Ĝíši rozený, též koželuh, tchán Josefa Ditricha a otec Martina Ferdra. Dne 11. þervna. V mČsteþku Mimoni v
boleslavském kraji hrozný oheĖ vyšel, takže celé to mČsteþko ohnČm i s chrámem božím stráveno bylo. Dne 15. þervna. Francouzský první ministr Taleran od císaĜe Napoleona za kníže v Benevento v papežském knížetství a maršálek Bernadot za kníže v Ponte Korvo, v mČsteþku k papežské stolici pĜináležejícím povýšeni
byli. Podle toho již se skoro znamenalo, že dČdictví sv. Petra a neboli zemČ papežská i spolu slavné mČsto ěím velikou zmČnu
vezmou. OstatnČ toho mČsíce noci mČli sme chladné; nebo tu noc
pĜed sv. Janem KĜtitelem znamenali hospodáĜové dosti hrubý mráz.
MČsíce þervence pĜed žnČma, obilí na cenČ spadlo a platil se
korec žita za 10 f i 9 f, ale vaĜení jakož i maso a pivo zĤstávaly
ještČ v své drahé cenČ. Na polích bylo všudy božské požehnání;
ovotce též všudy hojnost, zvláštČ vlaských oĜechĤ, až se oĜešiny
ohýbali. Dne 4. þervence, ráno v 6 hodin, Karel Arnošt z Dobšic a
Blauen 53 let starý v Sylmenové v pruském Slezsku rozený, ja-

kožto falšíĜ zemských bankocedulí za novomČstskou branou byl u
Prahy obČšen. Jakožto zásobný muž do ýech pĜijda, v JiþínČ se
osadil, veda obchod s chmelem a obilím. Tu se seznámil s malíĜem Janem Šillingrem a zaþali bankocedule dČlati; však byli brzo
prozrazeni a hrdelnímu právu dodáni. Ale Jan Šillinger nežli ortel
na nČ vyšel, umĜel. Dne 23. þervence. Usnul v Pánu vysoce dĤstojný pan Zikmund Hemerka král. kanov. kláštera želivského v
kraji þáslavském opat a v království þeském prelát, v 59 letech
svého chvalitebného vČku.
/256/ Dne 10. srpna v den sv. VavĜince muþedlníka, v král.
horním mČstys KaĖku jakožto o pouti, držela se 300 letá památka
aneb jubileum od pĜestavení a posvČcení farního chrámu PánČ,
který pĜed 300 lety z gruntu pĜestavČn, roku 1506 v den sv.
VavĜince skrze Filipa Sidonienského biskupa posvČcen byl. Ráno
o 9 hodinách pĜišla slavná procesí horokutenská s svýma bratrskýma praporci u velikém množství lidu, s kterouž tu u farního
domu spojilo se procesí kaĖkovské, též duchovenstvo, vysoce dĤstojný pan Ferdinand Housa arcidČkan horokutenský, kanovník
králohradecký, též vikáĜ a biskupské velebné konsistoĜe rada, v
pontifikálním odČvu uprostĜed mnohého velebného duchovenstva
týž procesí do téhož chrámu PánČ velkýma dveĜmi uvedl, tu se
zpívala píseĖ: ýest a díky znČte tobČ Bože etc. pĜi liboznČjící hudbČ, kterouž k tej slavnosti velebný pan Josef Rautenkranc, ten þas
direktor normálních škol v Nových DvoĜích dĤvtipnČ složil, pak
následovalo kázání, které obšírnČ pĜednesl veleb. pan Václav Valenta kazatel z Hory Kutné od sv. Barbory, po nČm pak slavnou
obČĢ mše sv. nadpravený dĤstojný pan arcidČkan horokutenský v
pĜítomnosti pĜisluhujícího duchovenstva konal, koneþnČ s ambrožianským zpČvem, TČ Boha chválíme! pĜi zvuku zvonĤv a stĜelby
tu boží službu skonþil. Odpoledne zas následovaly slavné nešpory,
které velebný pan Ignacius Žćárský též kazatel z Hory Kutné od
sv. Barbory konal, a tak s radostným plesáním táž památní slavnost se skonþila. A ponČvadž ten svátek VavĜince svatého na nedČli se trefil, protož také mnoho venkovského lidu tu se sešlo a byla by ještČ mnohem vČtší schĤzka lidu se sešla, kdyby byl téhož
dne velmi deštivý a kalný poþas se nestrhl a v tom mnohým pĜekážku nezpĤsobil, a tak:
TrWaLost toho ChráMV PánČ oD pĜestaWenI jeho; osLaWená bIILa po projItI WČkV trojIho.
Dne 11. v krajinách Kalabrii a Apulii, jenž pĜináležejí k království neapolskému, zbouĜený lid proti FrancouzĤm do pole se
postavil a veliký boj s nimi svedl, i museloĢ francouzské vojsko z
Vlach na pomoc generálovi franc. Massenovi ouprkem táhnouti.
Tito Kalábrové pro svého krále Ferdinanda IV. všecko se uþiniti
obČtovali; protož Francouzové jakž daleko docházeli, všecko
šmahem plenili a jako z koĜen vyvrátili. Dne 20. srpna. Podle císaĜo. král. v Vídni prošlého patentu, všecko zlato a stĜíbro, domácí
i kostelní, musilo býti puncírováno, neb znamenáno, za kteréžto
puncírování platilo se od lotu 12 kr. Jako i také pro zahladČní bankocedul otevĜela se pĤjþka od 7,500.000 f. TČm podobnČ patentem
percentní a osobní daĖ na /257/ pČt let ustanovena byla, též zvejšení
poštovního platu z psaní z 8 kr na 12 kr v dČdiþných zemích a do
ciziny z 16 kr až na 24 kr. Dne 28. srpna. Znamenalo se veliké
hnutí vojska v pruské zemi a váleþná vichĜice vztahovala se z Prušan až do Polska a na díle i do ruské zemČ, kdež podobnČ k válce
se všecko chystalo.
Dne 8. záĜí. Staro a slavné republikánské mČsto Frankfurt u
Ĝeky Mainu, u pĜítomnosti francouzského komisaĜe Lamberta a celé mČstské rady, komisaĜĤm knížete primasa arcibiskupa a Ĝíšského kancléĜe slavnČ odvedeno bylo, pĜiþemž stĜelba z 60 dČl neb
kusĤ hĜmČla. Sv. Ĝímská Ĝíše již skoro celá roztržena a zmČnČna, v
þas své bytosti za 1006 let, totiž od roku 800 až do 1806, od Karla
Velikého, an léta 800 od papeže Lva III. za císaĜe západní Ĝíše korunován byl, 55 císaĜĤ poþítá a kurfirštĤ 208, kteĜí nyní pĜestavují
a titule královského dosahují. PrávČ všecko zmČnám podrobeno
jest. Dne 16. záĜí. Pruské vojsko na svá ustanovená místa se postavilo, asi pĜes 200.000 lidu a reservní pluk v KastrynČ þinil
40.000 mužĤ. Také saské vojsko 20.000 mužĤ pĜitrhlo k PirnČ a
spojilo se s Prušany, jichžto 60.000 na hranicích Horní Lužice stálo. Též také dne 20. záĜí francouzské vojsko, kteréž v ěíši až potud bylo, blíž s allírovaným vojskem jednoty rejnské k hranicem
pruským postoupilo a jiného vojska z francouzské zemČ do ěíše
ouprkem se hrnulo. Nato franc. vyslanec Laforest z Berlína odjel a

pruský generál Knobersdorf z PaĜíže nazpČt povolán byl. Dne 24.
zaĜí pruská hlavní armáda, pĜi kteréž také král byl, k Erfurtu pĜitáhla a pĜed Durynským lesem se postavila, tu v svém ležení FrancouzĤ oþekávajíce. Ten þas také cís. král. vojsko na hranice táhlo,
aby jich zbrojnČ hájilo. Též také Rusové pĜes 500.000 k hranicem
polským zbrojnČ se stahovali.
Dne 10. Ĝíjna, válka mezi Francouzi a Prušany, kteĜí byli pokojní sousedové FrancouzĤ a jim zrĤstu a cti nezávidČli, skuteþnČ
téhož dne krvavý poþátek vzala, a strhlo se u Saalfeldu krvavé potýkání, kdežto také pruský princ Ludvík, an s nejvČtší udatností s
6000 lidu proti pluku franc. generála Bernadota, jenž byl 25.000
mužĤ silný, bojoval, zabit byl. Nato dne 14. Ĝíjna. Byla hrozná bitva mezi Jenou, Weimarem a Ekartsberkem svedena pod správou
franc. císaĜe Napoleona. Prušané i Sasové bojovali stateþnČ, jichž
dragani nČkolikrát do francouzské pČchoty vyrazili. Ta bitva zaþala se pĜed svítáním a Francouzové první na Prušany udeĜili. ObČ
vojska bojovala s nejvČtší udatností a hoĜkostí. Král pruský sám
svĤj lid proti nepĜátelĤm vedl a dva konČ pod ním zastĜeleni byli.
Ten hrozný a krvavý boj až do 5. hodiny na noc trval, kdežto þerstvá divizí FrancouzĤ pod správou generála Nayho pĜišedši, tomu
krveprolévání k prospČchu francouzskému konec uþinila. Dne 16.
Ĝíjna. U Lipska byla krvavá šarvátka, po kterej Francouzové do
Lipska vtrhli. /258/ Dne 19. Ĝíjna ráno, veden byl z král. mČstys
KaĖku jakož i z Malína veĜejný prĤvod do Sedlic, kdežto v hodinu
9. dĤstojnČ velebný pan Ferdinand Housa král. horního mČsta Hory Kutné arcidČkan, jakož i kanovník a konsistoriální rada v Hradci Králové a vikáĜ biskupský, uprostĜed mnohých velebných duchovních otcĤv a množství lidu, velký chrám PánČ založení Matky
Boží a sv. Jana KĜtitele s obyþejnou slavností církevní k potČšení
vČĜících kĜesĢanĤ jest posvČtil. Téhož dne u Wirtenberku byla
svedena bitva, po kteréž Francouzové Labe pĜešli, aby PrušanĤm
do Berlína cestu zamezili. Mezitím jiná kolonie do Drážćan vtrhla
a 22. téhož vojsko bavorské následovalo. Dne 24. Ĝíjna. Francouzové do Berlína vtrhli a pak tĜetí den také franc. císaĜ Napoleon
pĜi zvonČní a stĜílení z dČl tam pĜijel. Dne 25. Ĝíjna. Pevnost
Špandava i pevnost ŠtČtín FrancouzĤm na kapitulací se vzdaly.
Též podobnČ
Dne 2. listopadu. MČsto Erfurt a pevnost Kustryn FrancouzĤm se vzdala. Zajato tu bylo 4000 PrušanĤ a vybojováno 80 dČl,
spolu s velikým množstvím, tak jako v Erfurtu, váleþných potĜeb.
Téhož dne Rusové do pruského Polska pĜitrhli, aby se s ostatníma
Prušany spojili. Dne 6. listopadu. V mČstČ Lubeku v Westfalu, do
nČhož Francouzové se vedrali, jakžkoli od PrušanĤ u bran z kartáþĤ potíráni byli, byla hrozná seþ a krveprolévání za celé 3. hodiny,
kdežto všudy po ulicech a v domích hromady zbitých a poranČných tČl lidských i koní se nahrnulo. Prušané z Westfálu i z Hanovermska zpátkem ustoupili, ponČvadž tu vždy pĜicházející nepĜátelské vojsko na nČ stále doráželo. Dne 8. listopadu pevnost DČvín neb Magdeburk, pĜi níž Francouzové za 14 dní leželi, na kapitulaci se vzdala. Zajato tu bylo 20.000 mužĤ, 180 oficírĤ a 12 generálĤ a asi 800 dČl neb kusĤ; pak nesmírnou zálohu stĜelckých
potĜeb Francouzové dostali za koĜist. Dne 17. listopadu. PĜišla
zpráva do Drážćan, že francouzský císaĜ s saským dvorem pokoj
uþinil a kurfiršta za krále v Sasích a Lužici prohlásil. Nato saský
král k jednotČ rejnské pĜistoupil a jiní knížetcí saští dvorové též a
postaví 2800 mužĤ vojska pro francouzskou armádu. Dne 28. listopadu. Vojska francouzská po vybojování zemČ pruské a jiných
krajin táhla do Slezska a do pruského Polska a jich allirovaných
armáda jednak pevnosti a hlavnČjší mČsta v Prušanech osadila,
jednak dále za Francouzy táhla. Od francouzské armády vybojovaná zemČ pruská v 4 departamenty rozdČlena jest; 1. berlínský,
kastrynský, štČtínský a magdeburský. Na celou tu zem Francouzové uložili 150 milionĤ liver a do té doby 140.000 zajatých PrušanĤ, 250 praporcĤ, pĜes 800 vybojovaných a /259/ v pevnostech 4000
sebraných kusĤ, krom jiného váleþného náĜadí a potĜeb se poþítalo. Rána ovšem hroznČjší pro zem pruskou, nežli na váleþném divadle roku 1805 byla. Až potud žádné zimy nebylo; drahota víc a
víc se rozmáhala a nebylo nadČje k brzké láci.
Dne 2. prosince. Francouzský císaĜ do mČsta polského Poznani pĜijel. To mČsto leží podle Ĝeky Varty. Nato dne 3. prosince.
Slezská pevnost Hlohov podle polských hranic, kteráž váleþnými
potĜebami plnČ zásobena byla, z nedostatku spíže FrancouzĤm na
kapitulaci se vzdala. Dne 22. prosince. Pevnost BČlohrad udatným
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SrbĤm se poddala a mezi tureckým dvorem a Srby pokoj sjednán
byl. Dne 28. prosince. Hlavní a znamenité polské mČsto Varšava,
kdež nČkdy králové polští své sídlo mívali, pĜišlo do rukouch
FrancouzĤm. Od þasu Zikmunda krále polského III. jest veliké,
krásné a lidnaté mČsto a poþítá se z Krakova do Varšavy 44 mil. A
ponČvadž ruský dvĤr vzal podíl na této pruské válce, tedy maje
spoleþnost s Prušany, ještČ v mČsících listopadu a prosince mezi
Francouzy, Prušany a Rusy krvavé a dosti pro všecky strany záhubné bitvy se zbČhly, zvláštČ u Pultuska dne 22. prosince, kde
Rusové s velikou mocí stáli, kterážto bitva na obouch stranách
pĜemnožství lidu poklidila. Ruská armáda dle správy v PolštČ ve 3
pluky rozdČlena byla, z kterýchžto jeden každý 75.000 mužĤ silný
byl a reservní armáda 150.000 v LitvČ stála, za kterouž ještČ jiná
KozákĤ, KalmukĤ, TatarĤ a BaškyĜĤ 100.000 pohotovČ byla.
FrancouzĤ poþítalo se v PolštČ pĜes 80.000 a 50.000 postupovalo,
tažení pak vojska jak z Francouz, tak i z krajin nČmeckých svazku
spojeného ustaviþnČ trvalo. BavoĜi a Sasové s nČkterým plukem
francouzským pro dobývání pevností v Slezích zĤstali. Mimo to
také Rusové zapleteni byli v válce turecké, proti nim že jsou vtrhli
do Moldavy a Valachie, turecký dvĤr válku zdvihl a Francouzové
také králi švejdskému vojnu vypovČdČli, ponČvadž držel s Angliþany. Proti nČmuž maršálek franc. Mortie do švejdských PomoĜan
a k Štralsundu s vojskem táhl. Toho roku zima byla veskrz snesitedlná, naproti tomu pak potom následovala parna veliká a neobyþejná. Na obilí sice nedostatku nebylo, ale drahota v svém bČhu
pozĤstávala v papírových tak Ĝeþených bankocedulích, jenž þím
dále tím více ceny, proti obecné bité stĜíbrné minci tratily. Následkové tej kromobyþejné drahoty v následujících letech, zvláštČ
1809, 1810 a 1811, byly smutní.
/260/ Roku 1807 dne 4. ledna. MČsto Vratislav v Slezích kapitulací se vzdalo, v nČmž 8000 branného lidu leželo, princ Jarolím
Bonaparte, bratr císaĜe franc. Napoleona, allirované vojsko do ní
uvedl. Toto mČsto jenž 4500 domĤ a pĜes 50.000 lidu obsahovalo,
v þas obležení velikou zkázu vzalo a témČĜ 4000 lidu mČstského
zahynulo. Dne 16. ledna. Pruský král, kterýž v Královci pozĤstával, odjel do Memlu, ponČvadž Francouzové tlaþili se k mČstu
Thornu, jenž jest staré mČsto a pevné na Ĝece Visle v západních
Prušanech, a na most pĜes Vislu asi pĤl hodiny dlouhý, leží od
Gdanska 12 mil. Dne 19. ledna. DĤstojnČ velebný pan VojtČch
Fendrych, ýech rozený, zvolen za opata starožitného král. kanov.
kláštera premontstrátského v ŽelivČ kraji þáslavském. Dne 22.
ledna odpoledne v Drážćanech saský kurfiršt jakožto nový král
od herolta, jejž 100 mužĤ od král. gardy provázelo, pĜi zvuku trub
a bubnĤ a hluþné stĜelbČ z kusĤ, provolán byl.
Dne 8. února. Bitva, kteráž u Jílova v pruském PolštČ svedena
byla, trvala až do 6 hodiny na noc a byla až potud nejkrvavČjší.
Ruská armáda, s kterouž i Prušané spojeni byli, nejprve s tĜími
franc. divizími boj zaþala, obČ strany bojovaly s nejvČtší udatností
a také obČ strany pĜemnoho lidu ztratily, avšak vítČzství na žádnou
stranu se neklonilo. Nato pĜitáhly ještČ 2 divizí FrancouzĤ pod
správou maršálka Sulta a Nayho a tu boj nastal tužší a krvavČjší:
RusĤ, kteĜíž z místa neustoupili a jako lvové bojovali, padaly celé
Ĝady, však i Franc. velmi mnoho ztratili. Po této bitvČ svedené, celé bojištČ pĜes 2 hodiny cesty na dýlku pobitým a poranČným lidem pĜikryto bylo. Dne 16. února. Franc. generál Savary pĜed Ostrolenkou na ruského generála Essen opČt udeĜil a jeho porazil,
takže Rusové až k Gatenfeldu zpátkem coufli. Však v tomto místČ
generál Platov a kníže Pangracion byli tak šĢastni, že 15 švadron
jízdných FrancouzĤ zaskoþili, kteréž Rusové do posledního muže
rozsekali a 500 mužĤ zajali. Dne 22. února. Zase Rusové nedaleko Ostroþky Francouze potloukli, kteĜí ne více k VaršavČ, ale pĜímo k Thornu postoupili. Varšavu polským konfederantĤm odvedli, aby ji oni sami hájili a bránili. CísaĜ franc. svĤj hlavní byt do
Osterode pĜeložil.
Dne 4. bĜezna. Franc. opČt na pĜední stráže ruské armády ze
všech stran vyrazili a maršálek Nay mČsto Gunštat opanoval a tu
pĜes 40.000 bochníkĤ chleba, 18 sudĤ mouky, 400 pytlĤ ovsa a jiné koĜisti sebral. Tato šarvátka byla skoro poslední nebo obČ armády niþehož pĜed se nebraly a zbraĖ na obou stranách odpoþívala. Franc. armáda v tČch mnohých šarvátkách a bitvách, jakož i
rozliþnými nemocmi, od mČsíce prosince loĖského roku až do 10.
t.m. mČla prý 100.000 mužĤ pobitých, poranČných a zajatých ztratiti. /261/ Dne 13. bĜezna. Angliþané tureckému dvoru oznámili,
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buć aby k ruské a anglické allianci proti FrancouzĤm pĜistoupil,
aneb že Angliþané na Konštantinopoli váleþnČ udeĜí. Dne 18.
bĜezna. Holandská armáda 50.000 mužĤ silná k franc. armádČ do
Polska táhla. Srbové svého nejvyššího generála JiĜíka ýerného na
kníže Srbska zvolili a prohlásili. Dne 23 bĜezna. Král pruský s
dvorem anglickým pĜátelskou smlouvu uþinil a parlament povolil,
aby se jemu 80.000 liber šterlinkĤ zapĤjþilo, pĜiþemž pro švejdský
dvĤr 23.000 liber šter. pomocných penČz a pro ruský dvĤr 500.000
lib. šter. vydati povoleno bylo. Dne 9. dubna. Ruský císaĜ Alexander JiĜíka ýerného za ruského polního maršálka ustanovil a že
Srbové proti RusĤm pomocné vojsko postaviti odepĜeli, turecké
vojsko rozkazem tureckého dvora do Srbska táhlo. Dne 13. dubna. J. M. císaĜovna rakouská, královna uherská a þeská Maria Terezia usnula v Pánu, maje vČku 31 let, ne zouplna. Dne 16. U Bellinku a Anklamu franc. maršálek Martie na Švejdy udeĜil a boj nastal velmi tuhý, v kterémž Švejdové mnoho lidu ztratili. Také
Francouzové zaþali do Kolberku stĜíleti.
Dne 5. máje. Pevnost v Slezích Niza franc. allirovanému vojsku se vzdala. Rusové toho dne po tĜetím šturmu pevnost tureckou
Durþevo opanovali. Dne 8. máje. Franc. na Visli opanovali ostrov, kterýž k hájení Gdanska nejpĜíhodnČjší byl: Tu stáli Rusové a
velmi zmužile se bránili, však posléz moci francouzské ustoupiti
musili. Dne 18. máje. ŠpanČlští regimentové do ěíše pĜitáhli, první byl: Gvadalaxara, druhý: Algarbien, tĜetí: Zamora, pak jízdný
Villa Viciosa, zas pČší: Katalonien a Infando. Toto vojsko táhlo k
pomoci Franc. Nejvyšší vĤdce jeho byl Maršes della Romana. Dne
26. máje. Gdansko na kapitulaci Franc. se vzdalo. V þasu jeho obležení stála lib. masa hovČzího 4 f, másla 5 f, komisního chleba 1 f
30 kr. Gdanský komendant, pruský generál z Kalkrajtu, byl právČ
ten, jemuž Francouzové 22. þervence 1793 na kapitulací v pevnosti Mohuþi se vzdali. Dne 28. máje. V Konstantinopoli strhlo se
hrozné bouĜení proti FrancouzĤm, jichž také mnoho buĜiþi pobili.
Pak se oboĜili na turecké ministry, jenž s Francouzy drželi, jichž
17 pobili, pĜi nichž 50 milionĤ piastrĤ nalezli. Také sultán Selim
III. smrtí lehl a na jeho místo otcĤv bratr Mustafa dosazen byl.
Dne 5. þervna. Nový sultán turecký Mustafa veĜejnČ provolati
dal, aby válka proti RusĤm a AngliþanĤm dále se vedla. Dne 10.
þervna. Po celé linii všeobecná bitva se strhla a teprve dne 4. u
Fridlandu, asi 5 mil od Královce se skonþila. Ta bitva byla tak krvavá, jakož se krvavČjší pojmenovati mĤže: obČ armády totiž jak
francouzská tak též ruská, bojovaly s nevypravitedlnou udatností a
stálostí až do ustání a protož také ztráta na obouch stranách poþítala se na 30.000 pobitých, ranČných a zajatých mužĤ i více. Po této
hrozné bitvČ pĜímČĜí na 3 té- /262/ hodny umluveno bylo. Nato dne
15. þervna. Francouzové do Královce neb Königsberku vtrhli. Pak
také i pevnost Kolberk FrancouzĤm se vzdala. Dne 30. þervna.
Pevnosti v Slezích Kozel a Kladsko allirovanému franc. vojsku se
vzdaly. ěeka Nymen neb Memel za hranice pro obČ armády, ruskou a francouzskou, ustanovena byla.
MČsíce þervence. Podle nejvyššího naĜízení zaþaly se pokuty
a tresty pro všecky obchodníky a prodavaþe, kteĜíž nedovoleným a
šidaĜským zpĤsobem potravní vČci bućto pĜes taxu neb na malou
míru neb lehkou váhu prodávali, neb vaĜení namáþeli. Toto ohavné a nesvČdomité pĜeþinČní trestalo se bućto na pokutČ penČžní,
buć vČzením anebo nČkolikami holí ranami. Tohoto mČsíce byly
parna nad obyþej veliká. Dne 5. þervence. CísaĜ francouzský Napoleon, jejž provázeli kníže Neušatel, maršálek Besier, Dyrok a
jiní, vstoupil na lodi a plavil se doprostĜed Ĝeky Nymenu, kdež na
širokém prámČ praporec pokoje vystaven byl. Týmž þasem také se
plavil z druhého bĜehu císaĜ ruský Alexander a s ním veliké kníže
Konstantin a nČkteĜí generálové a obČ lodi jednu chvíli k ustanovenému místu doplouly: tu oba císaĜi laskavČ se objavše, když na
prám vstoupili a tu za celé 2 hodiny rozmlouvali. Potom v Tilsitu,
jenž leží v východních Prusích, oba mocnáĜi obČdvali, kdež také
král pruský u obČda byl. Nato dne 8. þervence. V Tilsitu mezi císaĜem francouzským a ruským pokoj zavĜen a podepsán byl. Dle
toho pokoje pruské Polsko obdržel král saský pod titulem vejvodství varšavského, též 200.000 lidu od pruského Polska k ruské Ĝíši
se pĜipojilo. Krajiny Hessenkasel, Brunšvik a všecky pruské zemČ
až k levému bĜehu Ĝeky Labe spolu s pevností Magdeburkem obdržel princ Jarolím bratr císaĜe francouzského a za krále westfalského uznán jest. Gdansko s okolní krajinou na 2 míle prohlášeno
za mČsto svobodné, pod ochranou vývody waršavského. A tak

ztratila pruská monarchie 306 mil zemČ s 4,808.117 duší. PozĤstaly dvoru pruskému: západní Prusy, necký kraj, východní Prusy,
Slezsko, PomoĜany, marky brandeburské bez Starých MarkĤ a polovic Magdeburska. Dne 13. þervence. Hrozné povČtĜí s bouĜkou
a blýskáním se strhlo, místy i krupobití následovalo, kteréž množství oken potlouklo. Dne 15. þervence. Zaþala se pĜeveliká horka
a trvala až do pĜíštího 16. srpna. V ýechách vystoupila na 27
stupĖĤ, v Štokholmu na 30, v Franc. na 23, v Dánsku na 22 a v
TyloĜích na 18. Toho mČsíce vinní hroznové dozráli, þehož nebylo kdy pamČtníka. Dne 23. þervence. Prošel cís. král. patent strany
nových bankocedulí po 25 f, 50 f a 100 f, které od 1. Ĝíjna t.r. v bČhu
se uvedou. Také mezi Rusy a Turky nepĜátelstvo zastaveno bylo.
/263/ Dne 18. srpna. Do PaĜíže wirtemberská princezka nevČsta
Jarolíma krále westfalského pĜijela a 22. téhož nČmecké zemČ
primas kníže tČchto nových manželĤ k stavu manželskému požehnal. Francouzové toho dne svedli u Stralsundu s Švejdy bitvu a
téhož mČsta se zmocnili. Dne 22. srpna Angliþané pokojným DánĤm válku opovČdČli. Po prohlášení války král své sídlo z Kopenhagenu do Koldinku pĜeložil a veškeren lid v Seelandu vzhĤru
povstal, aby na Angliþanech pomstil té kĜivdy, kterouž tomuto pokojnému království uþinili. To ale Angliþané proto uþinili, aby se
jim Východní moĜe nezavĜelo.
ÊDne 8. záĜí. Na bĜehu u Bajony francouzská armáda 25.000
mužĤ se postavila, která táhla do Portugalu, aby AngliþanĤm pĜístavy moĜské zavĜela. Také franc. generál Miolis v hetrurském
království, jakož i v papežské zemi všecky hrady u pĜístavĤ moĜských vojskem osadil. Dne 18. záĜí. Anglický generál Kahkat z
hlavního bytu pĜed Kopenhagenem dánskému komendantovi
oznámil, aby toto mČsto vydal, a když se tak nestalo, za 4 noci a 3
dni bez pĜetrže ohnivými koulemi a raketly novČ smyšlenými do
nČho stĜíleti dal, až poslednČ toto sídelní mČsto Kopenhagen AngliþanĤm na kapitulaci se vzdáti pĜinuceno bylo, podle kteréž dánské loćstvo vydati se jim musilo. Škoda, kterouž Angliþané DánĤm zajetím loćstva, sebráním lodních skladĤ a stĜílením do mČsta zpĤsobili, na 40 milionĤ zlatých se poþítala. ÇDne 6 záĜí, jenž
byla nedČle PánČ, veþer po 9té hodinČ, v král. horním mČstys KaĖku v mém domČ Hlubina Ĝeþeném, pĤvodem neznámého žháĜe založený oheĖ v stodole vyšel a týž dĤm v popel obrátil, pĜiþemž celá tam složená toho roku hojná rolní ouroda jak moje, tak též Jana
a Pavla Perouta (jenž tam v stodole té obilní skládku mČli) shoĜela. OstatnČ registra a kasy mČstské šĢastnČ sem sice odstranil, však
ale mnohé mé vlastní svršky dílem s tím ohnČm, dílem skrze loupežné lidé, k zmaĜení pĜišly. Dne 17. záĜí. Patentem v Vídni vydaným staré sedmnáþníky a sedmíky ještČ za 4 téhodny do cís.
král. kas v obyþejné cenČ po 17 a 7 kr pĜijímati se budou, pak po
probČhnutí toho þasu cena jejich na 15 a 6 kr snížena bude. OstatnČ pĜivážení do zemČ sedmnáþníkĤ a sedmíkĤ pod konfiškací a
pokutou se zapovídá.
Dne 1. Ĝíjna. V noci ve Vídni strhl se náramnČ bouĜlivý vítr,
kterýž na domích, zahradách a lodích na Dunaji tak velikou škodu
zpĤsobil, že se na miliony poþítala. Dne 8. Ĝíjna. V Drážćanech
podle uvedení rovnosti v náboženství mnozí z katolíkĤ za mČšĢany pĜijati byli a katolický chrám má povoleno 4 zvony míti, þehož
potud v Drážćanech neboli v Sasích nebylo. /264/ Alliancí mezi
Francouzy a dvorem dánským uzavĜena byla a válka z franc. strany proti AngliþanĤm znovu se utvrdila. Dne 16. Ĝíjna. Jednání s
dvorem portugalským a Francouzy bylo pĜetrženo a ministr portugalský v PaĜíži dostal poruþení, aby se odtud vyhostil. Smlouva
strany neutrálnosti, za kterouž dvĤr portugalský 2 mil. liver platiti
mČl, již se jen podepsati mČla a tu princ regent uþinil prohlášení,
že se pod anglickou ochranu vzdá. Nato princ do Brazilie se vydal
a s ním 17.000 lidu rozliþného stavu tam odjelo, vzal s sebou
všecky poklady. Dne 10. listopadu. Vojsko francouzské ustaviþnČ
táhlo do španČlské zemČ a sice v takovém množství, nežli ho k
osazení Portugalu bylo potĜebí. Dne 16. listopadu. Princ z Asturie, dČdiþný koruny španČlské v Madritu v noci do vČzení vsazen
byl; mČl prý býti pĜíþina jakéhosi spiknutí proti španČlskému trĤnu. Ruský dvĤr proti AngliþanĤm válku prohlásil. Dne 22. listopadu. Princ z Asturie Ferdinand zase na svobodu propuštČn byl,
kteréhožto propuštČní v Madritu nejvČtší radost zpĤsobilo, takže
lid vĤz jeho jako v tryumfu s radovánkami táhl. Dne 11. prosince.
Francouzský garnison z Braunavy vytrhl a rakouský patalion tam
vtrhl, pĜednČ ale Franc. všecky šance poboĜili a drželi tak dlouho,

dokud v Dalmácii mČsto Kataro Rusové FrancouzĤm neodvedli.
Téhož dne J. M. císaĜ rakouský do Budína mČsta uherského pĜijel
a nazejtĜí král. resolucí v pĜíþinČ zemského snČmu prohlášena byla. Dne 14. prosince. Podle nejvyššího naĜízení starobylý obyþej
držení pĤlnoþního jitĜní pĜed Božím narozením na 5. hodinu raní
pĜeloženo bylo, následovnČ v ýechách i všech dČdiþných zemích
téhož dne a roku pĤlnoþní jitĜní v 5 hodin ráno ponejprv se drželo.
Roku 1808.
V tomto roku staly se zmČny a promČny podivné, váleþná
vichĜice rozmáhala se víc a víc, zvláštČ pak v zemi španČlské,
kdež nové váleþné divadlo nastalo, pĤsobivši veliké krveprolití a
velikou zhoubu téhož krásného království. OstatnČ ten rok mČli
sme sucho veliké a studení vČtrové byli panující, že sme sobČ na
parna, jak minulý rok, stČžovati nemohli.
Dne 3. ledna. Ruský císaĜ Alexander proti AngliþanĤm válku
prohlásil a že král švejdský nechtČl od spoleþnosti anglické upustiti, ruská armáda na hranicích švejdského Finlandu se postavila.
Dne 6. ledna. Veþer o 6. hodinČ ve Vídni byly slavné oddavky J.
M. císaĜe Františka a nejosv. císaĜovy nevČsty Marie Boženy dcery nČkdejšího guvernátora v Mediolanu, arcivývody rakouského
Ferdinanda. V Praze téhož dne okolo té hodiny 100 ran z kusĤv
toto zasnoubení oznamovalo. /265/ Dne 15. ledna. V Holandu pĜenešĢastný pĜíbČh se stal skrze bouĜlivou povodeĖ, kteráž mnoho
krajin zahubila. Celá krajina Seeland vodou se zatopila, jelikož
moĜe vystoupilo až do 25 stĜevíc výše, nežli obyþejnČ bývá. Polední Beveland velmi trpČl, mČsto Ostende celé pod vodou bylo a
v AntverpČ vystoupila voda tak vysoko, žeĢ pamČti není. NejvČtšího neštČstí zakusilo mČsto Flissingen, jenž se rovnalo moĜi, takže i lucerny na domích pod vodou stály: mnoho domĤ na hromadu
se ssulo, po ulicích plovaly domovní náĜadí a nábytkové, mrtvá tČla, a množství lidí v postelích se zatopilo, poþítalo se skoro 200
osob, kteréž pĜi tom hrozném neštČstí života pozbyli. Tato hrozná
povodeĖ byla daleko vČtší, nežli která léta 1682 byla. Dne 20.
ledna. Z Bajony opČt Franc. a z ěíše od spolku rejnského vojsko
pĜes 60.000 do ŠpanČl vtrhlo, z þehož se znamenalo, že tam brzy
nČco vyvedeno bude.
Dne 16. února. Franc. generál Miolis s vojskem pČším i na
koních do ěíma pĜitáhl a hned Anjelský hrad i všecky stráže po
mČstČ osadil. Druhý den týž generál odebral se k papeži a potom
kolegium P. P. kardinálĤ dvojí sezení drželo, pĜi kterémž sv. Otec
pokaždé pĜítomen byl, po druhé radČ vyslán byl rychlý posel do
PaĜíže. Dne 22. února. Okolo Madritu hlavního mČsta v ŠpanČlích
franc. vojsko silnČ se shromažćovalo a generál Myrat požádal krále španČlského, jménem cís. Napoleona, aby vydal kord Františka
I. nČkdejšího franc. krále, o kterýž v oné bitvČ u Pavie s ŠpanČli
svedené, pĜišel a zajat byl. To se stalo za panování Karla V. císaĜe
Ĝímského a krále španČlského.
Dne 3. bĜezna. Král švejdský prohlásil proti RusĤm válku a
nepĜátelstvo se zaþalo. Král pak ruského vyslance pana Alopoe dal
do vČzení vsaditi. Angliþané slíbili králi švejdskému dáti pomoci
20.000 mužĤ branných a každomČsíþnČ 100.000 lib. šterl. Dne 13.
bĜezna. Ve Vlaších zvláštČ v Neapoli neslýchaná zima panovala,
takže v krajinách Püglu a Arbuce po horách množství ovcí a jehĖat zmrzlo i nČkolik lidí. PĜed 19 lety také tam ostrá zima byla, ale
pĜedce ne jako letos. Dne 19. bĜezna. Po skonþených nevolech a
rĤznicích v Aranžujeru, Karel král španČlský své král. koruny
princovi z Astrurien, synu svému postoupil, kterýž od té doby za
krále jakožto Ferdinand VII. vĤbec od ŠpanČlĤ pĜijat byl, ale týž
starý král potom jsa již v mČstČ franc. Bujone, zase toho postoupení odvolal.
Dne 2. dubna. Dekretem císaĜe franc. Napoleona krajiny papežské Urbino, Ankona, Macerata a Kameryno byly na vČþné þasy
k království vlaskému pĜivtČleny. Dne 6. dubna. První déšĢ jsme
toho roku mČli. /266/ Na slovo vývody z Bergu Myrata a generála
Savary, že skuteþnČ císaĜ Napoleon jede do ŠpanČl, král Ferdinand
vyjel mu vstĜíc, napĜed ale vyslal bratra svého Don Karlos, aby císaĜe na hranicích pĜivítal, kterýž nemoha se doþkati jeho, jel až do
Francouz. Když král Ferdinand pĜijel do Vittorie, obyvatelé chtíce
zameziti cestu jeho, odĜezali prostranky u vozu a prosili, aby dále
nejel, on ale toho nedbaje, jel až do Bajony, ale více se nenavrátil.
Dne 8. dubna. Francouzové osadili citadely v mČstČ Barcelony a
general Leky oznámil pevnosti Ĝediteli, že ji ujímá jménem císaĜe
francouzského. Pluk generála Dyponta pĜitáhl do Eskurialu a mar77

šálka Mansaje do Katalonie, kteráž jest na pĤlnoci nejblíž franc.
zemi. Téhož dne stalo se v Praze pro chudé zase nové založení na
Malé StranČ u sv. Jana, kdež býval mČstský špitál. Dne 15. dubna. V cís. král. mincích bilo se mnoho mČdČných pĤlzlatníkĤ, kteĜíž také do bČhu pĜišli.
Dne 2. máje. V Madritu strhlo se veliké pozdvižení proti vojsku francouzskému. Ukrutnost lidu, kterýž 20.000 þinil, bouĜila
pĜenáramnČ: buĜiþi, jenž nČkolikrát vystĜelili z dČl, všickni kteĜíž
se dopadli v zbroji, byli pobiti. Vývoda z Bergu dal tlouci generální marš a kartáþové lítali na vše strany do ulic, kdež rozhoĜþený
lid se shromažćoval; padlo tu lidí z jedné i z druhé strany nemalý
poþet. Taková bouĜe byla i v Toledo: lid se hrnul po ulicích, jehož
žádný zastaviti nemohl, v velikém kĜíku postavil se na trhu trĤn a
vystavil tam obraz krále Ferdinanda, kterýž zajat byl v Francouzích. Dne 4. máje. Starý král španČlský Karel IV. v Bajone se
prohlasil, že král. korunu, kterouž složil, zase nazpČt bere a poslední dni panování k dobrému svých poddaných obČtovati chce.
Nato dne 8. dubna. Týž král starý Karel IV. postoupil všech
svých práv a korunu k španČlské zemi císaĜi franc. Napoleonovi a
psal o tom známost k nejvyšší radČ v Kastilii. Nato povolán byl do
franc. zemČ don Antonín bratr krále Karla, jenž byl uþinČn od Ferdinanda krále hlavou Ĝízení zemského a 14. téhož don Ferdinand
král odĜek se koruny španČlské a vší posloupnosti tak jako don
Karlos bratr a strejc don Antonín. Ale ŠpanČlové nebyli tím spokojeni, nýbrž od 23. až do 27. t.m. povstal celý národ v hromadČ,
unávajíc Ferdinanda za svého krále, umínili vlasti svou hájiti. I
zĜídili sobČ nejvyšší zemské Ĝízení, jenž sloulo junta a poslednČ po
vodČ i po zemi vypovČdČli válku císaĜi francouzskému a dĜíve že
zbraní nesloží, dokud král Ferdinand a ostatní osoby domu král. se
jim zpátkem zase nevydají, a tak se zaþala záhubná vojna španČlská. /267/ Téhož mČsíce máje, poþal sem stavČti po ohni mĤj dĤm
Hlubina Ĝeþený v král. horním mČstys KaĖku a sidce z gruntu
vnovČ vejše nad tím pohoĜelištČm, kdež pĜed þasy mČstský špitál u
nového krechova stával, kterýžto dĤm toho roku také postaven
jest. Bože! raþiž pĜidati stálosti. Dne 13. máje. Rusové mimo ostrov Gotland také ostrov Eland osadili, který leží pĜi švejdském
bĜehu, a generál Klingspor v pĤlnoþním Finlandu pĜes 3000 ŠvejdĤ porazil a pobil. Krajina Finland poþítá 760.000 obyvatelĤ. Dne
21. máje. Na notuli franc. Ĝízení papež oznámil své myšlení, že
nepĜistoupí k závazku proti jiným mocnáĜĤm, nebo jsa on služebníkem božím a pokoje, že by zrušil velikou povinnost a závazek
svého ouĜadu. Vojsko papežské bylo zrušeno a Ĝeditel ěíma i
mnozí ouĜedníci, že nechtČli proti pĜísaze vČrnosti þiniti, byli s vČzením stiženi.
MČsíc þerven byl suchý a studený jako pĜedešlý. Dne 23. strhla se bouĜka s velikým lijavcem a 26. mČli sme zase podobný lijavec s bouĜkou. Dne 2. þervna. Neapolský král Josef Bonapart jel
skrz Livu a skrz Tulos do Bajony. ŠpanČlové zastavili s Angliþany všecko nepĜátelstvo a allirovali se. Dne 6. þervna. Byla veliká
slavnost držaná v domČ invalidském blíž Prahy místo 6. ledna, v
který byl oddán veliký mocnáĜ František I. s Marií Boženou. V 6
hodin ráno 12 kusĤv oznamovalo tuto slavnost, pak následovalo
snídaní. Potom pĜitáhlo vojsko z Prahy, s ním všecky vojenské
muziky, všickni generálové, štábní a vrchní oficíĜi i penzinýrovaní
a poslednČ komandýrující v ýechách generál hrabČ z Kolovratu.
Nato zaþaly se služby boží v kapli invalidské, kteréž se skonþily s
zpČvem: TČ Boha chválíme, a stĜelba rozléhala se na vše strany.
Po službách božích nejstarší invalida v domČ 98 letý staĜec byl
skrze 2 oficíry pĜiveden, tomu komendant generálĤ pĜivČsil zlatý
peníz 20 dukátĤ tČžký a který pĜipadne vždy nejstaršímu invalidu,
pĜitom dostane roþnČ 50 f. Poté ubírali se invalidé v ĜadČ k jídlu.
Místo k jídlu u 40 stolĤ bylo pĜipraveno na louce vlevo invalidského domu. Lidu se tu u velikém množství rozliþného stavu
shromáždilo, patĜíc na tyto staré hodovníky a proto shledalo se tu
nemálo penČz, které rozdČlené byly mezi ty spoleþné invalidy. /268/
Dne 8. þervna. Nebylo tak brzy léta, v kterém by se bylo stalo tolik pĜirozených úkazĤ, jako letos v Ĝímské obci. Dnes ráno stala se
v Ferentinu veliká tma, po nČkolika minutách vyšly na blízkých
vrších dvČ ohnivé koule, kteréž se brzy spojily a pospíchaly velmi
rychle od východu k polednímu: tolik jisker z nich lítalo, že se
zdálo, jakoby bylo vidČt opravdový oheĖ, naposledy se rozskoþily
s tĜeskem hromu podobným, který trval, co by 7 krát udeĜil. Dne
11. þervna. V Bajone vyšlo prohlášení od Josefa Bonaparte, bratra
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franc. císaĜe Napoleona, kterak tak království španČlské, kteréhož
Karel IV. a princové domu jeho, podle uzavĜeného traktátu 5. a
10. máje t.r. císaĜi franc. Napoleonovi postoupili, týž císaĜ zas jemu Josefu Bonaparte bratru svému pod datum 4. t. m. to samé království španČlské postoupil. Dne 15. þervna. Stal se v ŠtanĜích a
okolo Štanar nedaleko Jihlavi zvláštní pĜirozený pĜíbČh v povČtĜí:
ráno bylo jasno, pak v 6 hodin vyvstala mlha, že se nemohlo za
malou chvíli na 10 neb 12 krokĤ žádné vČci rozeznati. Obyvatelé z
okolních míst šli právČ do Štanar do kostela, když udeĜilo tĜikrát
prudce jako ranou hromovou, poþemž udeĜilo ještČ víckrát, ale
slabČji. Když se to dálo padalo u Štaner, Mittelsdorfu, Dyru,
Dlouhé PČnice, Otnu a Falkenovi kamení jako vlaští oĜechové i
také jako dČtská hlava a tČžké do 3 liber z povČtĜí. Mnozí lidé vidouce je padati, když padlo zdvihli je a shledali, že byly ještČ teplé. Všeho toho kamení bylo asi 200 kusĤ, pak mlha zmizela a bylo
zase jasno. Dne 19. þervna. DĤstojný pán Jan Rychlovský, kanovník na HradČ pražském, jakožto biskup Termenský a sufragán
pražský na biskupství v chrámČ sv. Benedikta na Hradþanech od
pražského pana arcibiskupa posvČcen byl. Dne 27. þervna. Dnes
dle nejvyššího patentu naĜízeno bylo, aby se obrana zemČ zĜídila.
Též mužstvo k reservu jednoho každého verbovního okršku se
zbíralo a v zbrani skrze 4 nedČle cviþilo. Tato pak zemČ obrana
ustanovena byla proto, aby se zemČ bránila, kteráž na pataliony v
krajích byvši zĜízena, jméno od kraje mČla, a vejložky se rozeznávala. Patalionové zase rozdČlily se na kompanie, kterouž komendoval hejtman a patalion štábní oficír. V hlavním mČstČ Praze zĜídil se cís. král. milosti vlastní patalion a študenti þinili zase zvláštní patalion. I shledalo se této zemské obrany pĜes 80.000 toliko v
ýechách. ýáslavský kraj postavil 3 pataliony, ku kterým mČstys
KaĖk 15 mužĤ a reservních mužĤ k doplnČní regimentu 2 osoby
ten þas postaviti musil.
/269/ Dne 2. þervence. V ŠpanČlích zle vyhlíželo nebo insurgenti kde mohli Francouzy zaskoþili a lid branný zajímali, zatím
pak Francouzové insurgenty z místa na místo prohánČli a zmocnivše se mČst, bez meškání do nich vrazili: padalo lidu z jedné i z
druhé strany veliké množství. Dne 9. þervence. Generál franc. Lasalle pobral mČstĤm a krajinám Valencie všecku zbraĖ a vtáhl do
Kahrkonu, kdež na nČj 12.000 španČl. insurgentĤ s 6 dČly vyrazylo, které kommendoval generál Kausta. Generál Lefre rychle pĜitrhl a s svými jezdci udeĜil nepĜátelĤm v bok, oni pak s nemalou
ztrátou prchli. Generál Dupont vtrhl do Alkolie v Andaluzii, chtČje
na insurgenty udeĜiti, ale nepodaĜilo se mu. Nebo dne 18. þervence s celou svou divizí, zbrojem malým i velikým i s pagáží pĜišel
do zajetí a generál Wedel pĜijda s 6000 muži Dupontovi na pomoc, musel kapitulírovat. Dne 22. þervence. Arcikníže Ferdinand
generál nad jízdou a Ĝeditel obrany zemské, v Praze na šancích za
Hradem prohlédl pražský patalion obráncĤ zemských i s divizí pánĤ akademikĤ a k veþeru na StĜelském ostrovČ kompanii myslivcĤ, kterouž zĜídilo c. k. privilegirované mČstské tovaryšstvo stĜelcĤ.
Dne 8. srpna. V pĜístavu u Ruse v Katalonii pĜiploulo 4000
mužĤ pČchoty a 1500 jezdcĤ, to vojsko vystoupilo na pevnou zem
a pĜirazilo k španČlským insurgentĤm. V Aragonii, kdež kommendoval generál Palafox, vydal mocné prohlášení proti FrancouzĤm,
kteréž v pĤlnoþních ŠpanČlích veliké bouĜení zpĤsobilo. Dne 16.
srpna. V Portugalu strhla se ukrutná bitva mezi vojskem portugalským, anglickým a francouzským a teprv skonþila se dne tĜetího: z
obou stran padlo lidu množství, poslednČ pak Francouzové u Wimiery zvítČzili. Dne 22. srpna. V Sevilli držel španČlský nejvyšší
generál v Andaluzii Kastanos v kapli královské, kdež odpoþívá tČlo sv. Ferdinanda krále španČlského, z obdrženého vítČzství slavné
„TČ Boha chválíme“ po kterémž zbraĖ francouzská, praporcové
neb orlové FrancouzĤm uchvácení pĜi hrobČ sv. Ferdinanda zavČšeni byli.
Dne 7. záĜí. V Prešpurku bylo slavné korunování J. M. císaĜovny Marie Boženy, jakožto královny uherské. Dne 12. záĜí.
Francouzské vojsko z pruské zemČ, kteréž a potud tam leželo, zaþalo odtud táhnouti, toliko pevnosti ŠtČtín, Hlohov a Kystryn
Franc. sobČ podrželi, dokud se nezapraví vojenská kontribucí. Dne
27. záĜí. CísaĜové francouzský Napoleon a ruský Alexander pĜijeli
do Erfurtu, které mnoho generálĤ provázelo. Potom pĜijeli sem také králové bavorský, saský, wirtemberský, westfalský, ruský kníže
Konstantin, princ z Weimaru a jiná knížata. PĜíþina takového
shromáždČní musila býti dĤležitá, kteráž se také vztahovala na no-

vý kontingent spolku rejnského. Dne 30. záĜí. V Inšpruku v Tyrolích v noci napadlo tolik snČhu, že ním zapadly stĜechy i pole a
ulámaly se vČtve z stromĤv. Dne 6. Ĝíjna. Páni stavové uherští nato se snesli, aby se mimo doplnČní regimentĤv zĜídilo 50.000 mužĤ pČchoty a 30.000 jízdy jakožto stálé insurekcí. Také þeští zemský obránci tento mČsíc ještČ své vojenské cviþení mČli. /270/ Dne
23. Ĝíjna. V údolích roncevalských v pyrenejských horách mezi
insurgenty a Francouzy strhla se krvavá bitva a trvala 5 dní poĜád
po sobČ: ztráta lidu z obou stran byla hrozná, naposledy pak pĜedce franc. vojsko ustoupilo, jakžkoli udatnČ bojvalo. Ta údolí známá jsou z historie Karla Velikého, kterýž když se vracoval ze
ŠpanČl, ztratil tam roku 770 velikou þástku svého vojska. Dne 31.
Ĝíjna. Páni stavové král. þeského v snČmu na žádost jeho c. k. milosti, aby se suma od 1,509.000 f na potĜebnost odČvu a rystunku
obrany zemsko-þeské složila, netoliko spojenými hlasy se prohlásili, že se o tuto sumu rychle postarají, nýbrž i pro král. trĤn a
vlast, krev a život obČtovati chtČjí.
Dne 8. listopadu. Napoleon císaĜ franc. pĜijel do Bajony a
hned velel, aby armáda postoupila. Nato odjel do Frunu, potom do
Vitorie, kdež Josef Bonaparte bratr jeho hlavním bytem byl. Dne
13. listopadu. V Praze usnul v Pánu dĤstojnČ velebný pan Jakub
Šuntel ýech uþený a doktor písma na vysokých školách pražských, skuteþný provinciál Ĝádu dominikánského, v 67 roku svého
chvalitebného vČku, rozený v PodČbradech. Dne 18. listopadu.
Hlavní byt císaĜe franc. byl v Burgosu, odkudž Francouzové insurgenty vyhnali. Odtud Ĝídil císaĜ, co má který vĤdce þiniti. ŠpanČlský generál Romana kommendoval v pĤlnoþních ŠpanČlích,
Palafox v Aragonii, Vives v Katalonii a Blek v Asturii. Dne 25.
listopadu. U Espinosy byla bitva jedna až potud nejvČtší. Francouzové tu vybojovali 60 kusĤ a 20.000 mužĤ jednak pobyto, ranČno, jednak zajato bylo, ostatek pak španČlských insurgentĤ byl
rozehnán, 30.000 ruþnic a množství munice i odČvĤ, jenž pĜiplavili Angliþané, všecko se dostalo do rukou francouzských. Generál
Romana k vČtšímu neštČstí málo pĜedtím táhl svým plukem do sv.
OndĜeje, což mu mČli za zlé pĜi armádČ. Nato Francouzové obrátili
se k Madritu. Dne 27. listopadu. Odebral se na vČþnost velebný
pan Václav Müller, císaĜo-král. kaplan a ten þas faráĜ v Rojnici
blíže Trutnova, kdež jsa pĜi chrámu PánČ s.s. apoštolĤ Šimona a
Judy Thadeáše na hĜbitovČ pochován. On byl v král. horním mČstČ
HoĜe Kutný Ĝeditelem hlavních normálních škol až do roku 1805,
u kteréhož v školním cviþení tehdáž byl mĤj nejstarší syn Václav
Hejzelna, jenž také nyní k tomu novČ zĜízenému pluku zemských
þech. obráncĤv, jakožto kaprál, dostaven jest.
MČsíc prosinec navštívil nás hroznou zimou, takže dne 16.
zima vystoupila na 20 stupĖĤ a snČhu skrze þasté snČžení bylo
spadlo hojnost. Avšak v jiných zemích a krajinách nedálo se jinak,
jen toliko v ŠpanČlích váleþná vichĜice pohodlné povČtrnosti požívala. /271/ Dne 4. prosince. Hlavní mČsto Madrit se FrancouzĤm
vzdalo, do nČhož za celý den ze všech stran Franc. stĜíleli. Tato
stĜelba hrozná a všecko všudy prorážející, zvláštČ pak v mČstČ veliký nedostatek nepoĜádek a rĤznost obecná byla toho vzdání pĜíþina. Nalezli v tom mČstČ 200.000 liber prachu, 10.000 koulí do
kusĤ, 100 kusĤ a 1200 anglických ruþnic neb flinet, ale nejvyšší
junta a vojsko þasnČ se poradilo vaĖkem a prchlo pryþ. Central
junta usadila se v Sevilli. Dne 10. prosince. Podle smlouvy ve
Finlandu švejdským generálem Adelkreicem, Švejdové mČsta a
krajiny Weaburgu RusĤm postoupiti musili a tak se první polní tažení ve Finlandu skonþilo. Dne 27. prosince. Král pruský s královnou do Petrova k císaĜi ruskému na cestu se odebrali. Pruští Ĝeditelové pevnosti DČvína, Hamelína, Kystryna a ŠtČtína, jichž roku 1806 FrancouzĤm postoupili, vzati byli do vČzení, aby se z toho pĜeþinČní zodpovídali. Ministr baron Stein v noci z Berlína prchl.
Roku 1809.
Válka nová a hrozná, kteráž sice dlouho netrvala, ale v udatnosti a neohroženosti boje sotva kdy sobČ podobné mČla. To jest
to pamČtihodné divadlo, jenž nám tento rok pĜinesl a dnové 21. a
22. máje vČþnČ pamČtní ostanou v letopisích svČta. Jestli kdy slavný dĤm rakouský, mimo zbranČ láskou, upĜímností a vČrností
svých poddaných ozbrojen býti mohl, zajisté v této kruté válce
slavnČji v takovém zbroji na váleþné divadlo vystoupil. Ponejprv
francouzské vojsko pod svým císaĜem Napoleonem Bonapartem v
srdci rakouské zemČ porážku trpČlo a tĜi krvavé mordéĜské bitvy
udČlaly všemu konec, aþ nepĜítel poslednČ nČjakž zvítČzil, pĜedce

však s pĜevelikou lidu svého ztrátou a porážkou z váleþného divadla odešel. Téhož roku zimu dosti odpornou sme mČli a sucha
hojnost, zatím ale ouroda byla potČšitedlná. Však drahota, anaž již
v módČ, tak jako zemští krojové, byla, þím dále tím víc se zmáhala.
Dne 8. ledna. J. M. císaĜ udČloval Ĝádu sv. Leopolda princĤm,
knížatĤm, hrabatĤm, rytíĜĤm, biskupĤm, opatĤm a jiným, kterýž
Ĝád byl k památce svého v Pánu zesnulého pana otce slavné pamČti Leopolda II. císaĜe založil. Maria Anna Helmová, manželka
chudého tkadlce na pĜedmČstí VídnČ v NĜe 3. ostávající, 40 let stará a 27 let provdaná, porodila s jedním mužem 32 dČtí a nyní opČt
jest v nadČji. Hned v 14 letech porodila dČti 4, pak 3, zase 4, potom 2, zase 3, a t. d. Její matka porodila 38 dČtí a Helmová byla
þtvrtné dítČ a muž její dvojþe. Dne 18. ledna. Pokoj mezi dvorem
tureckým a anglickým u Dardanel byl podepsán, což v PaĜíži veliké nespokojení zpĤsobilo. Dne 23. ledna. CísaĜ franc. Napoleon
ze ŠpanČl do PaĜíže velmi rychle se navrátil, uþinČ v 5 hodinách
35 mil francouzských. Dne 19. února. Skrze kvapné hnutí ledu na
Dunaji pĜedmČstí Leopoldské a Rosnu u Vídni stálo ve vodČ, jeleni a jiná divoká zvíĜata v oboĜe pĜi smutném hĜvaní ve vodČ za své
vzala. Také uherské mČsto pĜes polovic stálo ve vodČ. /272/ Dne 20.
února. V mČsteþku Lobosicích oheĖ a nejvČtší díl téhož mČsteþka
popelem lehl. Dne 22. února. V Vídni umĜel jeho Excel. Ludvík
hrabČ Kobencel c. k. tejná rada a konferenþní ministr, v letech vČku svého 56. Fracouzský vyslanec bez všeho ohlášení toho dne z
VídnČ odjel. Pokoj mezi Rusy a Švejdy zavĜen jest, dle kterého
Rusové podrželi Finland. Dne 23. února. Vojsko z Prahy k hranicem vytáhlo, též i ode všech stran a krajĤ z ýech vojsko v regimentech k hranicem bavorským se ubíralo. Také ozbrojení zemský obránci k svým patalionĤm a reservní muži k regimentĤm povolaní byli, z kterýchžto váleþných pĜíprav pĜedoznamovala se
vojna hrozná.
Dne 4. bĜezna. V Praze na šancích podle král. hradu študenti a
myslivci obdrželi praporce, hluþná stĜelba z 12 kusĤ oznamovala
tuto slavnost. Téhož dne zas nová zima nastala. Arcivývoda Ferdinand pĜijel do Krakovy a vzal na sebe správu nad vojskem zde
ležícím. Dne 10. bĜezna. Pluk dobrovolníkĤ vídeĖských táhl z
VídnČ do pole, jej vedl arcivývoda Maximilian a Ludvík. Arcivývoda Jan do Grácu odjel. Do Lince odjeli generálové Stipsis, Lindenau, St. Vincent, Kienmeyer, Norman a Hyller. Dne 12. bĜezna.
Franc. císaĜ oznámil senátu, že postupuje arcivývodství berského a
klevského svému vnukovi princovi Ludvíkovi synu krále holandského. Jak u Rejnu, tak i v Vlaších franc. vojsko dohromady se
vstahovalo a jiné z ŠpanČl na vozích do Francouz se bralo. Franc.
generál Masena pĜijel do Ulmu a maršálek Davust do Wirtemberka, k jejimžto plukĤm kontingent knížat nČmeckých se pĜirazil.
Dne 13. bĜezna. Král švejdský Gustav Adolf VI. z panování svého shozen byl, a jeho strejc vývoda z Sidrmanlandu panování prozatím na se pĜijmul. Dne 22. bĜezna. Plukové myslivcĤv, dobrovolníkĤ, a jedno oddČlení zemských obráncĤ pĜi hluþné muzice
táhli z Prahy k hranicem a okolo saských hranic cís. král. vojsko
pod nejvyš. správou gener. zbrojnosty hrabČte z Bellegardu stálo,
z Rakous pak houfnČ k hranicem bavorským táhlo.
MČsíc duben pĜinesl nám mrazy veliký a otevĜel to hrozné váleþné divadlo, na kteréž veškeré cís. král. vojsko vystoupilo. Dne
6. dubna. Arcikníže Karel odebral se k armádČ v hoĜejších Rakousích do mČsteþka Rydu. Nato také dne 9. dubna. J. M. císaĜ
odebral se z VídnČ též k armádČ do hoĜejších Rakous, pak dne 12.
dubna. Táhla cís. armáda u Braunavy a Šerdingu pĜes Ĝeku Innu
do Bavor, generál Bellgarde také s svým plukem do hoĜejšího Falcu vtrhl, generál Dedovich do Pasavi pĜišel a generál Šateler do
Pustertalu v Tyrolích vtrhl. Též toho dne arcikníže Jan se hnul s
svou armádou až k Ĝece Tagliamento a táhl k Pordenone. /273/ Tu
se strhla bitva, kteráž za celé 2 hodiny trvala. Evgen místokrál
vlaský franc. armádu tu komendoval, však nepĜátelé nemohouce
rakouskému vojsku odolati, rychle nazpČt k PiavČ táhli. Do zajetí
pĜišlo vojska nepĜátelského pĜes 6000 mužĤ a 2 generálové, též
vybojováno 16 kusĤ a 3 praporci, ztráta pak nepĜátel pobitých a
ranČných poþet zajatých pĜevyšovala. Dne 16. dubna. Armáda ve
Vlaších pod správou arciknížete Jana obrovým krokem dále pokraþovala a také Piavu Ĝeku pĜešla a cís. generál Šateler postupoval k Inšpruku a k Trientu. Dne 19. dubna. Strhla se bitva u Albachu mČsteþka pĜi Dunaji v dolejších BavoĜích ležícím 2 míle od
ěezna, mezi cís. rakouským a francouzským vojskem, anaž za 5
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dní trvala, kteráž ale pro cís. rakouskou armádu šĢastnČ se skonþila. PrávČ toho dne císaĜ Napoleon k své armádČ pĜijel. Nato dne
20. dubna. MČsto ěezno kapitulírovalo a tam ležící vojsko, cís.
do zajetí pĜišlo. Pak zas dne 21. dubna. Franc. maršálek Davust
udeĜil na 4. pluk armády nedaleko Ekmilu a tato hoĜká pĤtka trvala 12 hodin a nepĜítel byl nazpČt potluþen. Též cís. generál Hiller
udeĜil na franc. generála Besieres u Najmarku, jej porazil a k Wilsbiburgu nazpČt zahnal. Dne 22. dubna. Franc. císaĜ Napoleon,
dostav znamenitou pomoc jízdy, též wirtemberského a baadenského vojska, pĜijal na sebe nejvyš. správu nad celou spojenou nyní
armádou, udeĜil na levé kĜídlo 3 pluku armády rakouské s velikým
násilím u Lauendorfu: potýkání zase trvalo až do noci, ale outok
jeho v nic uveden byl. PĜi tom potýkání rakouští mnoho Franc. zajali, mezi nimi byl také generáladjutant maršálka Davusta, a jeden
franc. regiment musil zbraĖ složiti. Tato veliká pomoc Napoleonova pohnula generalissima arciknížete Karla, že 2 pluky armády
od Henavy k sobČ potáhl a 23. obecný outok na nepĜítele mezi Prisinkem a Dincikem uþiniti mínil. Houfové vojenští byli již v pohnutí, jakž nepĜítel opČt outok na levé kĜídlo rakouské armády obnovil a s 16 jízdy regimenty pĜes Šmrling po rovinČ pĜed Ekmilem
táhl. Toto pohnutí donutilo naše houfy, že se do levého boku nepĜátelského zapletli a generalissimus rozkázal 3. pluku nazpČt postoupiti, aby v boku jistým byl. Teprva okolo 5. hodiny poštČstilo
se veliké nepĜátelské jízdČ, že prorazila a levé kĜídlo bylo pĜinuceno nazpČt coufati, kteréž skoro nepĜítel obešel. Ouzký prĤchod u
Landshutu pĜes Iseru byla pĜíþina, že se nČkolik vozĤ a kusĤ ztratilo a divizý od pČšího regimentu Bengovského, kteréž pĜes hoĜící
most Isery retovala, velikou zkázu vzala. Nato veliká armáda pĜed
Dunaj nazpČt táhla a na silnici podle Waldminichu se postavila a
na takový zpĤsob vzala svĤj konec tato 5 denní krvavá bitva, v
kteréž ztráta na obouch stranách byla velká. /274/ Dne 24. dubna.
Armáda rakouská pĜed obliþejem nepĜítele pĜes mosty blíže ěezna
pĜešla pod ochranou veliké stĜelby a jízdy. NepĜítel házel do ěezna ohnivé koule, aby cís. osazení odtud vyhnal, kteréž také k veþeru odtud vytáhlo, ale vČtší díl mČsta toho byl za loupež ohni.
Princ Ferdinand svým plukem do vývodství varšavského vtrhl a
svedl pĜed Varšavou s nepĜáteli bitvu, po které mČsto Varšava na
kapitulaci se vzdalo. Dne 26. dubna. NepĜátelské stráže ukázaly
se u Šerdingu a nepĜítel mdlé cís. stráže od Pasavy odtiskl. Dolní a
prostĜední rakouská obrana zemská a salcpurská k hranicem táhla.
Dne 30. dubna. Po celém Tyrolsku držela se hluþná slavnost ve
všech kostelích za osvobození od nepĜátel zemČ tyrolské a za vítČzství vybojovaná. NeboĢ veškerý národ tyrolský se ozbrojil, kteréž ozbrojení þinilo šĢastný prospČch, pĜiþemž jistý OndĜej Hofer
komendant TyrolĤ znamenitČ se zachoval a zároveĖ s cís. vojskem
Francouze a Bavory všudy pronásledoval i k kapitulaci pĜinutil, že
cís. vojsko do Inšpruku vtrhlo. Téhož dne zaþalo se pracovati na
šancích okolo Prahy, ku kteréž práci ze všech krajĤ množství lidí
povoláno bylo. V BudínČ uherský palatyn jakožto komendýrující
generál insurekci vydal proklamaci, v kteréž vzbuzoval národ
uherský k obecnému proti nepĜíteli povstání.
Dne 1. máje. Veškerá obrana zemská táhla z Prahy k hranicem, kterouž pluk študentĤ pĜedcházel. Podle císaĜského povolení
nČkdejší panovník a kufiršt hessenkaselský zĜídil v Praze veĜejný
verbunk k ruce J. M. císaĜské. VČtším dílem cizozemci, zvláštČ
Hessové, chvátali k jeho praporci, takže nemalý poþet granatýrĤ,
dragounĤ, husarĤ, myslivcĤ a pČších þistČ odČných se shromáždil.
Dne 8. máje. Skrze vojanské pĜípadnosti v nČmecké zemi, kdež
nešĢastný osud jeden díl rakouského vojska potkal a nepĜítel již k
Vídni táhl, c. k. armáda ve Vlaších k rakouským mezem táhla, a
vtom téhož dne nepĜítel na armádu celou silou udeĜil. Od 5. hodiny raní až do 8. veþerní bojovalo se z obou stran s velikou udatností. Následek pak té mordéĜské bitvy byl, že cís. vojsko bojištČ
obdrželo a na druhý den ustanovené nazpČt tažení pĜedsevzalo.
Ztráta z obou stran byla veliká. Nato hlavní byt arcivývody Jana
byl v Byllachu, u bána charvátského hrabČte Žulaj v Lajpachu.
Dne 9. máje. Francouzové k mČstu Vídni pĜitáhli, avšak s stĜelbou
z kusĤv nazpČt byli odehnáni. Asi 4000 regulirovaného vojska, tolik témČĜ mČšĢanĤ a nČkterý patalion zemského vojska bránilo
mČsta, ale pĜedmČstí pro svou prostrannost byla zanechána. Dne
11. máje. NepĜítel zaþal do VídnČ stĜíleti a trvala ta hrozná stĜelba
od 9. hodiny veþer až do jedné z pĤlnoci, 1800 koulí bylo tam
vhozeno a 27 domĤ na díle hoĜelo a zkaženo bylo, též nČkteĜí
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obyvatelé byli poranČni a také nČkteĜí zabiti. Nato /275/ dne 13. máje. VídeĖ mČsto kapitulírovalo, vojsko ale z mČsta pĜes veliký
most táborský vytáhlo a po sobČ zapálilo. Mezi 10. a 11. hodinou
pĜed polednem franc. vojsko do mČsta vtrhlo. J. M. císaĜovna rakouská s celou nejosv. familií a s dvorem, jakož i cizích mocností
vyslanci, v BudínČ v UhĜích své sídlo mČli, ouĜedlníci c. k. a kanceláĜe v Peštu se osadili. Dne 21. máje, právČ v hod slavný svatodušní. Rána hrozná udeĜila. - Obrovitá bitva nastala a zápas nejprudþí, že se nedá zejména vypsati. 19. a 20ho císaĜ franc. Napoleon vČtší rameno Dunaje s celou svou armádou pĜešel, ku kteréž
všecka zesílení svých spoleþníkĤv pĜitáhl a svou sjednocenou sílu
na ostrov Lobau obrátil, z þehož se patrnČ pĜedzvídalo, že míní odtud ouzþejší rameno Dunaje pĜejíti a silný outok uþiniti. Generalisimus arcivývoda Karel nezamezoval jemu toho pĜejití, ale pĜedsevzal si tu jeho opovážlivost potrestati a jemu vstĜíc jíti. 21., jak
se dníti zaþalo, kázal armádČ, aby se do zbranČ postavila, okolo 9.
hodiny kázal vaĜiti a když udeĜilo 12 hodin, celá armáda rozdČlená
na 5 kolonií táhla proti nepĜíteli k outoku silnČ kráþejícímu a potkavši se zde onde s nepĜítelem okolo 3 hodiny boj se zaþal. Napoleon sám šikoval vojsko k outoku a hledČl s svou celou jízdou prostĜedek cís. armády proraziti, podpíraje v tom outoku jízdu gardou, 60.000 pČchotou a více nežli 100 kusy. ObČ jeho kĜídla dvČ
od pĜirození místa pevné Ašpern a Eslingen hájila, ale nikdež proraziti nemohl. Pataliony cís. srazily se v hromady, jeho jízdu zpátkem tlaþily a vtom pĜirazivše kyrysníci, nepĜátelské jezdce pancíĜem odČné porazili a lehká jízda vpadnutím do boku poslední ránu
smrti dodala. Brzy potom následovala bitva obecná: víc nežli 200
kusĤ pĜi tom hĜmČlo pĤsobivše mezi oboustranném násilném potýkání porážku: Ašpern (mČsteþko nedaleko VídnČ) desetkrát bylo
vzato, ztraceno a zase vybojováno, poslednČ Hessové musili zase
o nČj pokusiti, kteĜíž jako obČĢ francouzská smrtí všecky lehli, ale
Eslingu po nČkolikerém šturmování nelze bylo se zmocniti. Okolo
11té hodiny noþní okolo ležící vesnice i Ašpern plamenem hoĜely a
cís. vojsko bylo mistrem bojištČ, nepĜítel pak pĜišel do ouzkého,
maje na zadek ostrov Lobau a Dunaj: noc této mordéĜské bitvČ
konec uþinila. Mezitím generalissimus dal s hoĜícími loćkami
plavajícími nahoru Dunaje most nepĜátelský pĜes velikou Dunaj
proraziti a Napoleon pĜišel do takového nebezpeþného stavu, že
následujícího dne pro své zachování musil opČt bojovati, což se
také stalo, a cís. armáda toho oþekávajíc, celou noc v zbrani státi
zĤstala. Dne 22. máje. Napoleon tedy v noci všecko své vojsko z
VídnČ skrze nepĜekážené plavení po hoĜejší Dunaji k sobČ pĜitáhl,
svĤj veliký most s velikým vynasnažením zase postavil a v 4tou
hodinu ranní se vší svou velikou stĜelbou a na vše strany vztekajícím se stĜílením na cís. armádu udeĜil a tu opČt /276/ v celé linii zaþala se bitva mnohem hroznČjší než vþerejší. Veliké množství
hrubé stĜelby krylo prostĜedek nepĜítele, žeĢ se zdálo, jakoby cís.
vojska stĜelbou z kusĤv a houbic chtČl potĜíti: pĜes 400 kusĤ hĜmČlo v tomto boji, takže ten nejstarší a šedivý voják nepamatoval takového hrozného ohnČ; avšak daremné bylo nepĜítele vynasnažení, až do hodiny sedmé všecken nepĜítele outok byl zmaĜen a pĜemožen a celé bojištČ bylo mrtvými tČly posáto. V noci 22. a 23.
nepĜítel táhl nazpČt do Lobau a jeho poslední houf též z EslingĤ a
jiných míst na levém bĜehu zanechal, jejž nČkterá cís. vojska oddČlení v patách následovala a jak nejblíže mohla, k pozorování
nepĜítele se postavila, a tak se skonþila tato dvoudenní bitva, kteráž vČþnČ pamČtní zĤstane v letopisích svČta a v pĜíbČzích vojenských. Ona byla nejtvrdošínČjší a nejkrvavČjší od þasu franc. revolucí a Napoleon ponejprv takovou trpČl porážku v nČmecké zemi.
Rozkaz armádní 25. t.m. takto vĤbec rozhlašoval: „Dnové 22. a
23. máje vČþnČ pamČtní ostanou v letopisích svČta. Rakouská armáda dokázala lásku vlastenskou, ducha rekovství a zavržení nebezpeþnosti, þemuž se potomní svČt podiví a našim vnukĤm za
pĜíklad velikých skutkĤv to bude. Ona tomu nepĜíteli, kterýž nedávno se honosil, že ji v nic obrátí, svou bytnost krvavČ dokázala,
ona mé veliké oþekávání pĜevýšila a já hrdý sem, že její vĤdce
jsem. Vy jste na bojišti první bojovníci svČta. Náš dobrý a laskavý
mocnáĜ dČkuje vám s otcovskou citedlností.“ Od francouzské
armády více nežli 7000 mužĤ a nesþíslný poþet koní bylo na bojišti pohĜbeno a zahrabáno, pĜes 5000 leželo v císaĜ. špitálích ve
Vídni a v pĜedmČstech leželo 29.773 franc. poranČných a mnozí
byli k sv. Hypolitu, do Emsu i také až k Linci odveženi a 2300 bylo zajato. Mnoho set mrtvých tČl plavalo po Dunaji a dennČ na

bĜeh voda je vyhazovala; mnozí našli svou smrt na ostrovČ Lobau
a od toho þasu jak Dunaj opadla, vidČti bylo mnoho mrtvých tČl ve
vodČ. Franc. generál St. Hillere, de Espagne a Alkutur byli zabiti a
maršál Lannes svou ranou odešel do hrobu. Masena, Besieres,
Molitor, Budet, Legrad, Lasalli, dva bratĜi Langrange ranČni, Durasnel a Fulner zajati. Rakouská císaĜ. armáda želela 87 vrchních a
4199 nižších oficírĤ a prostých zabitých, gener. kníže Rohan, Dedoviþ, Weber, Frel, Vincingerode, Gryll, Neistetter, Sigental, Koloredo, Majer, Hohenfeld a Bureš, 663 oficírĤ a 15.651 mužĤ bylo
poranČno, z nichž gener. Weber, kterýž 24. t.m. v Vídni umĜel, 8
oficírĤ a 829 mužĤ do zajetí nepĜátelského pĜišlo. 3 kusy, 7 vozĤ s
municí, 17.000 franc. zbranČ, 3000 kyrysĤ bylo za koĜist vítČzství
rakouských. Dne 25. máje. V Halicii do krajského mČsta Jaslavi
polští insurgenti vpadli, rakouský erby dolĤ strhali, ouĜadu krajského se zmocnili a rozliþných vejstupkĤv se dopustili. Ale uherské insurekcí komando šerednČ jim záda prášilo. /277/ Dne 27. máje. Sasové, vypadnouce pĜes þeské hranice, do Petrswaldu pĜišli,
faráĜe a postmistra vyplundrovali a tak sami nepĜátelstvo zaþali.
Vývoda brunšvický s svým plukem þernČ odČným k Jabloni pĜitáhl, jehož první stráže až k Rumburku zasahovaly. Dne 30. máje.
Držáno bylo v hlavním kostele na Hr. pražském slavné Te Deum
Laudamus, za obdržené vítČzství u VídnČ nad nepĜítelem, pĜi kteréžto slavnosti hluþnČ se stĜílelo z kusĤv a zemské obrany z krajĤv
i zverbované vojsko kurfiršta Hesen Kasselského paradyrovaly.
Dne 2. þervna. Francouzové do Uher táhli a 2 regimenty lehkojezdcĤ Kytser, Koburg, Jandorf a Orozval osadili a vyslali stráže proti Prešpurku a skrze trubaþe požádali, aby se jim mČsto
vzdalo, ale nebylo z toho nic. Dne 6. þervna. V Chbu (Egru) v noci vyšel na place Janovém oheĖ, kterýž skrze silné povČtĜí tak se
zmocnil, že za jednu hodinu 126 domĤ popelem lehlo a 4 osoby o
život pĜišly. Dne 13. þervna. Armádní pluk arcivývody Jana spojil
se s vojskem uherských insurgentĤ a spojená armáda postavila se
u Rábu a jedem díl jízdy stál na rovinČ na silnici Papa. Okolo poledne nepĜítel udeĜil na cís. pĜední houf, pak zaþalo se potýkání, v
kterémž toliko hrubá stĜelba a jízda bojovala: cís. jízda vpadla do
pravého boku nepĜíteli a pĜinutila jej zpátkem postoupiti. Téhož
dne císaĜský generál Am Ende svým plukem do Drážćan slavnČ
vtrhl, pak jeden díl táhl do MíšnČ a do Lipska. V Drážćanech nalezena byla znamenitá zásoba zbranČ a municí, 28 kusĤ lodního
mostu, což vše do Prahy pĜiveženo bylo. Dne 18. þervna. Arcivývoda Ferdinand mČsta Sandomíra nedaleko Krakova se zmocnil.
Cís. generál Rodivojevu, jenž 11. t. m. do Bajrajtu s vojskem vtrhl, veliký transport franc. špitálu, jenž z DČvina (Magdeburku) do
Donauwertu vezen byl, totiž množství mČdČných nádob, krásných
lazebnických nástrojĤ, veliký poþet modrací, znamenitou zásobu
plátna a podobných vČcí do rukou dostal a na 36 vozích odvezl.
Nato asi 2 hodiny za Bajrajtem franc. generála intendanta Turnana
a komisaĜe Rábla zajal, kteĜí pĜivezeni byli do Prahy. Dne 22.
þervna. NepĜítel stáhl všecky stráže, kteréž v UhĜích proti Komornu stály, a táhl jako k Rábu, kdež své polní ležení zdvihl a kusy, jenž proti Rábu vystaveny byly, vzal pryþ. Z toho se vidČlo, že
to jeho hnutí k nČjakému dĤležitému vyvedení smČĜuje. Dne 24.
þervna. Franc. generál Andreosy kázal ve Vídni mČšĢana Fogla
zastĜeliti a 26. zas sedláĜský mistr Esenbach mČl též takový osud,
že dva kusy skryl. Dne 26. þervna. J. M. císaĜ do Prešpurku pĜijel.
Téhož dne zaþal nepĜítel z luk a paloukĤ pĜes Dunaj do toho mČsta pálit a pumy házet, kteréž na mnohých místech zapálily. Pak tu
cís. vojsko osazený v šancovní ohradČ u mostu udeĜilo na nepĜítele
tak šĢastnČ, že mu znamenitou škodu uþinilo, proto ale pĜedce
stĜelba do mČsta trvala. Nato nepĜítel opČt mČsto aby se vzdalo, ale
Prešpurk zĤstal nepohnutedlný. DomĤ, kterýž tu nepĜátelský oheĖ
spálil a poplenil, poþítalo se 123. Nato /278/ dne 30. þervna. Francouzové udeĜili s velikým odvážením na mostní šance, kteréž
udatný cís. generál Bianši ustaviþnČ hájil, ale nic nepoĜídili: a
když podruhý ještČ silnČji na nČ udeĜili, udatnČ zase byli odtlaþeni
a pĜi tom šturmování množství jich bylo pobito a zajato. Též franc.
generál Petit vzal tu za svý.
Dne 4. þervence. Polního marš. lajtnant hrabČ Žulaj, vida, že
franc. generálové Marmot a Brusiers chtČjí se u Grácu spojiti a
tam vtrhnouti, na rychlost k Grácu postoupil a pevnost s municí i
potravou zaopatĜil. NepĜátelé vidouce, že po levém bĜehu Mury
rychlým krokem táhne, táhli na pravý bĜeh u mostu. Žulaj dostav
se na vrchy, mČsto a pevnost s potĜebností opatĜil. Téhož dne prv-

ní houf nepĜátelský udeĜil na jeho stráže a stíhal za celou noc. Ráno udeĜil nepĜítel s celou divizí, ale udatný Žulaj zĤstal v svém
postavení a odtloukl nepĜítele s velikou ztrátou nazpČt na pravý
bĜeh, vybojoval 3 kusy a nČkteré sto zajal. Udatní slovanští Charvátové bojovali jako lvové. Také asi 20.000 mužĤ silný pluk
westfalského vojska pod správou krále westfalského do Sas se
protlaþil a tu rakouský pluk zanechav Lipska a Drážćan, nazpČt
táhl. Generál francouzský Žunot tlaþil cís. gener. Radyvojeviþe z
Bajrajtu. Mezitím cís. generál Kinmajer, spojiv se s generálem
Radyvojeviþem a plukem vývody brunšvického, táhl proti generálovi Žunotovi, s nímž se král westfalský chtČl spojiti, na nČj udeĜil
a porazil, král, tlaþen jsa od pluku gener. Kinmajera, pĜinucen byl
zpátkem táhnouti, nato cís. vojsko vtrhlo zase do Drážćan a do
Bajrajtu. Stalo se ten þas také veliké pozdvižení lidu v Westfalsku
a buĜiþi tam zle hospodaĜili, zvláštČ v krajinČ hessenkasselské.
Dne 5. þervence. Nastala dvoudenní bitva u NČmeckého Wagramu. Již hned od 1. téhož pozorovalo se, že franc. armáda okolo
VídnČ a u Lobau dohromady se silnČ vstahuje, zvláštČ ti rozliþní
plukové, kteĜíž v UhĜích stály, že nahoru táhnou. Dne 4. místokrál
vlaský s celou vlaskou armádou z Uher a zprostĜed Rakous blíž k
Vídni postoupil; také císaĜ Napoleon stojící v hoĜejších Rakousích
vojsko saské, bavorské a wirtemberské k sobČ potáhl. V noci od 4.
až do 5ho hnal mocnČ nepĜítel mezi Tonavou, Encersdorfem a tČch
míst se zmocnil: okolo poledne nepĜítel na stojící cís. armádu od
NČmeckého Wagramu až k Nejsydlu zaþal silnČ stĜíleti, chtČje její
prostĜedek proraziti. Již se tlaþil do druhého Ĝadu rakouské armády
a vtom s velikou porážkou pĜes vrchy dolĤ pĜes Rusbach nazpČt
odtlaþen byl, pĜiþemž Nejsydl, Baumersdorf a NČmecký Wagram
byl zapálen, pak obČ armády strávily tuto noc ve zbrani. Mezitím
arcivývodovi Janovi dala se zpráva, aby od Prešpurku pĜes Maršek
táhl a s levým kĜídlem se spojil, aby nepĜítel to levé kĜídlo hlavní
armády obejíti nemohl. Sotva ale dne 6. þervence dníti se zaþalo,
již nepĜátelská armáda s velikou silou (kteráž za drahných þasĤ v
svém sjednocení nemá pamČti) pĜi ustaviþné stĜelbČ vstĜíc táhla.
Celá její síla vztahovala se na 180.000 mužĤ, z císaĜ. pak strany v
té krvavé bitvČ ne docela 100.000 mužĤ v ohni bylo. StĜelba zaþala z kusĤv po celé linii a nepĜátelská /279/ v poþtu vČtší byla. Rakouské pravé kĜídlo znamenitČ se chovalo, nepĜátelská jízda levého boku potluþena, k outČku byla pĜinucena, 10 kusĤ bylo vybojováno a nČkterý tisíc FrancouzĤ zajat, u Andersblau pĜes 2000
Franc. mimo praporci pĜišlo do rukou císaĜských. Franc. armády
prostĜedek, pĜi nČmž byl Napoleon, u Rušdorfu z místa se nehnul,
kterýž stoje tu pĜes 60.000 mužĤ silný, zponenáhla vzadu se roztahoval proti rakouskému levému kĜídlu, až ho okolo poledne s
vČtší mocí jízdy a stĜelby obešel. Pluk armádní arcivývody Jana od
Maršeku se oþekával, ale on nepĜišel, a tu lehce bylo nepĜíteli rakouské levé kĜídlo obejíti, nazpČt tlaþiti, patrie pĜemoci a podle ležící vrchy osaditi. A ta byla pĜíþina, že když ještČ nepĜítel zmocnil
se Enzersdorfu, armáda cís. král. zpátkem táhla pĜi ustaviþné
stĜelbČ, pravé kĜídlo táhlo proti Stamersdorfu a levé proti Encersfeldu. Noc uþinila konec potýkání. Arcivývoda Jan pĜitrhl teprva
odpoledne k Sysenbrunu, když bitva byla již rozhodnuta a proto
táhl zase k Maršu zpátkem. Pak hlavní armáda táhla na pražskou
silnici k Guntersdorfu, pak k Znojmu a zadní houfové v ustaviþném potýkání byli, pĜi kterémž Kornenburk a Holabrund byl zapálen. Nato dne 10. þervence. U Znojma strhla se zas pĤtka krvavá,
pĜi kterej cís. král. armáda svého cíle došla a právČ dne 11. þervence. PĜed západem slunce, když ještČ nejvČtší potýkání bylo, z
jedné i z druhé strany pĜednešené a umluvené pĜímČĜí docela zavĜíno a tak nepĜátelstvo zastaveno bylo. Ztráta na obouch stranách
byla znamenitá a francouzské zprávy, mlþíce o své ztrátČ, 4tý díl
rakouské armády poražené vytrubovaly: ztráta nepĜítele, aþ se na
muže vyþísti nemohla, pĜedce však znamenalo se, že jestli ne vČtší, aspoĖ stejná s císaĜskou byla, 7000 pĜišlo do zajetí, 12 orlĤ neb
praporcĤ a 11 kusĤ vybojovaných, naproti tomu 9 zkažených a 1
praporec do rukouch nepĜátelských pĜišlo. Franc. generál Lasalle,
Lakurt, Hervo a adjutant Duprat na bojišti zĤstali, poranČni byli:
maršál Besieres, generálové Gudin, Guntyn, Vandame, Vignolles,
Vreden de France, Sent Kroa, kníže Aldobrandiny a více. Padl také saský gener. Hartys (nebo u Wagramu saské vojsko, jenž se
napĜed hnulo, nejvíce trpČlo). Na císaĜské stranČ padli 4 udatní
generálové, Nordman rozený Francouz, de Ašpere, Vukašovic a
Petr Vesoay; od štábu a jiných oficírĤ 120, od feldwebla dolĤ
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5507; poranČných 13 generálĤ, od štábu a jiných oficírĤ 616, od
feldwebla dolĤ 17.450, do zajetí pĜišlo od štábu a jiných oficírĤ
111, od feldwebla dolĤ 7471, avšak po bitvČ mnoho se zase u svého praporce shromáždilo. Dne 12. þervence. Ujednané z obouch
stran pĜímČĜí bylo prohlášeno, dle nČhož pĜi obojích armádách nepĜátelstvo zastaveno jest. V Moravi brnČnský a znojmský kraj,
prostĜední Rakousy, Prešpurk s silnicí až k sv. Janu, pevnost
Grácská, bylo postoupeno franc. vojsku. Rakouská pak armáda
postavila se jednak v Moravi, jednak v tom okolí, jenž hraniþí s
zemí þeskou. V UhĜích Ráb byl za hraniþní linii ustanoven. /280/
Dne 15. þervence. Dekretem cís. Napoleona osud ěíma a obce
Ĝímské byl rozhodnut, kdež se pravilo: z toho ohledu, že Karel Veliký císaĜ franc. rozliþná hrabství, biskupství a statky ěímu daroval, tak my jsouce tím pohnuti, abychom to všecko s naší Ĝíše k
jistotČ naší armády a k štČstí našeho lidu spojili a t. d. Na takový
zpĤsob papež zbaven byl všech krajin, statkĤ, dČdictví sv. Petra i
panování a poslednČ také ěíma. Sv. otec vyjel z ěíma pĜes Florenci do Pisy, odtud do Genui a v SavonČ pozĤstal. ěím prohlášen
byl za svobodné mČsto. Dne 28. þervence. OpČt jedno oddČlení
hesského vojska táhlo z Prahy do Sas. Kurfiršt Vilém, sedČ na bílým koni, a podle nČho 2 jeho princové, jel napĜed a provázel až
za strahovskou bránu. Téhož dne Francouzové do Brna pĜišli a dle
pĜímČĜí také pevnost Spilberg osadili. Jeho cís. vyv. arcivývoda
Karel nejvyš. správu nad c. k. armádou složil, kterouž na sebe pĜijel generál nad jízdou Jan kníže z Lichtenštejnu. U Tovalery mezi
spojenou anglickou, španČlskou a francouzskou armádou byla bitva svedena, anaž pro Angliþany a ŠpanČly slavná byla: padlo tu
FrancouzĤ k 10.000m. Zajatí Franc. i oficíĜi ze Sas pĜivedeni byli
do Prahy, jakož i také na mnohých vozích císaĜo-král. vojáci v poslední bitvČ poranČní do Prahy se vezli: kteĜíž netoliko do domĤ
panských, mČšĢanských, ale i do klášterĤv s nejvČtší volností a potČšením pĜijati byli, aby se jim povolnČji posloužiti mohlo. Šlechetní Pražané urození i neurození, duchovenstvo a kláštery veliké
obČti ku pomoci ranČných i na odČv našich obran zemských þinili,
takže v brzkém þase 7383 f 45 kr se shledalo, ano i pražští izraelité 3595 f k tomu složili. Slavný národ þeský s vlastenskou jistČ
horlivostí v tomto váleþném boji nad míru se vyznamenal. Naši
rekovští bojovníci zajisté hodnými této zvláštní obČti se uþinili.
Dne 1. srpna. Angliþané s velikým loćstvím do Zelandu pĜiplavili a velikého ostrova Walchern v Holandu se zmocnili. Hlavní mČsto Vislingen i Videburg vzdalo se na kapitulaci. Pro veliké
nemoce, jenž tu mezi Angliþany panovaly, dlouho se tam zdržet
nemohli. Dne 8. srpna. Vývoda brunšvický, po dvojím šĢastném s
vojskem westfalským potýkání, svým plukem u Elsflotu na amerykánskou lodi vstoupil, po Ĝece VezeĜe se plavil do Angliþan, a
tak svým nepĜátelĤm z rukou vyklouzl. On od Lipska až k té Ĝece
plukem svým šĢastnČ protáhl a 11ro potýkání na tom tažení s Sasy
a westfalskými svedl. /281/ Dne 13. srpna. Insurgenti v Tyrolích
nechtČli se upokojiti a mezi Stercikem a Bryxenem udeĜivše na
gener. bavorského Rugeru za celých 6 hodin krvavé potýkání
svedli. Hofer komendant TyrolĤ volal zase do zbroje, ale tato jeho
opovážlivá smČlost mČla následek zlý, kterouž smrtí zaplatit musil. Franc. armáda z vČtšího dílu ležela okolo VídnČ pod baráky a
byla od Lince, Brna, Prešpurku, Grácu a Triestu na 5 dílĤ rozdČlena. DanČ, kteréž Napoleon na rakouské krajiny osazené uložil, v
následující sumČ pozĤstávaly: na hoĜejší Rakousy uloženo 38 mil.
a na dolejší 50 mil. frankĤ; na salcpurskou krajinu 11 mil. 4 krát
sto 40.000 frankĤ; na Štýrsko 4 mil. 200.000; na Kransko 5 mil.
200.000; na Gorycu 110.000 frankĤ; na triestský okršlek mimo
mČsto Triest 2 mil. 6 krát sto 80 tisíc; na znojemský kraj v Moravi
7 mil. 490.000 frankĤ. Celá tato suma þiní 190 mil. 3 krát sto a 10
tisíc frankĤ.
Dne 2. záĜí. V Komárnu jeho král. vyv. Karel Ambrož, primas
arcibiskup v OstĜehomČ a biskup Vácu v UhĜích, bratr J. M. císaĜovny, z této þasnosti vykroþil, vČku maje 24 let. Jeho M. císaĜ
ustanovil za polní maršálky generály nad jízdou knížete z Lichtenštejnu, hrabČ Bellegarde a gener. zbrojnostu hrabČ z KolovratĤ.
Dne 20. záĜí. Veliká ruská armáda pĜitáhla k hranicem cís. rakouského Polska, a proþ? pĜíþina se nevČdČla, ale pomysliti se
mohla. Toho léta mČsto Pasava uþinČno jest pevnost silná, okolo
nČhož 8 pevných bašt stojí, na kteréžto pevnosti 10.000 lidu pracovalo; nyní do toho mČsta jest pĜístup nový.
Dne 14. Ĝíjna. ZavĜín byl pokoj mezi J. M. císaĜem rakous82

kým, králem uherským a þechským, pak císaĜem francouzským a
králem vlaským, z jehožto 18ti þlánkĤ toto pro pamČĢ podotknu: J.
M. císaĜ rakouský odĜíká se pro sebe i nástupci a ponechává králi
bavorskému Salcpurska, Bertholsgadenska, dílu od Rakous nad
Ĝekou Anasem, kterýž z té strany v jedné linii leží, a od Dunaje u
vesnice Stras se zaþíná, a odtud silnice k Švanštatu, též bČh Ĝeky
Atr a jezero téhož jména až k salcpurským hranicem dosahující. J.
M. císaĜ rakouský podrží jen lesu k polnímu dĤchodu patĜících,
jenž þiní panství mondseeské tím právem, že mĤže poražené dĜíví,
bez všeho vladaĜského práva nad tím okrškem, odtud vyvážeti.
Též odĜíká se J. M. císaĜ rakouský a postupuje císaĜi francouzskému hrabství Gercu, okršku Montefalkonu, mČsta Triestu s jeho
vladaĜstvím, Kranska s jeho osadami v zátoce triestské, kraje Villachu v Korytanech a všech na pravém bĜehu Ĝeky Sávy ležících
krajin hned odtud kde Ĝeka ta z Krainu vychází až k bosnickým
hranicem, totiž díl krajiny charvátské, šest vojenských krajĤ v
Kroacii, Fiume s uherským zábĜestvím, rakouskou Istrii se všemi
k tČmto krajinám patĜícími ostrovy na pravém bĜehu Ĝeky Sávy,
koneþnČ v Straubundu ležícího panství Racies. OdĜíká se a ponechává králi saskému k ýechĤm patĜících v Sasích pak ležících
osad a vesnic Guntersdorfu, Lenkesdorfu etc. jakož také pro sjednocenost vývodství varšavského celé západní neb nové Halicie,
okolí vĤkol Krakova podle pravého bĜehu Visly a kraje zámoĜského v východní Halicii etc. /282/ Postoupí J. M. císaĜ rakouský císaĜi
ruskému kus Polska s 400.000 obyvatelĤ, mČsta ale Brody se to
dotýkati nemá, etc.
Na takový zpĤsob tato pamČtní válka, v bojích svých vysoce
vyznamenaná, se skonþila a sv. pokoj následoval. A jakžkoli pĜenáramná síla a moc francouzská s svými allírovanými, prospČchu
(aþ s velikou ztrátou svého zbrojného lidu) v této hrozné válce nabyla, tak pĜedce s vítČzstvím udatnosti, stálosti a slávy rakouská
armáda nebyvši potĜena a zkažena, z bojištČ odešla. OstatnČ co
ještČ s nemalým podivením v tomto váleþném bČhu Ĝíci sluší, jest
toto velmi pamČtnitedlné, že nepĜátelé témČĜ kolem okolo þeské
zemČ stojící a s velikou zhoubou hrozící, ji ušanovali a nenavštívili. Lev þeský sice bdČl, okolo hranic se procházel, jehož snad pĜirozená síla zastrašila zpupnost nepĜátelskou, žeĢ proti nČmu niþehož poþínati nechtČli a tak na jeho hlavČ tĜpytící se koruna bez vší
ouhony a roztržení pozĤstala a jakž nelze pochybovati, dá BĤh!
pozĤstane vždycky. Honos se ýechu s tvým korunovaným lvem,
pĜešĢastná zemČ þechská, neboĢ tys ho ne nadarmo k slávČ tvé do
erbu obdržela!!!
Dne 2. listopadu. Podle smlouvy uþinČné Franc. z kraje brnČnského a znojemského odtrhli. DĜíve ale než vytrhli, poboĜili
nad Brnem vrch tak Ĝeþený Spilberg, kterýž pĤsobí pevnost mČsta
toho. Za þasĤ pohanských SlovanĤ stál tu sbor pohanskýho bĤžka,
jemuž Ĝíkali Perho, a že se tu ku poctivosti jeho držely hry a radovánky, sloul vrch hrací, nyní po nČmecku Spilberg. Dne 8. listopadu. V hlavním chrámu PánČ na HradČ pražském, jakož i ve
všech jiných v zemi þeské farních chrámích PánČ byla slavnost s
zpČvem ambrožianským na podČkování Bohu za obdržený pokoj.
Dne 19. listopadu. Franc. a saské vojsko z Prešpurku k Vídni odtáhlo a nazejtĜí, totiž 20., ležící Franc. z VídnČ též pryþ se odebrali, avšak šance okolo mČsta poboĜili, což se také stalo v Gracu i v
Klagenfurtu, kdež jsou se zašancovali. Dne 27. listopadu. J. M.
císaĜ pĜi radostném lidu vítání do VídnČ pĜijel a celé mČsto bylo
osvíceno. NazejtĜí drželo se slavné TČ Boha chválíme. PĜi skonþení toho mČsíce navracovali se zemský obránci do krajĤv svých
domĤ, jež chvalitebná povČst udatnosti z váleþného divadla provázela. Dosti Ĝeþeno buć, že páni jejich kommendanti tČmito slovy
se s nimi louþili: „PĜátelé! kamarádi! vy jste dokázali, a zachovejte
to vždycky, že jste ýechové a že pravým ýechĤm za krále a za
svou milou vlast i život drahý není.“
Dne 2. prosince. PĜemilý a uþený vlastenec dĤstojnČ velebný
pán František Faustin Procházka, c. k. bibliotékáĜ, kvapnou smrtí z
svČta na vČþnost odešel, na nČmž svítící ýechĤm hvČzda zhasla.
Narodil se roku 1744 v Nové Pakce a ustanoven dekretem dvorským za c. k. bibliotékáĜe roku 1805, jsa ýech znamenitý a literátor korunovaný. /283/ Dne 11. prosince. Turci u Silistrie nad Rusy
velikého vítČzství nabyli, naproti tomu u Okavy španČlští insurgenti od FrancouzĤ na hlavu poraženi byli. ÈDne 19. Prošel cís.
král. patent, aby se všecky z stĜíbra anebo z pozlaceného stĜíbrného kovu vyhotovené nádoby i jiné domácí náĜadí, kromČ stĜíbr-

ných lžic a hodinek, za jistý plat penČžitý do mince odvedly. Tento patent vztahoval se také na všecko stĜíbro kostelní. Dne 17.
prosince. V PaĜíži stalo se mezi císaĜem Napoleonem a císaĜovnou Josefinou dobrovolné manželstva rozvedení, s kterou živ byl
15 let. Toto rozvedení stalo se u pĜítomnosti krále holandského,
westfalského, neapolského, prince vícekrále vlaského a královny
španČlské, holandské, westfalské, neapolské a Madamy paní máteĜe císaĜovy. Nato senát následující punkta ustanovil a potvrdil.
PonČvadž politika a potĜebnost obce toho žádá, aby se tato velikomyslnosti obČĢ pro dobré vlasti uþinila, a také se nalézá, že za
panování pĜedkĤv císaĜe Napoleona 13 se nachází, kteĜí z té samé
dĤležité pĜíþiny pĜinuceni byli svazek manželský zrušiti, mezi kterýmiž byli 4 velicí franc. mocnáĜi, Karel Veliký, Filip August,
Ludvík XII. a JindĜich IV., senát tedy ustanovuje a potvrzuje: 1.)
Manželstvo zavĜené mezi císaĜem Napoleonem a císaĜovnou Josefinou jest rozvedeno. 2.) CísaĜovna Josefina podrží pĜednost a titul
korunované císaĜovny. 3.) Z pokladu obce vykazují se jí roþnČ 2
miliony frankĤ. 4.) Všecko to, co se k dobrému J. M. císaĜovnČ od
císaĜe ustanovuje, k vyplnČní toho mají býti jeho následovníci zavázaný. ÌNa zavírku tohoto pamČtnýho váleþného roku vidí se za
slušné, abychom zamyšlování FrancouzĤv o této skonþené válce
podle nejhlavnČjšího novináĜe paĜížského Monytera tuto pozĤstavili. Praví on: „SvČt vidí nový boj skonþený. Zmužilost vítČzitele
byla v tomto boji velmi pĜísnČ zkoušena, nežli v kterém pĜedešlém,
a když rakouský dĤm jeho veliké moci a síle musil postoupiti, to
se teprv stalo po vyznamenané zmužilosti a stálosti, kteréž želíme
a kteráž i pĜi porážce naší vážnosti zasluhuje. Nebo žádná z pĜedešlých válek rakouských, ba ani pruská, ani ruská, jakžkoli jich konec byl nešĢastný, nemĤže se této válce z ohledu jejího velikého
jednání a rovného štČstí pĜirovnati: to byl ten þas, kdež udatnost a
síla armád v stejné váze pozĤstávala a tĜebas také naši nepĜátelé
zvítČzili, tak pĜedce naši allirovaní dokázali, že jich síla na té váze
není k zavržení. Stav veĜejných dĤležitostí pĜi skonþení této války
vzal i celý nový zpĤsob.“ Monytér mluvil tu, proti jeho obyþeji,
pouhou pravdu, kterouž nám pĜíbČhy následujícího roku vysvČtlí.
/284/ Rok 1810.
Naþ svČt politický snad nikdy nepomyslil a což celé EuropČ
veliké podivení zpĤsobilo, stalo se. NepĜátelstvo zjevné neb skryté
zmČnilo se v pĜátelstvo veliké a nerozdílné, bezpeþnost a pokoj založen jest na základČ pevném a šĢastném a dvČ veliké v EuropČ
mocnosti spojily trĤny své v jedno, podajíce sobČ ruky vČþného
pĜátelstva spojení. Napoleon císaĜ francouzský ještČ na bojišti meþ
nepĜátelský v rukou držel a již s pĜátelským srdcem a láskou k
domu nejosv. rakouskému hoĜel a sotva krvaví meþe do pošvy
vstrþeni byli, veliká a hrozná stĜelba kouĜiti pĜestala, ještČ bojištČ
témČĜ teplé bylo a vojsko francouzské z váleþného divadla cestou
nazpČt kráþelo, požádal arcivývodový rakouské Marie Ludoviky
za svou budoucí paní manželku a národu francouzskému za císaĜovnu. Ono zasnoubení ovšem zpĤsobilo stavu veĜejných dĤležitosti nový zpĤsob a þiní rok tento pamČtní. Letošního roku drahota pĜemáhala drahotu roku 1805, na chlebČ a vaĜení nebylo sice
nedostatku, aþkoli chleb malý a vaĜení drahou cenu mČlo, naproti
tomu ale masa všeho taková drahota byla, že libra hovČzího platila
30 i 36 kr, telecího skoro tolik a vepĜového 45 kr, libra lojových
svíþek 1 f 10 kr a ještČ þasem sotva k dostání byly. Libra másla za
1 f 28 kr i také za 1 f 54 kr a máz piva za 12 i také místy za 16 kr,
sáh mČkkého krátkého dĜíví na trhu za 16 f, loketního za 20 f a
tvrdého 25 f i dráže. Na polích ukazovala se ouroda hojná, pĜedce
však korec žita platil 18 f, pšenice 20 f, jeþmena 18 f, ovsa 12 f a
hrachu 26 f. PĜes to vše v obuv drahota nesmírná byla, kteréž pamČti nejní: ženský stĜevíce podle mody stvoĜené, žeĢ se sotva na
nohou držely, pĜišly na 5 f, mužský za 8 i 10 f, obyþejný boty za
18 neb 20 f a lepší s kĤžovým vyložením za 30 f, též v jiném zboží a šacstvu nebylo jináþe, neboĢ drahota ve všem vĤbec v modČ
byla, pĤsobivše železné þasy. Tyto tČžkosti jakžkolivČk smutné
byly, pĜedce však nádhernost a rozmanitost v odČvu dosti pohoršlivém nezamezily, i také stavu prostého a sedlského. Ale již to
obyþejné jest, že povaha lidská náruživostem jest podmanČna.
Dne 14. ledna. V Praze na OujedČ znamenalo se malé zemČtĜesení, kteréž se také stalo v mČstČ Žatþi a BudČjovicích. Takové zprávy pĜicházely také z VídnČ, z Prešpurku, Budína, Komárna a na jiných místech v UhĜích, kdež toho samého dne silnČjší zemČtĜesení bylo. PrávČ téhož dne zima na nejvyšší stupeĖ vy-

stoupila. Dne 18. ledna. Francouzové z rakouské monarchie naskrz vytrhli, toliko ještČ v špitálích jich v Vídni, Linci a jinde
množství pozĤstalo. Podle nejvyššího naĜízení reformirtské služby
boží podle helvetského vyznání v mČstČ pražském mají se 6 krát v
roce, a to v þeské Ĝeþi držeti. /285/ Dne 21. ledna. V PaĜíži bylo duchovní shromáždČní, kdež se jednalo o všeobecné dobré církve,
pĜi kterémž byli kardinálové Feš, Maury, Kaselli a jiní arcibiskupové a biskupové. Dne 29. ledna. J. M. císaĜovna s cís. král. mladou vrchností a s celým dvorstvem z Budína šĢastnČ se do VídnČ
navrátila. Dnes onen vĤbec známý kommendant insurgentĤ tyrolských Hofer s svým písaĜem, an byl chudý študent z Gracu, byl
chycen a do pevnosti vlaské Mantui zavĜen.
Dne 2. února. Král Josef Bonaparte dobyl Sierra Moreny a ležící tam vojsko španČlské zajal: nato krajina Andaluzie se mu
poddala, a pĜes Terevigo do Sevilly táhl, odkudž junta outČkem se
retovala do Islu Leonu blíž Kadixu. ÈDne 7. února. Stala se v
PaĜíži svadební smlouva mezi J. M. císaĜem francouzským a králem vlaským Napoleonem a její c. k. vyv. arcivývodovou Marií
Ludovíkou nejstarší dcerou J. M. císaĜe rakouského, uherského a
þeského krále Františka I. a skrze k tomu zplnomocnČného c. k. v
PaĜíži vyslance knížete Švarcenberga a franc. ministra vývodu z
Kandore podepsaná. VymČnČní této potvrzené smlouvy stalo se
21. t. m. v Vídni mezi c. k. ministrem hrabČtem z Meternichu a
franc. vyslancem hrabČtem z Otto. Jakýsi spis takto o této smlouvČ
svadební pravil: „Divným osudem musil rakouský dvĤr na váleþné
divadlo vystoupiti a franc. císaĜ Napoleon musil podruhý do Šenbrunu pĜijíti, kdež uzĜel v velikém sálu obraz malovaný krásné cís.
rakouské princezky Marie Ludovíky, a poražen byl. Tento obraz
jako druhé vítČzství vzal s sebou do PaĜíže.“ Dne 4. února. Odebral se na vČþnost pan Václav ŠafaĜík radní v král. horním mČstys
KaĖku. ÌDne 17. února. PaĜížský senát o spojení Ĝímských obcí s
franc. Ĝíší toto ustanovil: 1.) MČsto ěím pĜivtČleno bude franc. Ĝíši
a þiní zcelený její díl. 2.) Díl ten bude þiniti dva kraje, totiž Ĝímský
a trazimenský. 3.) MČsto ěím jest druhé mČsto Ĝíše a bude mít
zvláštní nadání a obdarování, kteréž císaĜ ustanoví. 4.) A ponČvadž císaĜové v PaĜíži v chrámČ naší milé Panny vždy se napotom
korunují: tedy mezi 10tým rokem jich panování budou též korunovaní v ěímČ u sv. Petra. 5.) Pro papeže budou v rozliþných místech Ĝíše, kde by obývati mohl, palácové pĜihotoveni, zvláštČ pak z
potĜebnosti bude jeden takový v PaĜíži a druhý v ěímČ. 6.) Papežovi za všecky jeho statky 2 mil. roþních pĜíjmĤ se vykazují, vydání pak pro sv. kolegium kardinálĤv béĜe na sebe císaĜ a t. d. Dne
26. února. Patentem cís. král. vĤbec se oznamovalo, že bankocedule, jenž se na celou sumu 950 mil. vztahují, budou pomalu a
pomalu skrze zmČnící listy zmenšený. ZmČĖující listy budou míti
platnost bČžící mince a každého roku díl tČch zmČĖujících listĤ
bude zmenšen a místo nich vždy víc znČjící mince do bČhu pĜijdou, etc. /286/ Dne 27. února. Hospodský Hofer bývalý vĤdce tyrolských insurgentĤ, na jedné baštČ pevnosti Martuy i s svým písaĜem zastĜelen byl. Stal se pokoj mezi dvorem švejdským a francouzským. Dnes odjeli pp. stavĤv þeských deputýrovaní do VídnČ, aby poklonu nové franc. císaĜovnČ složili.
Dne 4. bĜezna. PĜijel veliký franc. vyslanec do VídnČ, kníže z
Nevšatlu, maršál Bertie a s ním mnoho osob stavu panského, sekretáĜĤ a služebníkĤ: aby požádal jménem císaĜe Napoleona arcivývodový za nevČstu. NazejtĜí, totiž: dne 5. bĜezna, držel slavný
pĜíjezd ke dvoru císaĜskému a pĜišed do velikého sálu, kdež J. M.
císaĜ pod baldachýnem stál, podal mu listu uvČĜení svého vyslanství. Pak odebral se také týž vyslanec k císaĜovnČ do zrcadlového
sálu, též pod baldachýnem stojící. A když oba ti vysoce vznešení
páni rodiþové žádost císaĜe Napoleona vyplnili, tak nato zas dne 8.
bĜezna. Ten vyslanec jel opČt v slavném pĜíjezdu ke dvoru císaĜskému, aby oznámení svého císaĜe arcivývodový Marii Ludovice
pĜednesl. Kteráž pĜivedena jsouc k trĤnu J. M. císaĜovu a pĜednešení pana vyslance vyslechnouce, svolila k tomu sĖatku manželskému s císaĜem Napoleonem. Nato veliký vyslanec podal jí listu
a obrazu císaĜe francouzského Napoleona a odebral se k arciknížeti Karlovi, kterému žádost svého mocnáĜe pĜednesl, by jej pĜi
usnoubením arcivývodový Marie Ludovíky zastoupil, k þemuž
když ochotnČ arcivývoda Karel svolil, tak vyslanec odevzdal mu
prokurací pána svého. Nato: dne 11. bĜezna okolo 6 hodiny veþerní bylo ono vysoce slavné zasnoubení neboli oddavky její cís.
vyv. arcivývodový Marie Ludovíky s námČstkem J. M. císaĜe Na-
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poleona, arciknížetem Karlem v augustianském dvorském kostele.
Když se to vykonalo, tak pak dne 13. bĜezna nejosv. cís. nevČsta
vyjela z VídnČ a brala se s velikým komonstvem cestou do PaĜíže,
nesþíslné množství lidu provázelo ji, žádajíc jí od Boha štČstí a
zdraví. Dne 15. bĜezna. Nedaleko Braunova bylo slavné odevzdání cís. nevČsty dvorstvu francouzskému v krásném pro tuto slavnost znova vystaveném stavení, kdež také byla královna neapolská
sestra Napoleonova, anaž jí vstĜíct vyjela. Dne 28. bĜezna. Arcivývodová pĜibrala se k Sezanu, kamž jí císaĜ Napoleon vstĜíc své
krásné nevČstČ s králem neapolským jel, odkudž pĜijelo se pak
okolo 9. hodiny veþerní pĜi hĜmotu veliké stĜelby a nákladném
osvícení do Kampigne a cís. familie zde shromáždČná pĜijala císaĜovnu s uctivostí. /287/ Dne 31. bĜezna. Na hradČ sv. Klodava držáno bylo J. M. císaĜe Napoleona s její cís. vyv. arcivývodou rakouskou Marií Ludovíkou již císaĜovnou franc. mČstské zasnoubení. ObČ vysoké osoby sedČly v hlavním sálu na trĤnu, vpravo
sedČli Madame máteĜ císaĜova, král holandský Ludvík, westfalský
Jarolím, princ Borgeže, král neapolský Jáchym, místokrál vlaský
Evgen a princ arcikancléĜ; vlevo sedČla královna španČlská, holandská, westfalská, neapolská, arcivývodová toškánská Eliza, veliký vývoda wircpurský Ferdinand, princezka Pauline, arcivývoda
z Baaden s paní, princ arcipokladník a kníže z Nevšatlu, kdežto
táž smlouva mČstského zasnoubení zavĜená od obou JJ. MM. a
všech pĜísedících vysokých osob podepsána byla.
Dne 2. dubna. CísaĜ Napoleon s císaĜovnou držel slavný pĜíjezd do PaĜíže s velikou stkvostností, pĜi kterémž jelo 50 šestero
pĜežených vozĤ s princi, princezkami a velikými dvora. Když se
pĜijelo do paláce TuillierĤ, císaĜovna mající na hlavČ korunu vzala
na se cís. plášĢ a odtud JJ. MM. s vysokým provozením šli do kaple v Lovru, kdež následovalo knČžské manželstva požehnání skrze
oficianta kardinála Feš, pĜi nČmž stálo 12 kardinálĤ, mnoho biskupĤ a prelátĤ, po þemž následovalo TČ Boha chválíme. Po celé PaĜíži zvonĤ a veliké stĜelby hluk a hĜmot se rozléhal a volání tak velikého množství shronáždČného lidu na zdraví císaĜovo a císaĜovny bylo neobyþejné. U veþer stolovaní bylo v palácu Tuilerien a
takové stolování s tolikami vysokými osobami za mnoho snad sto
let se nevidČlo: celého PaĜíže osvícení, zvláštČ strojní ohĖové byli
takového kunštu stkvostnosti, žeĢ nelze všeho vypsati. Na takový
zpĤsob skonþila se dnešní v PaĜíži slavnost, kteréžto tak vznešené
nad míru slavnosti mČsto PaĜíž nikdy nevidČlo, ani nemČlo. Dne
12. dubna. NČkteré krajiny zemČ holandské pĜipadly k Ĝíši francouzské, vČtším dílem které leží podle moĜských bĜehĤ; a to se
stalo proto, aby AngliþanĤm všudy se zamezilo plavení a spolu také všecky obchody na moĜi. A ponČvadž zamezení kupectví anglického ve všech zemích, jenž s Francouzy allírovány byly a kteréž císaĜ franc. v svém držení mČl, ustaveno bylo a žádné zboží
anglické pĜijímati se nesmČlo, následoval veliký nedostatek a drahota zboží kupeckých a jiných obchodních vČcí z toho pošel. Libra
kafe stála 9 f, i více. Dne 30. dubna. Nová válka mezi dvorem
ruským a tureckým se zase otevĜela. Angliþané všemožnČ se vynasnažovali, aby portu ottomanskou po své stranČ mČli, ponČvadž
na pĜátelstvo jiných mocností, jakmile kontingent upevnČn byl,
spoléhati se víc nemohli a tak všudy jim pevná zemČ zavĜína byla.
I poštČstilo se jim, že porta ottomanská pĜátelstvo s nimi uþinila a
snad k svému budoucímu neštČstí. Na soli cena u nás pĜiskoþila.
CentnéĜ kamenné halické soli platil 19 f, rozetĜené 19 f 25 kr. Libra tedy prodávala se za 12 kr a žejdlík za 7 kr.
/288/ Dne 4. máje. Okolo 4. hodiny z poledne tČlo sv. Jana z
Nepomuku z velkého oltáĜe na své hrobní místo zase pĜenešeno
bylo, jehožto stĜíbrný hrob v své okrase ku potČšení tisícerých
vlastenských žádostí pozĤstal a od odevzdání kostelního stĜíbra
vyjmutý byl. HoĜejší díl s truhlou a s štatuí téhož svatého jest památka dobroþinnosti slav. pamČti císaĜe a krále Karla VI., otce veliké císaĜovny a královny naší Marie Terezie, zpĤsoben jsa léta
1736. Okolní vaza a rozliþná vyobrazení dobroþinnou rukou postavil hlavního téhož kostela probošt a potom biskup sufragan
ZdČnko ChĜepický z Modlikovic. Po stranách 4 anjelé, jenž drží
þervený s zlatem tkaný baldachýn (jehož dobrodincem byl arcibiskup pražský Antonín Petr hrabČ PĜíchovský) obČtoval na svĤj
náklad jeho Excel. pan František Strachovský též probošt toho
kostela hlavního. Okolo visecí lampy jest dobroþinnost rozliþných
ctitelĤ svato-janských, jakož i bývalá zpĜedu zlatá lampa její cís.
král. milosti slav. pamČti Marie Terezie. Dva podle kleþící havíĜi s
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kahanci obČtovali s svČtlem kutnohorští Horníci. Dne 10. máje.
Dekretem Napoleonovým ve Vlaších všecky duchovní spoleþnosti, kongregací a kláštery zdviženy byly. NásledovnČ dle toho dekretu musili se také knČží arménští a Ĝeþští z ěíma vyhostiti. Dne
11. máje. PĜijeli na Hrad pražský slavní hosté z Drážćan: totiž jeho král. vyv. princ Antonín a cís. vyv. jeho paní manželka Terezia
sestra císaĜova a saská princezka Amalie. Pak po nichž také brzo
jeho milost císaĜ a král þeský František ku potČšení svého vČrného
lidu též na Hrad pražský pĜijel. Nato dne 14. máje. J. M. císaĜovna
a královna Ludovíka Božena s arciknČžnou rakouskou Leopoldinou po poledni na Hrad pražský pĜijela, jejížto pĜíjezd do þeského
království první byl. K tomuto slavnému pĜíjezdu, jakožto k slavnosti svato-janské, u veþer dne 15ho pĜed svátkem sv. Jana Nepomuku, mČsto Praha nádhernČ byla osvícená, kteréžto osvícení to
veliké množství lidu venkovského jakomČĜ obživovalo a tomu radostnému okamžení nemálo pĜispČlo: nebo k této slavnosti svatojanské takové množství lidí z dalekých krajin a krajĤ najíti se dalo,
že se nepamatovalo, aby se bylo od posledního jubileum roku
1779 tolik poutníkĤ sešlo jako letos. Také pĜítomnost cís. král.
dvoru JJ. MM. císaĜe a císaĜovny tuto slavnost dne 16. máje pobožnČ slavenou, velmi jasnou uþinila. Téhož dne u veþer J. M. císaĜ pĜi velikém množství na ulicích a na mostČ shromáždČného lidu z hradu na most se odebral a tu u obrazu sv. Jana modlitby své
vykonal. Téhož dne mráz byl šedivý a na potocích led. /289/ Dne
31. máje. ěezno (Regenšpurg) Ĝíšské mČsto, jejž obdržel arcibiskup a spoluprimas Ĝíše místo Mohuþe, pĜipadlo králi bavorskému,
zato pak dostal týž primas mČsto Frankfurt s Hanavou a psal se
vývoda frankfurtský. Také Bajrajtská krajina a Salcpurk urþen byl
králi bavorskému, kterýž podržel polovic Tyrolska a polovic postoupil k vlaské zemi; Hamburk a Brunšvik dostal král westfalský,
mČsto Ulm král wirtenberský a mČsto Stokach pĜipadlo k velikému vývodství Baadenskému. Na takový zpĤsob handlovní a svobodná mČsta Ĝíšská vzala svou zmČnu a Ĝíše nČkdy pod císaĜstvím
Ĝímském slavná, pĜišla k roztržení.
Dne 10. þervna Letnice pĜipadlo. Až podtud sme letos o teplu
nevČdČli, studené povČtĜí trvalo ustaviþnČ, žeĢ nebylo hanba v kožichu choditi a tu se také ten rok staré pĜísloví na vlas vyplnilo, totiž: „Do svatého Ducha, neslíkej kožicha a po svatým Duše, choć
ještČ v kožiše“. Zprávy o zimČ ustaviþnČ trvající pĜicházely ze
všech okolních zemí i také z Vlach, kdež místem i sníh padal a v
Tyrolích jezdili na saních; místem byly bouĜky s krupobitím veliké, lijavcové a stržení oblakĤ, z þehož pošly povodnČ. Díky Bohu!
v ýechách nestalo se nic takového, obilí stálo krásnČ, pan Lacina
zĤstával na polích, ale paní Drahota v mČstech. Dne 24. t.m. studené povČtĜí zmČnilo se v teplé a tu teprv okna zaþala se otvírati.
Dne 15. þervna. Zelené housenky okolo Stuttgardu, Augšpurku,
Lindavy a sem tam v ěíši i také u nás v ýechách obžíraly velmi
stromoví, že místem jako chvoštištČ stálo. ěímské krajiny navštívilo množství kobylek, jenž požitkĤm polním velikou škodu þinily: pĜiletČly s poledním vČtrem z Afriky, jichž obyvatelé na miliony do Ĝeky Tiberis vehnali. Dne 18. þervna. Francouzové pevnost
Lerydu v ŠpanČlích skrze ukrutnou stĜelbu k vzdání pĜinutili. Tato
pevnost po BarcellonČ jest nejznamenitČjší v Katalonii; brzy potom také Franc. mČsto pevné Kadyx ouzþeji oblehli, avšak mnoho
tu nepoĜídili. Dne 24. þervna. Ruský generál Kamenský potloukl
Turky na hlavu; brzo ale potom Turci tou mírou RusĤm zaplatili.
Téhož dne královna pruská v StĜelicích umĜela stáĜí za 34 let.
MČsíc þervenec mimo nadání pĜinesl parna veliká, která pĤsobila suchotu, takže obilí zaþalo kĜadnouti; pak dne 11. a 14.
bouĜka pĜinesla deštČ hojnČ. Dne 1. þervence, podle ustanovené c.
k. taxy, za obyþejné psaní do cizích zemí zaþalo se platit místo 24.
dvojnásobnČ, totiž 48 kr. Téhož dne mČsto Klatovy zas velikým
ohnČm bylo navštíveno, kdežto 60 domĤ shoĜelo. V PaĜíži cís.
král. vyslanec rakouský kníže Švarcenbeg dal v svém palácu
stkvostnoslavný bál ku poctivosti císaĜi a císaĜovnČ francouzské,
na který pozváno bylo 1200 osob. I stalo se pak, že taneþný sál,
nádhernČ vnitĜ krásným malováním, šlojíĜma, mušelínem a jinak
ozdobený, od horka i množství svČtel se zapálil a v okamžení celé
to stavení v ohni stálo a kdož kam mohl z sálu toho se retoval,
však že pro množství hostí tČžké a nebezpeþné bylo retování, pĜes
20 osob bylo poranČno a opáleno, zvláštČ Paulina knČžna z Švarcenbergu s svou dceruškou Paulinou tu o život pĜišly. /290/ Dne 8.
þervence. Za c. k. bibliotékáĜe pĜi pražské universí byl ustanoven

pan František Poselt, kterýž kromČ své výborné zkušenosti a uþenosti v mudĜectví a v historickém politickém umČní, ve všech Ĝeþech europejských zbČhlý jest. Dne 21. þervence. Princ z Ponte
Korvo, franc. maršál Bernadotte, za dČdiþného prince král. trĤnu
švejdského od stavĤ švejdských vyvolen byl. Dne 24. þervence. V
Bajrajtu narodilo se pacholátko z nepoĜádného lože manželstva,
mČlo jako úhel þerné vlasy a na obouch stranách tváĜe frĖousy,
kteĜíž sice nebyly velmi široký, ale þistí a dlouhý, žeĢ skoro až k
ústĤm se vztahovaly; to bylo zajisté podle mody první narozené
dítČ nebo tváĜe a brada zarostlá hustými frĖousy a kadeĜe rozcuchané byla nejkrásnČjší a v obyþeji nejmilejší moda. Dne 28. þervence. Holand došel také svého osudu, jejž franc. císaĜ Napoleon
k franc. Ĝíši z vČtšího dílu pĜipojil. Král holandský Ludvík Napoleon Bonaparte složil z sebe dĤstojenství královské a postoupil ho
svému dČdiþnému princovi. Hlavní mČsto Amsterodam po PaĜíži a
ěímu jest tĜetí mČsto Ĝíše francouzské, kteréž pro svou krásu, velikost a množství obyvatelĤ málo mČst sobČ podobných má.
Dne 1. srpna. Podle nejvyššího naĜízení pĜestalo všecko do
dČdiþných rakouských zemí kafe dovážení a kupectví s kafem,
všecka pak kafe zásoba, kterouž kupci až potud mČli, musila býti
oznámena a do ustanoveného skladu složena a tak ten obyþejný
šenkující nápoj k mnohému zármutku v kafírnách pĜestal, toliko
cukr vyjmutý byl, ale byl velmi peprný, neboĢ lot prostého þerného cukru platil 20 kr. Dne téhož. Nejvyšší pan purgkrabí v Praze,
hrabČ z Wallisu, jakožto ustanovený dvorské komory president, z
Prahy do VídnČ odjel, na jehožto místo J. M. císaĜ ustanovil pana
Františka hrabČte Libštejnskýho z KolovratĤ. Dne 12. srpna. V
král. horním mČstys KaĖku jakožto v nedČli o pouti sv. VavĜince
veþer, stala se pĜíhoda pamČtihodná. Odpoledne téhož dne sešlo se
lidu mnoho z okolních osad k hudbČ do hospod, kdežto v rathauze
mezi malínskýma a hlízovskýma strhla se rvaþka hrozná. O tom
dostavši vČdomost se do Bašty (druhé tu tak Ĝeþené hospody) tedy
ihned z tej hospody Bašty nČkolik libenických v rychlosti do rathauzu na pomoc malínským pĜišlo, kterýžto libenický tu bez vší
jim podané pĜíþiny pĤtku s hlízovskýma zaþali a spoleþnČ s malínskýma ty hlízovský nevážnČ uprali i zkrvavili a po vykonání toho
nemravného skutku odtud zas zpátkem do Bašty odešli. To když
se stalo a policie komisaĜi místnímu oznámilo a /291/ sice s tou vejstrahou pĜedneslo, kterak ti zbujní lidé z Libenic, jenž v rathauze
tu krvavou šarvátku svývolnČ ztropili a pak vracujíc se zpátkem
do Bašty s tou pohrĤžkou slyšeti se dali, že v jedné hospodČ tu již
maso udČlali a že ještČ i v jiných hospodách na KaĖku maso udČlají. Naþež tedy policie komisaĜ, aby se tomu zlému na cestu vkroþilo, pro uvarování takových zlých následkĤv, které by z nČjaké
mordýĜské šarvátky dále pojíti mohly, naĜídil stráž politickou domácí, by tam nastávající noþní þas venku pospolu na stráži a pohotovČ byla a kdyby v té krþmČ pranice se strhla, by tím zpĤsobem
taková od stráž politické se pĜetrhla a zamezila. PĜitom také on policie komisaĜ spolu urþitou veþerní hodinu s tou stráží bdČl a tak se
od jedné hospody k druhé etc. táž politická stráž procházela. Když
pak posléz k hospodČ Bašta Ĝeþené stráž došla a policie komisaĜ s
dvouma muži od tej stráže do tej hospody vkroþil, tu ihned v tom
okamžení jeden z tČch strážných nenadále od jednoho z tČch libenických tam jsoucí do hlavy tak silnČ udeĜen byl, ze ihned jej krev
pĜes obliþej polila. Naþež policie komisaĜ zavolaje zvenku ostatní
lid, k tej stráži neb patrole patĜící, téhož opovážlivého zbujníka,
jmenovitČ Václava Vindušku, za ten od nČj spáchaný nešlechetný
skutek arestem zajistiti míníce, nic však ménČ, sotva týž zbujník
ven z hospody vystrþen byl, vtom okamžení všickni ostatní tu
jsoucí libenický z hospody té ven se vyhrnuli a odbujnČ stráži politické zprotivili, takže stráž ta sebe (by tu od tČch opovážlivých
zbujníkĤ mnohých s zdravýma oudy zpČt odejíti mohla) tČžce retovala, aþ však pĜedce ti zbujní lidé rozehnáni byli. Nato pak dne
13. srpna v pondČlí ráno ti samí libenický studánku nad vsí Gruntou pĜi kaĖkovských hranicích, z které mČkkou vodu KaĖk od starodávna užívá, zboĜili a zaházeli; i nemaje na tom dosti, aby svou
zlost ohavnou lépe vylili, protož ještČ toho dne k veþeru veliké
spiknutí spoleþného lidu z nadĜeþené vsi Libenic se shluklo a to na
vČtším díle s kyjema neb holma, mnozí i vodkama od pluhu a rozliþnýma k mordéĜské pranici nástroji ozbrojení, jak od mužského
tak ženského pohlaví, a shromáždili se k veþeru v hospodČ Bašta
Ĝeþené, kterých i také okolo tej hospody zvenku množství obcházelo, jenž ihned tamním okolním sousedĤm a obyvatelĤm nátisky

þinili. Což když zas prvnímu ouĜad vedoucímu radnímu (ponČvadž
tehdáž tu purgmistra nebylo) o tom zpráva se uþinila a patrnČ se
znamenalo, že týž lid k bitvČ mordýĜské tu se chystá, tedy záhy
hned to zaopatĜení se stalo, že pro uvarování toho zlého militární
patrola z mČsta Hory Kutné na KaĖk vypravena byla. Mezitím ale
domácí politická stráž na pozoru byla a se prozatím u hoĜejší hospody Pašinka Ĝeþené shromáždila. /292/ Nato ale okolo 10. hodiny
na noc najednou hluk se strhl, že Libenický od hospody Bašty k
rathauzu a vzhĤru k Pašince hospodČ u velikém houfu táhnou a jako nepĜátelé zle sobČ poþínají, a bylo tomu tak vpravdČ, neboĢ oni
kudy šli u nČkterých staveních domĤ do oken kamením házeli, i u
domu radního díl jednoho okna hoĜejšího vyrazili. Vtom ale, jak
zpráva došla, že oni libenický od Bašty vzhĤru jdou, právČ tu
chvíli již také militární patrola do KaĖku pĜišla, s kterouž u FrátĤ
domácí stráž se spojila, a tu jdouce od zadu k kaplice proti domu
Krámec a staroplimelské haldČ, kdežto také tou chvílí ten celý
houf lidu z Libenic již dotrhl, kterého pĜední až k samému Lainkraubu docházeli, a právČ v tom okamžení nČkteĜí u domu Krámec, ten þas Josefu Lupínkovi patĜící, okno vyráželi. Jak ale vtom
ti zbujníci patrolu vojanskou k sobČ pĜicházeti poznali, tu strhla se
mezi nimi libenickými veliká zmatenice, takže jim pro jejich zpáteþní outok (ponČvadž jich množství bylo) táž ulice od kapliþky
dolĤ podle farní zahrady pĜíliš tČsná byla. Však ale ti nejzbujnČjší,
jenž prv k bitvČ napĜed táhli, pak ale pĜi tej reterádČ jim nazad se
obrátili, neb jak se Ĝíká: ariergardu držeti se trefilo, a tu od patroly
stíhaní byli, nemálo se na tej cestČ zprotivili, z kterýchž ale pĜedce
8 chycených, zjištČných a do arestu prozatím zde daných bylo,
ostatní pak ten houf se rozprchl, nČkteĜí do Bašty hospody se retovali, jiní pak jinam kam kdo mohl se skryli. Když pak ale se dozvČdČli, že patrola vojanská jen tolik i s vĤdcem její feldveblem
14 mužĤ silná jest, protož opČt znova se rotiti chtČli i také k tomu
cíli ve vsi Libenicích právČ o pĤlnoci na zvonec k šturmu zvonili,
obmejšlejíc, by ony, jenž chýcení a tu zavĜení byli, s kvaltem vymoci mohli. To když se dálo, tedy zas feldvebl na rychlost o tom
oficíru od varty do Hory Kutné vČdomost dal a pak brzo zas celá
jedna compagnie vojska na KaĖk pĜitáhla, což když buĜiþi zvČdČvše, od dalšího outoku upustiti a se dokonce rozprchnouti musili. Na ráno pak vojsko odtud domĤ odtáhlo a ty chycené zbujníky
ssebou odvedlo, které tam také ihned v HoĜe Kutné k hrdelnímu
právu odvedený byli, kdežto v arestu tom pĜes pĤl léta sedČli, odkudž potom na prdelích abšíty své domĤ odnesli. Mimo jiných
škod, kterou ti zbujní lidé tu zpĤsobili, i také 4 vojenské ruþnice
neb kvéry patrole potloukli. /293/ Dne 24. srpna. V pevnosti Rustaku strhla se krvavá bitva mezi Turkami a Rusy, i padlo tu z obou
stran pĜes 40.000 mužĤ, poslednČ pak tato pevnost RusĤm, kterýž
Moldavy a Valachie opanovali a podle Dunaje jednu pevnost za
druhou brali, vzdáti se musela.
MČsíce záĜí. Nastalo veliké sucho a trvalo za celých 10 týhodnĤ, takže na polích se pracovati nemohlo, voda na potocích
vyschla a z toho pošel nedostatek mletí. Letos pĜi tom velikém suchu ovotce dosti se urodilo, nejvíce pak švestek, že pamČti nebylo,
by se jich kdy v takovém množství urodilo; proto ale pĜedce láce
jejich nebyla, za 1 kr 10 a posléz 4 se prodávaly, aþ ještČ pĜi konci
listopadu hokynČ plné koše jich mČly. Také skrze tu suchotu máslo na velikou cenu vystoupilo. Dne 1. záĜí. V mČstČ Eisenachu ve
vývodství Vajmar-Saském hrozné se stalo neštČstí; i pĜijelo se tam
s franc. municí na vozích a na jednom voze hrubá municí právČ
uprostĜed mČsta stojícím se zapálila a do povČtĜí s hĜmotem strašlivým vyletČla, kterýžto hĜmot slyšán byl v Erfurtu 10 hodin cesty
od Eisenachu; v tom okamžení 22 domĤ plamenem hoĜelo, 19 se
sesulo a do povČtĜí vyhozeno bylo, pĜiþemž 50 lidí pĜišlo k zabití,
80 bylo smrtedlnČ ranČno i pryþ zanešeno a nemálo v rumu zasypáno. Jak se to stalo, žádný Ĝíci nemohl, protože onino, kteĜí pĜi
municí byli, jednak na místČ zabiti, jednak pryþ zanešeni a konČ
na kusy roztrháni byli. Pevnost nejvČtší na portugalských hranicích Almajda vzdala se FrancouzĤm, þehož pĜíþina byla zapálení
tam zásoby prachu od 150.000 liber, jenž do povČtĜí vyletČl a
množství lidí životĤ zbavil. Dne 5. záĜí. V uherském mČstČ BudínČ vyšel oheĖ, kterýž puzen jsa od velkého povČtĜí, pĜežalostné
zpĤsobil neštČstí, skoro 100 lidí uhoĜelo, 400 domĤ popelem lehlo
a pĜes 100 þeledí na žebráctví pĜišlo, i také velký most pĜes Dunaj
shoĜel. Dne 14. záĜí. Usnul v Pánu v Hampachu v hoĜejším Pfalcu
pĜi svém z Kysynku do Prahy navracování jeho osv. kníže Vilém
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Salm Salm, arcibiskup pražský, v 66 roce svého chvalitebného vČku, veliký dobrodinec a otec chudých. Dne 15. záĜí. Prošly dva c.
k. patenty za pĜíþinou danČ z nepohnutedlného a pohnutedlného
jmČní; nepohnutedlné jmČní pozĤstávalo v gruntovním jmČní,
podle kapitálu a v domích hlavního mČsta v každém kraji. Pohnutedlné v založených kapitálích, v obchodech a kupectví, a z jednoho i z druhého jmČní platilo se 10 ze sta, jednak k zahlazení zemského dluhu, jednak k zahlazení bankocedul. Také duchovní statkové k prospČchu obce financí za znČjící minci mohli prodáni býti.
/294/ Dne 27. záĜí. Strhla se krutá bitva mezi franc. maršálem Massenou a anglickým lordem Wellingtonem u Celoryku a padlo tu z
obou stran lidu množství, potom Wellington postoupil s svou armádou k LizabonČ. V Neapoli hora Vezuv hrozný a neobyþejný
oheĖ s lávou vyhazovala.
Dne 2. Ĝíjna. Zemským naĜízením oznámeno, že bankocedule
po 5 f od roku 1800 vydané, až do 1. ledna 1811 pĜi veĜejných kasách a placení pĜijímati se budou a od 1. února až do posledního
þervence jen toliko pĜi kase bankocedul za jiné se vymČniti mohou
a pak od 1. srpna 1811 toto vymČnČní pĜestane. Dne 7. Ĝíjna. Podle nejvyššího naĜízení všecky pozĤstávající kamerální a založení
duchovního a študentského statky podle veĜejné prodaje za bankocedule budou odprodány. Dne 22. Ĝíjna. NešĢastným osudem vyšel oheĖ v PĜešticích a pĤl mČsta v jednom plamenu stálo i také
shoĜelo. Ten þas drobet sprchlo a pro pohodlnost poþasu stromoví
místem vyráželo a novým kvČtem až ku podivu osypáno bylo, toĢ
bylo ovšem téhož þasu nČco zvláštního. Dne 26. Ĝíjna. Odjel do
uherské zemČ, své vlasti, JiĜík Fozekaš, pastor švejcarský ve vsi
Kšelích panství þernokosteleckého, zasteskna sobČ, že na ten roþní
plat, jejž dostává, živ býti nemĤže. „Ty pak dary, co prve podĜízení dávali, chléb, pšeniþnou mouku, koláþe, vČnce, máslo, sejry,
drĤbeĜe, prasátka, jehĖátka, uzené maso a jiné všeliké vČci, to již
pĜestali dávati, ano i ty povinné peníze s ouĜedním dopomáháním
a s exekucí vymáhané býti musejí.“ On se nČkolikrát mnohým katolíkĤm prohlásil, že by víru katolickou ihned pĜijal, kdyby svého
gruntovního dČdictví u možných pĜátel v UhĜích nemČl. Že se sám
pĜesvČdþuje, že víra katolická jest nejþistČjší a nejspasitedlnČjší a
že všecka jiná uþení jsou lidské a marné.
MČsíc listopad svým obyþejem pĜinesl mlhavé a deštivé þasy
i také z þástky sníh, ale dlouho neležel; o zimČ nebylo ani zmínky,
nýbrž ustaviþné pošmourné dni a deštČ. Zaþal se chléb na trhu
menší prodávati a pivo dražší, máz piva platil 13 a místem 15 i 16
kr. Korec pšenice 20 f, žito 15 f 30 kr i 16 f, jeþmen 13 f, oves 8 f
30 kr, hrách s prosem 20 f, 1 lib. masa hovČzí neb skopový 36 kr,
vepĜový 45 kr, lib. vlny za 5 f i dráž. VĤbec s drahotou až se stejskalo lidu potĜebnému. /295/ Dne 1. listopadu. J. cís. vyv. arcivývoda Karel pĜijal zas na sebe hodnost generalissima. V mČstČ Slaném dle nejvyšš. povolení zaþaly se latinské školy, jakož nČkdy
tam bývaly. Dne 18. listopadu. V Štokholmu hlavním mČstČ švejdském princ z Ponte Korvo od starého krále švejdského Gustava
Adolfa i od všech stavĤ za krále švejdského pĜijat a vyhlášen jest a
starý král dal mu jméno Karel Jan, po þemž Švejdové hned vojnu
proti AngliþanĤm vyhlásili a lodi anglické na moĜi do zástavy bráti a chytati poruþili. V zemi francouzské u mČsta Dippe pĜi moĜském bĜehu chycena byla ryba, které marináĜi lamprida Ĝíkají, a do
PaĜíže s 12 koĖma pĜivežena. Jest dlouhá 31 stĜevícĤ, široká 16
stĜevícĤ a tČžká 1600 liber, v tlamČ má dlouhé bílé a ostré zuby v
devaterém poĜadí, jest barvy šedivé jako slon a pĜi svém do PaĜíže
pĜivežení ještČ dýchala. Dne 22. listopadu. Podle obdrženého
dvorského povolení za velikého mistra Ĝádu kĜižovnického s þervenou hvČzdou vyvolen byl dĤstojný pán František Pitron, kommendator téhož Ĝádu v Chbu neb Egru, v zásluhách znamenitý.
MČsíce prosince. Bylo veskrz vlhko, deštivo a vČtrno; zlé cesty skrze hojné deštČ se zpĤsobily, však ale pozdní osetí pČknČ vycházelo ze zemČ. Obilí mČlo cenu, korec pšenice 22 f, žito 14 f,
jeþmen 13 f, oves 11 f, hrách 20 f. Též cent sena 6 f.
HoD božI narozenI Pána KrIIsta: MČL sLVneýnI ýas.
Na den svatého ŠtČpána, Vítr s deštČm byl hned z rána.
Také na svatého Jána, Vítr s deštČm byl zas s náma.
Více však na den Mláćátek, Vítr ježil každý statek;
StĜechy lámal a pĜevracel, I v lesích stromy vyvracel.
U veþer na déšĢ zavolal, S ním do pĤlnoci pracoval;
O pĤlnoci se utišil, A hned mráz na zem pospíšil.
Slunci se to zalíbilo, Hned zem jasností polilo;
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Jasný tichý byl celý den, DČdek bába mohli jít ven.
Pak když rok se dokonával, TuĢ zimní þas jest nastával;
Ráno a skrze celý den, Ten poslední mrzlo jest jen.
Roku 811
Den rokV noWého, V nás bIL WeLIkII Mráz,
a k WeýerV snIh pršeL.
Radujme se veselme se, V tomto novém roce,
Že nám svatý pokoj nese, TČší - syny - otce.
Aþkoliv v mnohých vČcech pak, Doma máme nouzi,
Však lehþej snášíme když tak, Jest pokoj s Francouzi.
Bože! raþ jej rozmnožiti, Aby trval šíĜe.
A nás všecky napraviti, V tvé pĜesvaté víĜe.
/296/ Obilná cena po novém létČ byla tato: korec pšenice 25 f,
žito 18 f, jeþmen 13 f, oves 11 f, hrách 25 f, proso tolikéž, erdteple
6 f, cent sena 6 f, libra masa hovČzí ledcsjakés 42 kr, skopový 36
kr, vepĜový 45 kr i 48 kr, sádla 2 f, másla 2 f 15 kr, svíþek 2 f 15
kr, mejdla 1 f 30 kr, žejdlík oleje 1 f 15 kr.
Dne 5. ledna zaþalo opČt silnČ mrznouti a trvaly ty velké mrazy až do 18. téhož, pak ulevilo a valem sníh se rozpouštČl.
Rok 1811
W Den obráCenI sWatého PaWLa na WIrV,
VkrVtnII Mráz a pČknII ýas.
Dne 26. ledna bylo ohlašováno v kanceláĜích rychtáĜĤm a
všem lidem, že tak již všickni pastorové nekatoliþtí mají naĜízeno,
aby pĜi svém sborním kázání aneb jakýmkoliv vyuþování chovali
se tak, jak již vždy prve pĜedepsáno mají a jak na tu nedČli evangelium samo poskytuje. A ostatních svých pĜídavkĤ aby zanechali,
zvláštČ proti panujícímu náboženství katolickému. Protož aby
každý dal pozor, kdyby se tak nezachovali, aby se to ihned pĜedstavenýmu ouĜadu oznámilo. V které pak vsi jest pastor, aby tamní
rychtáĜ na to pozornost mČl. Dne 15. února. Rusové, jenž nyní
silnČ s Turky bojují a JiĜího ýerného knížete srbského již nČkolik
let proti TurkĤm též válþícího podporují (který hned roku 1809
BČlohrad TurkĤm vzal), téhož dne do téhož mČsta srbského BČlohradu vtrhli a celou tu srbskou krajinu osadili. I také valašskou a
moldavskou zemi v své moci již mají. Téhož mČsíce taxa obilní
stála, korec pšenice 25 f, žito 18 f, jeþmen 14 f, oves 12 f, hrách
neb þoþka 30 f, proso 28 f, erdteple 8 f, centn. sena za 7 f.
Dne 15. bĜezna, v pátek pĜed nedČlí Kejchavnou ráno. V celé
zemi na všech kanceláĜích najednou prohlášen byl nejvyšší cís.
král. financ-patent, mocí kterého od toho dne bankocedule (tak Ĝeþené papírové peníze) z své jmenovité ceny na pátý díl snížené
jsou a na místČ tČch bankocedul zas jiné tak Ĝeþené smČnné listy,
nČmecky Einlösungsschiny, v bČh se uvádČjí, které vídeĖské þíslo
zároveĖ s zvuþící bitou mincí míti mají. A tak bankocedule per 1 f
za 12 kr, dvojka za 24 kr, pČtka za 1 f, desítka za 2 f, stojka za 20 f
v bČhu za vídeĖské þíslo se udávati mají toliko až do posledního
dne mČsíce ledna 1812 roku, do kterého þasu mají se ty všechné
bankocedule za smČnné listy vymČniti a pak od téhož dne v bČhu
pĜestati a zrušené býti. Také i mČdČné peníze snížené byly a to sice pĤlzlatník za 6 kr, pČti- /297/ grošák za 3 kr, groš za 2 kr, krejcar
za 1/5 kr. OstatnČ dvougrošáci, grešle, troníky a haléĜe dokonce z
bČhu vyvržené a svobodno bylo každému, kde je mohl, i ze zemČ
prodati. Protož také od toho dne jak všechné císaĜ. danČ, mejta,
sĤl, tabák, kolkované neb štemplované papíry, úroci i všechné dĤchodenské povinnosti, þinže etc. se v bankocedulích pČtkrát platiti
museli, naproti tomu zas také jak císaĜští tak též mČstský a panští
ouĜedlníci a sloužící vesmČs od toho dne své platy neb mzdy bankocedulema pČtkrát placené mČli. Skrze to bankocedul z jejich
jmenovité ceny na pátý díl snížení nejenom potrpČly ztrátu nemalou všechné kasy a lidé, jenž znamenité hotovosti tČch bankocedul
mČli, takže kdo mČl tČch bankocedul za 1000 f, zĤstalo jemu proti
smČnným listĤm (které jmenovitou cenu vídeĖského þísla na místČ
bankocedul obdrželi) jen toliko pátý díl, totiž 200 f, ale i také vesmČs kapitály jak privátních lidí, tak též i všech kas a založení, jako k. pĜ. zádušní, fundaþní, siroþí, obecní, špitálské a jiné všechné
kapitály, které od mČsíce ledna 1799 tČma bankocedulema uložené
byly, ztrátu trpČly. NeboĢ témuž financpatentu pĜiložena byla škála neb tabelle, která od mČsíce ledna 1799 až do tohoto bĜezna mČsíce roku 1811 bČh bankocedul neb tak Ĝeþený kurs proti zvuþící
bité obecné stĜíbrné minci vyznamenávala a dle tej každý kapitál
se vypoþítával a placení pak povinného kapitálu tak též z nČj od
dnešního dne vyplejvajícího ouroku požadovati mohlo. K vysvČtPrWnI

lení toho bylo by o tom mnoho psáti, ale bych to pro pamČĢ krátce
pĜedoþnil, tuto dám o tom tento pĜíklad: v mČsíci lednu 1799 roku
byl bČh stĜíbrných penČz za bankocedule 100 f za bankocedule
103 a tak kdo tehdáž uložil na kapitál 100 f, mČl nyní v smČnných
listech neb bité obecné stĜíbrné minci k pohledávání 97 f 5 kr. MČsíce Ĝíjna roku 1805 byl bČh bankocedul, neb jak se Ĝíká stál kurs
na 144. Tedy kdo v témž mČsíci pĤjþil na kapitál bankocedul za
2000 f, tak mČl neb mohl nyní pohledávati za týž kapitál v smČnných listech neb stĜíbrné obecné zvuþící minci 1388 f 53¼ kr, a
tak se dle téhož klíþe pohledávajíþnosti ouþtovaly. Co se ale zasezelých ourokĤv do 15. bĜezna 1811 prošlých dotýþe, ty se toliko
dle bČhu neb kursu posledního téhož bĜezna mČsíce, kdež stál na
500, ouþtovaly, a tak toliko za 1 f bankoced. 12 kr v smČnných listech neb v bité minci platily. Tejkaje se kapitálĤ ærarialních neb u
zemských pp. stavĤ, ty samé, bez ohledu nechĢ pĜed rokem 1799
aneb tĜebas pĜed projitím tohoto financpatentu týmž pp. stavĤm
pĤjþené byly, v své ouplné jmenovité sumČ pozĤstaly, však ale
naproti tomu zase z nich jen toliko poloviþní ourok platiti povoleno bylo, totiž: který takový kapitál /298/ byl uložen na 3½ ze sta,
ourokĤ nyní dostane 1¾ ze sta, místo 4 ze sta, nyní 2 a za 5 ze sta
2½ pro cento a t. d.
Král. horní mČstys KaĖk, kdež já ten þas bydlitelem jsem,
ztratil na kapitálích obecních, jenž u privátních dlužníkĤ v sumČ
25.525 f 19½ kr až do toho dne uložené mČl, 6865 f 34 kr a tak
zĤstalo jen toliko u privátních ostatek 18.659 f 45½ kr. Tak hle
sousedé domácí nČkteĜí, jenž se zástupcové obce nazývali, ale radČj mrhaþové jmČní obecního slouti zasluhují, jenž svým na zemské Ĝízení neústavným nabíháním to dovedli, že dle uvedeného robots abolitions systému pole obecní roku 1782 a ostatní zas roku
1792 „v tehdejší dle bČhu zlatých a stĜíbrných penČz laciné cenČ“
prodané a peníze na kapitály uložené byly, tu obec nemálo ochudili. Zajisté pĜedkové to dobĜe znali, že kapitály rozliþným zmČnám
a ztrátČ podrobeny jsou a naproti tomu rolní hospodáĜství vždy
bezpeþnČjší a užiteþnČjší jest, protož oni obecní, z jich dobrého a
pĜiþindlivého hospodáĜství shromáždČné peníze neukládali pod
ourok na kapitál, ale radČj k tej obci svobodné a užiteþné pole
koupili. Ale za tČchto þasĤv ti mudrákové jináþe smejšleli a tak
zlou památku po sobČ zanechali a pĜedce ještČ svým zaslepeným
rozumem se domýšleli, že tím jejich vyjednáním obec do dobrého
stavu uvedli, když to zpĤsobili, že za týž pole kapitály se vzdČlaly,
když a zaþež také jeden z týchž mudrákĤ nových od tej obce odmČnu žádal (jak to z protokolu radního ʋ 23. Novemb. 1798 Sub
ʋ Exh 192 se spatĜuje) a pohledávati se osmČlil. Ó jaká tu opovážlivost! Roku 1782 prodáno bylo tČch polí 111 strychĤ i s domovním stavením neb dvorem Bašta Ĝeþeným a strženo za nČ kapitál 5876 f 4 kr. Roku 1792 prodáno bylo tČch polí 61 strychĤ a strženo za nČ kapitál 6339 f 8½ kr. A tak v sumČ strženo za 172 strychy kapitálu 12.215 f 12½ kr. Z toho kapitálu roþnČ a 5/p cento interese vynášejí 610 f 45½ kr. K tomu stipulirovaný ourok z tČch
polí každoroþnČ 178 f 29½ kr. NásledovnČ vynášejí v jednom
užitku 789 f 15 kr. Co ale jest to na ty þasy v té kromobyþejné
drahotČ všech vČcí. Bylo by zajistČ se šĢastnČjc pro tu obec stalo,
kdyby vlastnosti tČch gruntĤ zbavena nebyla a týž pole dle hojerovského systému na léta se pronajímaly, tak jak se tČchto þasĤ s
kostelníma grunty dČje, byla by táž obec nejménČ dvojnásobní
užitek proti témuž nadepsanému trhla. DĤkaz toho položím tento:
roku 1804 v mČsíci þervenci, kdež bČh bankocedul stál kus teprv
jen 135, bylo skrze veĜejnou licitaci pronajmuto polí od farního
kostela kaĖkovského 35½ mČĜice vejsevu na 12 let, z nich roþní
þinže vynáší 212 f 28¼ kr a tak z mČĜice každé 6 f aneb ze strychu
9 f v proĜízku vypadá. Dle toho, anby též tak ty obecní pole (které
v svém položení mnohem lepší a užiteþnČjší, nežli ty zádušní jsou)
pronajmuté byly, tedy by z tČch 172 strychĤ po 9 f roþní þinže na
1548 f vycházela a obecní užitek nad ten vejnos, který z tČch prodaných polí býti má, o 758 f 45 kr zvejšen býti mohl. Avšak ještČ
v pozdnČjších letech, když kurs vejše na bČh bankocedul vystoupil, takové pole pĜi záduších a dvoĜích panských až za 20 f i dráže
/299/ strych z þinže roþní se pronajímaly. Byly ovšem ty pole obecní v KaĖku tehdáž prodané a peníze na kapitál souþtované, když
dobrá zlatá a stĜíbrná mince v bČhu byla. Však ale ponČvadž pak
domácí sousedé mnoho tČch polí cizopanským osadníkĤm skrze
prodaj pĜepustili a ti noví držitelové na tČch gruntích vČzící, obci
povinnované kapitály právČ tehdáž, když bankocedule se množily

a kurs na nČ se zvejšil, obci skládali a obec zas ty samé jinde na
kapitál ukládala, tak tím zpĤsobem mocí toho financpatentu týž
kapitály k zkrácení pĜišly. Také vČdomo jest, že hned po prvním
prodaji tČch polí, roku 1782 zemským pánĤm stavĤm 3000 f kapitálu à 3½ p. c. ouroku pĤjþeno bylo, z kterého nyní jen toliko poloviþní ourok à 1¾ p. c. obec táhnouti bude. A tak táž obec svého
tak pČkného a užiteþného hospodáĜství zproštČna, v nuznou potĜebu pĜivedena a potomstvo skrze nesmyslnou chtivost tČch pĜedkĤv
další obživy zbaveno jest. Nyní opČt zas dále se obraĢme, neboĢ
na tu samou ránu, kterou obec ta udeĜena jest, když nastavíme uši,
slyšíme onde množství jiných lidĤ hoĜekovati. NaĜíkají sobČ sirotci, neboĢ mnozí znamenité þástky svých kapitálĤv ztratili. Na
KaĖku ztráta na sirotþích kapitálích se ouþtovala 2309 f 39¾ kr.
Též tu také i na kapitálích chudého ustanovení neb zaopatĜení
chudých, které jsem já za mého ouþtování shromáždil a uložil, pr
480 f, z nich schodku pĜišlo 212 f 53¾ kr. Kostel na KaĖku sv.
VavĜince ztratil kapitálĤ vlastních 10 a od fundaþních kapitálĤ ztráta. Toho þasu pĜed projítím téhož financpatentu prodán byl na
KaĖku dĤm Sukov dle smlouvy za 20.000 f, naþež pak následoval
týž patent, a tak prodavaþ …11. I povstala také skrze zsnížení
jmenovité ceny tČch bankocedul ještČ mnohem vČtší drahota než
pĜedtím byla a ve všem lidu veliké naĜíkání, neboĢ aþkoliv pak
pĜišla taxa na obilí, dle které v bankocedulích mČlo se prodávat
korec pšenice za 30 f, žito 19 f, jeþmen 14 f, oves 9 f, však ale za
tu taxu lidé prodávat nechtČli a platiti se muselo mnohem drážejc.
Mimo toho ostatnČ také vše jiné vČci jak drahé byly, pro pamČĢ
podotknouti tuto neopominu.
Dne 20. bĜezna. V mČstČ Nymburce byl jarmark, tam hned v
bankocedulích (neboĢ ještČ ty nové smČnné listy v bČhu nebyly)
takováhle drahota všech vČcí se vyskytla. Jeden pČkný koĖský kus
dobytka, totiž klisna neb valach, za 1200 f i také více, prostĜední
600, 700 i také 800 f, jeden 8miletý hubený a na 1 oko slepý valach
prodán byl za 370 f. Pár dobrých volĤ pĜes 2000 f, jeden dost hubený vĤl za 700 i 800 f, dvouletky 300 i 400 f, roþky po 200 f.
Kráva dost hubená za 300 i 400 f a nejmenší cena malého chudého
dobytþete 220 f. 1 loket rajchenberského sukna 26, 28 a 30 f, kutnohorské, polenské a jiné 15, 16, 17, 18 a 20 f. 1 lot hedbáví pĜedeného 6 i 7 f. Klobouk sedlský 20, 22 i 25 f. Punþochy 6, 7 i 9 f.
StĜevíce 10, 11, 12 i 13 f. Boty krátké za 30, 32 i 35 f. Item 1 teletina vydČlaná za 25 f. 1 lib. podešvĤ za 8 f, pak také libra železa za
1 f 30 kr. OstatnČ nelze všeho toho vypsati.
/300/ Toho dne zde v ýechách, okolo hodiny 11 pĜed polednem
na jasné obloze bylo vidČti okolo slunce kolo a podál od nČho k
stranČ pĤlnoþní zase jiné kolo a mezi tČmi kolami k stranČ západní tĜi pruhy, zase jednou
prouhou pĜesazené, což takto se ukázati mĤže.
V Nymburce o témž nadpraveném jarmarce
množství lidu to vidČlo, i mnozí jinde, komu se
událo v tu chvíli na slunce pohledČti, byly pak
ty kola barvy temné, ne tuze jasné. Což když se tak zpovČstilo, já
jsem to tedy z hodnovČrných lidí zprávy, jenž to vidČli, tuto pĜedoþnil. Nato pak pĜišly noviny obsažené ve dvoutýhodním vydání,
a to ʋ 13, 14, 15 a 16, které obsahovaly mnohé zprávy o radovánkách, jenž držané byly v mČstČ PaĜíži, kdež téhož dne 20.
bĜezna v 9 hodin ráno v stĜedu, kteráž slove v stĜedopostí, a den
sluneþní …12, císaĜský princ se narodil. Nejprve bylo tam všemi
zvony zvonČno a 101 rána z kusĤ vystĜelena a to se též po všem
francouzském panování konalo. Pak dne 31. bĜezna. V kapli paláce Tulieri byl ten narozený princ prozatím pokĜtČn a král ěíma
jmenován i rytíĜstvím železné koruny poctČn. PĜiþemž také následující chronographicon z PaĜíže se pĜedstavoval:
ECCe prInCeps RoMæ, aD Vota EVropæ.
Ejhle kníže ěíma, jak žádala Europa.
Zajisté ani v knihách þteno, ani kdy za dnĤ našich slýcháno
nebylo, o narození aneb oþekávaném porodu nČkterého císaĜského
neb královského prince, jako bylo a jest nyní o narození téhož
francouzského prince. Zde v mnohých místech tento chronosticon
se hlásil.
MoCnost franCoVská žIje raDost a straChVje se.
10

prázdné místo pro pozdČjší doplnČní údaje, který již nebyl doplnČn
poškozeno oĜíznutím, neþitelný je pĜibližnČ jeden Ĝádek
12
poškozeno oĜíznutím, neþitelný je pĜibližnČ jeden Ĝádek
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Item: Mocnost zplodila radost a radost rodí strach.
Dne 26. dubna. PĜidávalo se platu i z hlav podle toho bankocedulního pádu: a tak kdo dával 30 kr, nyní musil k tomu pĜidati 2
f, ještČ 4krát tolik, naþež obzvláštČ þeládka opČt naĜíkali (a jakž
obyþej) tomu, kdo to zaþal, trpké vinše skládali. Okolo þasu sv.
JiĜí obilná cena u nás korec pšenice 35 f i 36 f, žito 20 f, 22 i 24 f,
jeþmen 14, 15 i 16 f, oves 10, 11 i 12 f, hrách 30 f, proso 32 f, erdteple 6 i 7 f, centn. sena 6 i 7 f, mandel slámy 7 f.
Dne 1. máje. ZemomČĜiþi po celé zemi rozposíláni byvše a
vojanský zástoj majíce od oficírĤ majíce, na všelikých vrších ohnivé sochy stavČli na ½ míle a blíže od sebe. Pravilo se, že nová
na nejlepší zpĤsob mapa zakládati se bude a protož ta znamení za
regalní linii že sloužiti mají. Toho mČsíce dosazen byl ve Kšelích
u ýeského Brodu za pastora švejcarského Josef Kratochvíle, rozený ýech z panství roudnického, kterýž z možnosti a chuti otce
svého šenkýĜe uþil se v Prešpurku v UhĜích a tam zamiloval si
jednu katolickou pannu a takž jsa tu již ve Kšelích pastorem usazen, poslal si pro ni, která na poštČ pĜijela, dle již první úmluvy, že
katoliþkou zĤstane, s tou on se dal v kostele pĜistoupimském 3krát
prohlásiti a pak po katolicku skrze tamního p. dČkana katolického
Brauna k stavu manželskému oddati. /301/ Dne 21. máje, v pondČlí
kĜížový. PĜiveženo jest z VídnČ do Zásmuk tČlo pana KĜištana
hrabČte z Šternberku a tam v kostele františkánském v hrobce jeho
pĜedkĤv slavnČ pohĜbeno. Toho mČsíce bylo veliké sucho, pak
dne 29. máje pĜišla veliká bouĜka s blýskáním a následoval déšĢ.
Dne 2. þervna, jenž byl hod boží svatodušní. JeštČ sucha trvala a toho þasu obilí znamenitČ pĜiplácelo: korec pšenice za 57 f, žito za 40 f, jeþmen za 22 i 24 f, oves za 12, 14 i 16 f v b.cet.. Dne
6. þervna, jenž byl svátek sv. Norberta. V Praze na StrahovČ v
klášterním kostele premontstátském tČlo sv. Norberta, jenž od roku 1627 uprostĜed kostela v obzvláštním stánku leželo, dnes odtud
slavnČ pĜenešeno a na veliký oltáĜ do krásného stánku položeno,
kdež leží v truhle dĜeva þerného ebenového, jenž se z Judie pĜiváží, a tu samou dal udČlat roku 1627 pán þeský Vilém z VĜesovic a
jeho manželka Anna Salmová. Stalo se to pĜenešení za opata Milana Grýna. ÊDne 13. þervna v den slavnosti Božího tČla a v svátek sv. Antonína. Strhla se bouĜka, pĜiþemž také hojný déšĢ spadl.
V mČsteþku Sadský hrom udeĜil do kostela, kdež mnoho škody
zpĤsobil, však kĤru a velkému oltáĜi se nestalo nic. V tento mČsíc
housenky, když byly všecko stromoví až dohola objedly, pomíjely, však ale pro budoucí rok mnoho chumáþĤ a pytlíkĤ po sobČ
zanechaly. Suchotou velikou okolo Prahy již žita a jeþmeny bČlaly, zrno nedošlé majíce. Dne 17. þervna. V mČstČ PaĜíži v hlavním
chrámu zaþal se snČm duchovní. V ten den byla mše svatá o Duchu svatém a zpíváno PĜijć Duše svatý. ShromáždČní kardinálové
4, arcibiskupĤ 8 a biskupĤ 40, uþinili vyznání víry a pĜísahu, že v
tom to vše s pomocí Ducha svatého Ĝíditi, hájiti a rozmnožiti a zachovati chtČjí a budou, co již na snČmu Tridentským zavĜeno a
utvrzeno jest. Všeliké pak kacíĜstva a bludy, které ten snČm zavrhl
a proklel, i oni zavrci a prokleti že chtČjí a budou: jedenkaždý z
nich to vyznání sám pro sebe vyĜíkal. Kardinál Feš jest tu prvním
presidentem. Dne 26. þervna. Okolo Prahy již zaþaly se žnČ. A
nato dne 1. þervence. Také vesmČs v krajích žnČ se poþínaly, však
pĜišly vtom velké deštČ a trvaly až do 7. téhož. Od toho dne piva
všudy 1 máz za 20 kr, nČkde i za 24 kr se šenkovati poþali. ÇDne
9. Junii na den nejsvČtČjší Trojice boží, v PaĜíži v hlavním chrámu
PánČ kĜtČn byl syn císaĜe franc. Napoleona, an se byl dne 20.
bĜezna narodil. Kmotrem byl na místo císaĜe rakouského vývoda
wircpurský Ferdinand a holandská královna Hortensia. Dne 7. Julii zaþaly se veliké parna, v tichosti pšenice i jiné osení kvaltem
dozrálo a uschlo. Ale všecko obilí malé zrna mČlo i též malé klasy
a krátkou slámu. Dne 18. þervence, pĜišlo gubernialní oznámení,
že bankocedule pČtistový jen do 15. srpna bČh svĤj míti budou a
za výkupní listy vymČniti se mají. /302/ ÈDne 25. þervence v den
sv. Jakuba apoštola PánČ, pĜed polednem ve vsi RatČnicích oheĖ
vyšel, který v malé chvíli 52 stavení, též chrám sv. Jakuba strávil.
Dne 21. þervence v nedČli 7. po sv. Duchu. V HoĜatvi zbČh byl lidu vyznání švejcarského, neb v tamním sboru 5 osob ýechĤ, již
prv v Prešpurku pĜi jich konsistoĜi examovaných, na pastorství
žehnali aneb pĜijímali. Oni pravili, že svČtili, ale jakž by pak svČtiti mohli, ponČvadž moci a posloupnosti k tomu náležité nemají.
Na svatého Jakuba, již témČĜ po žních bylo,
Neb se lehce ne zhruba, všecko jest sklidilo,
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Jen nČkde stály prosa, pČkné k pohlezení,
Které víc srp než kosa, bude mít k sražení.
Ty mají pČkné klasy, a sejpku by daly,
Kdyby skrz parné þasy, svou zkázu nevzaly.
Bože raþ tu suchotu mile zapuditi,
A nám pro svou dobrotu, vláhu udČliti.
ÌDne 26. þervence v den sv. Anny. Na horkou a kvapnou
nemoc umĜel v Praze v svém bydlitelství vysoce dĤstojný v Bohu
otec pan Jan Rychlovský, biskup thermenský a sufragan prahský,
sv. písma doktor a slavný kazatel þechský, velice ode všech vĤbec
oželen. PĜíþina jeho smrti se pokládá tato: Dne 22. þervence jednomu minoritovi (jenž mimo nectného chování s kubČnou svou
byl také skrze dodání jedu 4 osob smrti pĜíþina) odnímal knČžství,
po ktetémž zloþinec, jménem Matouš Prošper rodilý z kraje chrudimského v haluzu špinhauzskou obleþen a katĤm vydán, stál nejprv 2 hodiny na lešení, kdež mu ortel þten byl, dle kterého na 20
let do vČzení vstrþen byl. Oželený pan biskup, když tak - ovšem
smutnou ceremonii - odnímání knČžstva vykonal (jak si to v hoĜe
vzal až slzel) zimnice jej napadla u oltáĜe a tĜásti ním zaþala a taĢ
byla cesta, po které on pátý den k vČþnosti odešel. Ku konci þervence obilní cena se vejšila, jednak skrze tak malou letošní ourodu
i taky skrze ten pád bankocedul, takže již dávali formani za pšenici 68 f, za žito 55 f a to sice nové zrno, neb za lonské, jenž mnohem jadrnČjší jest, platili o 5 f více v bankoc. Dne 4. srpna v nedČli 9. po sv. Duchu v noci pĜišel déšĢ hojný, z kterého jak lidé i
dobytek a všecko stvoĜení obþerstvení cítili, neb od 6. þervence až
dotud nepršelo a veliké parna byly i noci teplo a samé tichosti, že
málo kdy vČtĜík znáti se dal. Od toho jak lidé a malé dČti i dobytky
umdlévaly. Na stromích zas množství housenek se zrodilo, ovotce
kde jaké bylo, spadlo, pĜitom much, blech, komárĤ a jiných hmyzĤ velké množství bylo. Potoky malé pĜeschly a lidé do mlejnĤ
labských zdaleka obilí vozili a mnoho od mletí platiti musili. Dne
17. srpna. Prohlášeno jest v kanceláĜích, že bankocedule stozlatové jen do 15. záĜí t.r. bČh svĤj míti budou. A tu již se také smČnné
neb tak Ĝeþené vejkupní listy tištČné, jenž se za 100 f bankocedul
toliko na 20 f vydávaly, zjevovaly, které však mnozí lidé opČt bráti nechtČli. NČmecky Einlösungschein jim Ĝíkali.
A tak pĜi onČch starých bankocedul pĜestávání,
a tČch nových nastávání,
nebylo v lidech žádné radování, nobrž samé hoĜekování.
/303/ Dne 18. srpna, v nedČli XI. po sv. Duchu v poledne. NejstarožitnČjší mČsto KouĜim vyhoĜelo, kdež v 3 hodinách 70 domĤ
a dČkanství oheĖ strávil. ÊDne 27. srpna. Ve vsi Kostelní LhotČ
umĜel velebný pan František Weinhuber, tamní 3tí lokalista, bývalý nejprv kapucín rozený z Rychnova kraje hradeckého. Vedl tichý, nábožný a všem pĜíjemný život. Téhož dne ve vsi Vikani na
panství Kounickém tĜi mladí sousedé byvše v kováĜské dílnČ, naplili kováĜi (jenž radlici v ohni držel) na kovadlo, že když tu radlici
nato položí a uhodí, že to hodnČ bouchne. Nu, bouchlo to dle jejich vĤle, ale z té radlice oharek vyskoþil dveĜmi do suchých tu
složených otýpek kleštových a ty hned hoĜely, takže aþ tu hned
pĜítomní všickni bránili, však oheĖ uhasiti nemohli, který pĜedce
tak rychle se zmohl, že od nČj stĜecha domovní chytila a 5 stavení
vyhoĜelo, též jedno dítČ o život pĜišlo. Ku konci toho mČsíce obilí
v bankocedulích platili korec pšenice 70 f, žito 60 f, jeþmen 52 f,
oves 25 f, hrách 90 f, proso 80 f, erdteplí 12 i 15 f, hrušky 2 za
groš, jablka tolikéž, švestek 5 za groš. Nato pak dne 1. záĜí. VĤbec všude pivo 1 máz za 45 kr, koĜalky 1 žejdlík za 1 f a vína rakouskýho též žejdlík za 2 i 3 f se prodávalo.
ÇDne 19. srpna nastal nový mČsíc záĜí a s ním hned následujícího dne 20. téhož ukázala se kometa aneb hvČzda ocasatá a to
hned zveþera s jinými hvČzdami vidČti se dala mezi západem a
pĤlnocí a taky s tČmi hvČzdami, mezi nimiž stojí, jde i zachází,
ocas má od sebe k východu obrácený takto
jest ten ocas hned pĜi samé té hvČzdČ tlustý a rozdČlený, jak tuto vidČti jest. Toho mČsíce
zase veliké sucho bylo a ohĖĤ sem i tam v ýechách velice mnoho.
Též také o þastých ohních i v jiných zemích skrze noviny þteme.
V polovici záĜí cena jak živému dobytku, tak též i obilí o nČco
spadla a lidé ty nové papírové peníze, vejkupní listy, již jakž takž
s nechutí a žehráním, totiž za 100 f bankocedul 20 f, poþínali bráti
a jim pĜivykati. Dne 21. záĜí v den sv. Matouše déšĢ spadl, ten byl

ovšem velice milý, neboĢ od 4. srpna deštČ nebylo. Nato zas dne
[neuvedeno] záĜí.
PĜed svátkem ss. Kozmy a Damiána,
Zaþalo pršet, a pršelo až do rána.
TuĢ role obživly, i louþná traviþka,
Stromové dobytek - setá obilíþka.
Každý mlejn - jenž prv stál, zaþal chutČ mlýti,
Kdo byl smutný se smál, Zaþal radost míti.
O náš Hospodine! tobČ dČkujeme,
A v každé hodinČ, þest chválu pČjeme.
/304/ Toho roku zaþal se na mnoha panstvích v ýechách cukr z
zoftu ze stromĤ javorových fabricírovati, též i také syrop nejen z
zoftu bukových a bĜezových stromĤ, ale i též z þervené a tak nazvané burgundské Ĝepy dČlati, ponČvadž cukr a kafe velmi drahé a
k tomu ještČ ani k dostání nebylo. V kraji þáslavském na panství
KĜeseticích, Žakách, též na Gbele a jinde podobné fabriky se zakládaly.
ÊDne 12. Ĝíjna v sobotu pĜed nedČlí 19tou po sv. Duchu. Na
panství brandejském ve vsi Všetatech, tam zĤstávající od ulánĤ
rytmistr pĜiveza peníze pro celou escadronu z Brandejsa od štábu,
a do rána na nedČli nČkdo jemu je všecky ukradl. Žádal tedy týž
rytmistr tamního p. patera lokalistu, aby to v kostele ohlásil, což
také on ochotnČ, horlivČ a tak pohnutedlnČ uþinil, že ten krádeĜník
zas tu noc na pondČlek všecky ty peníze k nČmu do lokalie pĜinesl,
které když ten rytmistr od téhož p. patera lokalisty radostnČ pĜijímal, chtČl na tom duchovním vČdČt, aby mu toho zlodČje, kdoby
byl, ohlásil. Což když duchovní uþiniti nechtČl, rytmistr se rozhnČval a zase s takovou otázkou v úterý k tomu knČzi pĜišel a když
pĜedsi toho dozvČdČti se nemohl, pĜibČhl on hned následující den
ve stĜedu s pistolí do obydlí toho knČze, an právČ v kostele svatou
obČĢ mše konal - a tuĢ rytmistr vbČhl do kostela a nepromluviv
slova, téhož otce duchovního skrz prsa prostĜelil a na místČ u oltáĜe zabil. Nato ale hned od laitnanta s ulany zjištČn a toho dne do
Brandejsa k štábu a pak v pátek do Prahy dodán jest. Dne 23. v
noci na 24. Ĝíjna. V mČstČ PodČbradech v radním domČ kasa kontribuþenská s jinými tam pĜílohami v sumČ 9556 f i s dubovou silnČ kovanou truhlicí ukradena byla. Ráno našla se truhlice za mČstem roztluþená a nČkteré bankocedule dvojky a jiné papíry roztrhané. V tČch penČzích bylo také nČtco na stĜíbĜe i na zlatČ, ješto to
tam nČkteĜí mČšĢané schované mČli. Toho þasu v novinách vĤbec
se rozhlašovalo, že ŠpanČlĤm s pomocí AngliþanĤ proti FrancouzĤm, též TurkĤm nad Rusy štČstí v boji se ozývá. Arcikníže rakouské Rudolf, císaĜe pána bratr, maje býti arcibiskupem olomouckým, takové dĤstojenství zanechal a radČj stav vojenský sobČ
oblíbil, dostavše od papeže dišpenzací a od císaĜe pána regiment
jízdný, jenž se jmenoval Alvinci, a generálem uþinČn jest. ÇDne
1. Ĝíjna v úterý. MČsto KadaĖ vyhoĜelo a sice chrám farní znamenitý se dvouma vČži a zvony, špitál a pĜi nČm kostel, dČkanství,
kolej piaristĤv a 143 domy. Škoda se poþítá až na miliony; nebo
(prý) mimo jiných vČcí i mnoho tisíc korcĤ tam shromáždČného
obilí a jednomu voskaĜi 50 centn. vosku, též 24 obilím plné stodoly týž oheĖ strávil. Ten þas vyšly na svČtlo nové mČstské práva,
dle kterých ve všech cís. král. dČdiþných zemích od 1. ledna 1812
se pokraþovati a Ĝíditi má.
/305/ Onamo kometa, aneb ocasatá hvČzda, vždy se ještČ vidČti
dává a vejš k stranČ polední vystupuje: v novinách od rozliþných
hvČzdáĜĤ rozliþné zdání se o ní dávají a jedni druhým odporují;
každý by ji rád na svĤj politický smysl obrátil a StvoĜiteli, jenž ji
uþinil i cestu jí ukazuje - jako Ĝka z rukouch vydĜel a snad z oblohy shodil. Není žádný, jenž by s Jeremiášem Ĝekl: Prut bdící já vidím. Jerem. 1. kap. Symeon Portlicius (dle náboženství protestant)
v svém Ekonomickém kalendáĜi, jenž jest v ýechotČ léta PánČ
1617. v Praze tištČný, o kometách obzvláštní bohomyslnou pĜedmluvu þiní a rozdílnými þasy ukázaných komet 83 vypisuje, a co
která zlého za sebou zanechala, oznamuje a dokládá, že nikdy taková neobyþejná hvČzda neb kometa nadarmo není a že nČtco zlého a protivného pĜedpovídá. A protož když takovou vidíme, že se
máme k Pánu Bohu obrátiti a jej za smilování a odpuštČní hĜíchĤ
prositi. - Ale nyní politici všecko na svou modu jináþ pĜevracejí. PĜed þasem hlásalo se, že kometa nic nejni a že kdy která pĜijíti
má, mohou jí hvČzdáĜi vypoþítati a dĜíve - než pĜijde - oznámiti. A
hle tuto nynČjší žádný pak dĜíve neoznámil, aniž, jak se ještČ
dlouho ukazovat bude, Ĝícti smí, tím ménČ co za sebou potáhne.

Když Pán BĤh takovou bezpochyby Jeremiášovi ukázal a ptal se
ho: co vidíš Jeremiáši? odpovČdČl: „Prut bdící já vidím“ i Ĝekl k
nČmu Hospodin: dobĜe jsi Ĝekl, že prut bdící vidíš: Aj já bdíti budu. - NB. pro upĜímného þtenáĜe pĜiložím vypsání toho slova ze
þtyr biblí: a sice nejprvnČjší v Praze roku 1488 tištČné, stojí psáno:
Prut bdČjící já vidím. II. v bibli l. P. 1506 v mČstČ Benátkách
vlaských tištČné: Prut bdČjící já vidím. III. v biblích melantrychového trojího vydání: Prut bdící já vidím. Ale v bibli v Hallu tištČné, kterou Jednota bratrská s luterskou biblí smísila, stojí: Prut
mandlový já vidím, a nato pĜikládá též to vyĜþení Hospodina: Aj
já bdíti budu. Nu jak se ty dvČ propovČdi k sobČ šikují, každý
sprosĢák rozsouditi mĤže. Francouzské noviny a z nich naše þeské ʋ 44. praví: že se (prej) roku 1769, když se Napoleon (nynČjší
císaĜ franc.) narodil, - kometa ukázala, mající mající ocas na 100
gradĤ dlouhý, a tato prej letos 1811 roku hned v mČsíci bĜeznu že
se znamenala, kdyžto se byl král ěíma syn NapoleonĤv narodil.
Ale že pak žádný tehdáž nic o ní neĜekl a ji neoznámil. V UhĜích
hvČzdáĜ nazývá (prej) tu kometu „hvČzda bloudící“, jakoby snad
bez StvoĜitele sama se uþinila a nevČda kam se obrátiti, po obloze
sem tam bloudila, ale jiní že mu v tom odporují. Hle jedna hvČzda,
tČm nynČjším vyjasnČným rozumĤm, jaké dČlá vrtochy! co jest
myšlení, co jest mluvení a co jest psaní a žádný pak neĜekne ani,
že jest prut bdící, jako Ĝekl Jeremiáš v 1. kapitole.
Dne 17. listopadu, v nedČli po sv. Martinu. DoplnČn magistrát
v král. horním mČstys KaĖku, kdežto p. Josef Rous purgmistrem a
p. Jan Rosa representan za radního uþinČn a téhož dne oba skrze
král. krajského komisaĜe pana Ferdinanda z Vusynu, obci pĜedstaveni byli a pĜísahu vČrnosti složili. /306/ Dne 25. listopadu. Kapitola hlavního kostela sv. Vácslava v mČstČ Holomouci, dostavši od
císaĜe pána svobodné volení arcibiskupa, vyvolila Mariu Thadeáše
hrabČte z Trautmansdorfu a ten bude v poþtu biskupĤ olomouckých 58. a v poþtu arcibiskupĤ druhý. Na zaþátku mČsíce
prosince obilí suté mČlo v bankoced. cenu a sice, pšenice 65, 68 a
70 f, žito 50 i 52 f, jeþmen 45, 46 a 48 f, oves 25 i 28 f, hrách 80 f,
proso 50 a 52 f, erdteple 14 a 16 f, sena cent. 22, 24 a 25 f, sláma
mand. 12 a 15 f. ÊDne 18. prosince, v stĜedu o nymburgským
jarmarce ráno v 9 hodin. Ukázala se na obloze sluneþnice, od
slunce k stranČ polední nČco vzdálená. PĜed ní ještČ blíže k poledni a vejš na obloze stála duha, jedním koncem dolĤ, druhým vzhĤru, pĜed sluncem pak zase jiná ležatá duha, an jedním koncem k
poledni a druhým k pĤlnoci se spatĜovala.
Onen paĜížský snČm duchovní, jenž se byl dne 17. þervna tohoto roku zaþal, s koncem minulého listopadu mČsíce se rozešel.
Neb Bonapart císaĜ francouzský tomu chtČl, aby shromáždČní otcové dle jeho pĜedpisu v církevním Ĝízení pokraþovali, dle þehož
by on a ne otcové církev Ĝídili. Ale oni, aþkoliv od nČho své vychování i þest a slávu mČli, jeho pĜedpisy povrhli a dle osvícení
Ducha svatého a své pĜísahy i starých církevních snČmĤ zvláštČ
tridentského se drželi. A ponČvadž také k témuž snČmu papež Pius
VII. své povolení nedal, aniž kvĤli tomu svČtskému þlovČku dáti
mohl, - kterýž dĜíve církev boží rozsápal a strhal, nyní pak svou
mocí a rozumem svČtským ji chtČl obnovovati, - a pĜesto ještČ
hlavu církve dosavad jako v zajetí drží - protož ze všeho toho snČmu sešlo. Aby se pak svČtu nezdálo, žeby týž Napoleon Bonaparte
Napoleon papeže v zajetí držel, hned mČsíce Ĝíjna poslal k nČmu
jednoho generála do Savony mČsta s tím vzkázáním, že on v žádném tvrdém zajetí nezĤstává, ale jestli se mu líbí, že mĤže kam
chce odtud vyjeti. Nato odpovČdČl papež: „jestli tomu tak jest, že
on pĤjde do ěíma - tam kde mu býti náleží“, což ale Bonapart dovoliti nechtČl. Item z psaní toho se hlásilo. Prve než ten snČm v
PaĜíži se rozešel, povolal k sobČ císaĜ Napoleon Bonaparte dva arcibiskupy, na kterých vidČl samou nevinnost a pobožnost a jich se
tázal: co smejšlejí a soudČjí o jeho manželstvu a z nČho zplozeném
synu? naþež z nich jeden odpovČdČl, že, byĢ to manželstvo papež
povolil, že pĜedsi dokonalé není, protože jest z pejchy a mocné
vilnosti, též ze žádosti panování a cti, a povolení že jest z pĜinucení a vejhrožkami a protož pĜed Pánem Bohem že jest cozoložstvo.
NeodpovČdČl (prej) nato Bonapart, ale uchopiv svĤj kord, téhož
arcibiskupa protekl. Druhý arcibiskup tu stojící, bez všeho leknutí
rozhrnul odČv na prsách svých a Ĝekl: Jestli jest ta odpovČć smrti
hodna, že on jest taky hotov pro ni a pro zákon boží umĜíti. Ale císaĜ nechaje ho, odešel od nČho.
/307/ ÇDne 16. prosince u veþer. Onano kometa ještČ se vidČti
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dala a sice již velmi vysoko k stranČ polední. V novinách þtlo se,
že i v jiných zemích, jako v Sasích, Prusích, v Polsku, Rusích, Rakousích, v ěíši i také v PaĜíži, ty þasy vidína byla. Dne 23. prosince, túž noc pĜed ním a po nČm. Prudký vítr od západu vál a
mnohé stromy v lesích polámal i stavení rozhazoval.
Rok tento 1811 zĤstane v dlouhé pamČti nejen v lidech, ale i
obzvláštnČ v knihách, v zápisích, smlouvách a všelikých rukopisích. Neb v nČm staly se takové tvrdé, truchlivé, zarmoucené a
zbídnČné þasy, jakéž jsme (krom nepĜátelského vpádu) netoliko
nevidČli a neslyšeli, ale ani v knihách nikdy neþtli. I. PĜes 150 v
zemi ohĖĤv, mezi nimižto tĜi znamenitá mČsta, KouĜim, KadaĖ a
BĜeznice, se poþítají, ó jaké jsou tu škody? II. Tolik v zemi zhusta
skrze krupobití zkaženého obilí. III. Neouroda polní, že proti roku
1810 - aþ také hojná nebyla - každý rolník sotva polovic obilí - i tu
kde potluþeno nebylo - naklidil. IV. Ta pĜeukrutná nesþíslné
množství lidu ochuzující rána, zmenšení jmenovité ceny bankocedul a zvejšení pČtkrát tolik všech platĤ. Ó! kdož vysloví to lidu naĜíkání, odkudž V. jest ve všech vČcech taková pĜehrozná a neslýchaná i v knihách neþítaná drahota, že opČt nejni ani k vymluvení,
ani k vypsání.
VesmČs ve všem lidu, bída stíhá bídu,
A každý den hnedky z rána, všudy padá smutná rána.
Rok 1812.
Jak rok starý dokonával, Tak zas nový jest nastával.
Podle všech þasĤ v mírnosti, Však podle hlasĤ v trpkosti.
To tak veliké zmenšení - Bankocedul jejich ceny;
V daních paterý nádavek, Byl každé hlavČ pohlavek.
A co pak kdo chce koupiti, Tož tak musí zaplatiti.
Kdo pak je prv v domČ skládal, Za sto jen dvacet dostával.
Ta pĜeukrutná drahota, Trápí lid jako robota;
Která mnohý lid hubila; Tato se všudy rozlila;
V zámcích v mČstech ve vsích všudy, Všecken lid hladinou hubí.
Mezitím a právČ až dost, Všudy se zmáhá nepravost,
V koupi, prodaji, v jednání, Ve všem lidském obcování.
SmČle vyĜknu a píši zdeĢ, Že to ještČ nevidČl svČt.
Pán BĤh nám ukázal cestu, NepĤjdemli ze tmy k svČtlu,
Že nás potrestá ještČ víc, Však žádný na to nedbá nic.
I všudy páni hvČzdáĜi, Píší že žádnou nesnázi,
NemĤž dČlat ta kometa, Nižádné promČny svČta;
Kdoby se z ní v nČtþem strašil, Že by se tím darmo plašil.
Dejž BĤh! by nám lidu všemu, Spíš k dobrému nežli k zlému
PĜišlo a k potČšování, Té hvČzdy ukazování.
Však proto nebućme spící, Neb jest to pĜedsi Prut bdící. Jer.1.kap.
Dne 3., 4. a 5. ledna, a sice u veþer. V ty dni ještČ tu hvČzdu
ocasatou vidČt bylo, ale již velmi daleko k stranČ polední, pro tu
vzdálenost již taky velmi malou jasnost a kratší ocas vidČti bylo.
Pak ale od 5. ledna již potom ji vícej vidČti nebylo. /308/ Dne 14.
ledna po 6. hodinČ ráno. Stalo se na obloze k stranČ polední veliké
zablejsknutí, až se celá zemČ osvítila a po nČm zĤstala þára k duze
podobná. PĜedtím dne 13. téhož napadlo snČhu na ¼ lokte a do rána byl hodný mráz, však pĜitom ticho a jasno. Prohlášeno bylo
naĜízení cís. král. Ĝiditelství, že bankocedule po 1 a 2 zlatých jen
do posledního ledna t. r. v bČhu zĤstanou. Však ale pro ulehþení
lidu mimo Prahy v krajských mČstech pĜi bankálních inspectorátních ouĜadech za vejkupní neb smČnné listy vymČĖovati se budou.
VesmČs pak se až do 31. Ĝíjna pĜi odvodech na zemské povinnosti
a platy v své na pátý díl snížené cenČ pĜijímati budou. Dne 31.
ledna. Všudy po celé zemi prohlášeno jest, že již od toho dne jen
samotné smČnné neb vejkupní listy v penČžitém bČhu zĤstávají. A
krejcary staré že svou cenu, to jest plný krejcar, podržují a tak v
bČhu zĤstati mají. Téhož mČsíce ledna suté obilí mČlo cenu a prodávalo se:
V bankocedulích. V smČnných listech.
korec pšenice
80 f
16 f
korec žita
70 f
14 f
korec jeþmena
60 f
12 f
korec oves
30 f
6f
korec hrachu
80 f
16 f
korec prosa
70 f
14 f
korec erdteplí
18 f
3 f 36 kr
cent sena
16 f
3 f 12 kr
Tak i jiné všecky vČci ten þas dvojí smlouvu a dvojí plat mČly.
Zima až potud ještČ mírná byla a ku konci ledna mrazová ostrost
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dokonce odešla. Pak dne 3. února po raním mrazu nastala tichá
teplost a sníh s svou sanicí odcházel a pak ten mČsíc s mírnýma a
vlhkýma þasy voda snČhová odešla. Nato pak mČsíce bĜezna od
zaþátku až do 15. téhož byly þasy deštivé a dílem snČžné, potom
nastaly raní tvrdé mrazy, snČžné prášenice a studné vČtry, dobytek
ovþí ven na pastvu se vyhnati nemohl i také na polích pracovati se
nemohlo a tak jarní setí se velice opozdilo. Dne 28. bĜezna v Bílou sobotu u veþer. Ve vsi PĖovČ u Labe 6 novousedlých stavení
vyhoĜelo od rozpáleného, vodou zalitého másla, které komínem
vyletČlo a padši na stĜechu, ji zapálilo. Téhož dne byl mČsíc v
ouplĖku a k veþeru zaþalo pršeti, že mnozí pĜespolní lidé na slavnost VzkĜíšení PánČ do kostelĤ jíti nemohli, a pršelo celé svátky
velikonoþní, pak zaþalo mrznouti a tak ty vlhké a studené þasy trvaly až do nedČle III. po Veliké noci, totiž celý duben, takže pĜi té
zimavé povČtrnosti jarní setí s tČžkostí se odbejvalo.
/309/ W Den DWaCátého DeWátého bĜezna
WeLkonoýnI prWnI sWátek.
Dne 30. bĜezna v PondČlí velikonoþní. Držel padesátiletou
památku svého trvajícího manželstva onen známý vĤbec znamenitý ýech a horlivý vlastenec p. František Vavák soused a bývalý
rychtáĜ ve vsi Milþicích na cís. panství podČbradském, s manželkou svou Barborou rozenou Poupovou, v chrámu PánČ farním na
Skramníku. Požehnával ty ctihodný manžele velebn. p. Václav
Zákora faráĜ skramnický a kázání slova božího pĜednesl velebný
p. Kazimír SvČtlík faráĜ sadskej. PĜi kteréžto jubilací tČch starých
manželĤ všickni živé dČti, vnukové a pravnukové v poþtu 29 pĜítomni byli. Sotva pĤlnoþní europejské zemČ po krutých válkách
sobČ pooddechly, již opČt zas váleþná vichĜice tohoto roku mezi
dvory francouzským a ruským se zbouĜila a veliké vojska hnutí z
obouch stran se strhlo. Z þehož znáti bylo, že vojna hrozná nastává. Po veliké noci, kdy se bĜezen skonal, dubna mČsíce obilí mČlo
svĤj poplatek, a to sice již v samých listech (neb již tomu lidé, aþ s
zármutkem a hoĜekováním, trochu pĜivykali) pšenice 20, 21 a 22 f,
žito 17, 18, 19 a 20 f, jeþmen 13, 14, 15 a 16 f, oves 6, 7 i 8 f,
hrách 25 f, proso 22 f korec. Sena cent 5 f, slámy 1 mand. 6 i 7 f.
Ten þas byla ještČ studená povČtrnost až do 19. dubna, jenž byla
III. nedČle po Velikonoci, na který den také i mráz byl. A tak skrze ty zimy a mrazy žita i pšenice velmi zemdlené a zhubené byly.
Dne 10. máje. Ohlášeno bylo: když tak onde dČtinské neštovice se zjevují, protož v kterém domČ by dČti takovými neštovicemi
osypané byly, aby se tam s jinými dČtmi - ani také na pohĜeb takových mrtvých dČtí - nechodilo. Téhož mČsíce rozepsaná byla k
placení daĖ jménem pĜídavek na to vojsko, jenž v Polsku pro obsazení císaĜských hranic stálo. Též musili se také z panství odvádČti konČ a vozy profiantské a k nim také lid, pro vojsko to, které
císaĜ pán proti RusĤm na pomoc císaĜi francouzskému, totiž
30.000 mužĤ pod vĤdcem Karlem knížetem z Švarcenberku postaviti musil. Francouzské vojsko, též s ním spojená vojska mocností svazku rejnského, stále pĜes pruské zemČ proti RusĤm u velikém množství táhlo. Dne 15. máje, v pátek pĜed Svatodušními
svátky ráno. Deštíþek tichý a hustý pĜišel, z nČhož v té již velké
ten þas suchotČ vše stvoĜení se radovalo. Toho dne veþer J. M. císaĜ pán s císaĜovnou a nČkolika radami svými do Kolína pĜijel a tu
v zámku pĜenocoval. Odkudž /310/ Téhož dne 15. máje v noci o 12.
hodinČ. CísaĜ francouzský Napoleon Bonaparte spolu s císaĜovnou
pĜijel do Drážćan. Král saský s královnou vyjeli proti nim do Freiberka, pĜi vjezdu do mČsta Drážćan stĜílelo se ze 200 kusĤ a všemi zvony zvonČno. Ráno 16. máje v kapli dvorské bylo Te Deum
Laudamus slavnČ držáno a skonþilo se s stĜelbou ze 100 kusĤ. Téhož dne 16. máje. J. M. císaĜ rakouský a král þeský František I. s
císaĜovnou po 11. hodinČ pĜed polednem na Hrad pražský pĜijel. V
týž den Praha mČla dost poutníkĤ k uctČní vlasti patrona sv. Jana z
Nepomuku, ale pĜedce ne tolik, jako jindy bývá, a to skrze tu velikou drahotu všech potravních vČcí. Téhož dne odpoledne dvojí
veliký déšĢ s bouĜkou a krupobitím od východu pĜišel, kteréžto
krupobití místem na žitČ velikou škodu zpĤsobilo. Dne 17. máje
byl Hod boží svatodušní. J. M. císaĜ rakouský s císaĜovnou z Prahy odjeli do Drážćan, kamž dne 18. téhož v poledne pĜijeli, kdežto pĜi zvuku stĜelby a zvonĤ uvítáni byli. U veþer král saský dal
slavnou veþeĜi, pĜi níž oba císaĜové a císaĜovny, též královna
westfalská, též všickni princové a princezky stolovali, pak po veþeĜi všickni spoleþnČ to slavné celé osvícené mČsto prohlídli. Skrze mČsto Lipsko táhlo 2000 žen za armádou francouzskou do Rus

k opatrování nemocných a ranČných. Dne 29. máje J. M. císaĜ a
císaĜovna z Drážćan do Teplic pĜijeli, odkudž pak dne 31. téhož
císaĜ pán zas do Prahy sám se pĜibral a nato pak dne 1. þervna císaĜovna též do Prahy pĜijela. Téhož dne pĜibylo ceny soli a tabáku. Soli prve byl soudek 1 centn. za 9 f vídeĖského þísla, nyní za
15 f. Tabáku šĖupavého byl lot za 3 kr, nyní za 4 kr, a kuĜlavého
byl prve lot za 1½ kr, nyní za 3½ kr. Obilní cena ale o nČco spadla
a platil se korec pšenice za 18 f i 16 f, žito 15 i 14 f, jeþmen 10 f,
oves 6 f 30 kr, též jiné vČci vesmČs levnČj se prodávaly. Dne 3.
þervna odpoledne. PĜijela z Drážćan do Prahy císaĜovna francouzská, neslo ji v jejím voze 8 koní a s ní také pĜijela lejbgarda
francouzská u veliké slávČ. Pražané také ozdobnČ v jízdČ i pČchotČ
a mnoho vojska v parádČ až na Bílou Horu stálo, kdež také J. M.
císaĜ s císaĜovnou naproti vyjeli, pĜi kterémžto vítání všema zvony
se zvonilo a stĜelba ze 100 kusĤ hluþnČ se ozývala. CísaĜ Napoleon ale z Drážćan k armádČ své, jenž s Rusy válþiti poþínala, se
odebral. /311/ Dne 19. þervna. Byla v Praze držána þeská þinohra
neb comediæ o dobývání mČsta Prahy od ŠvejdĤ roku 1648, a to
sice ku pomoci chudým. Ta byla velmi pochválena i její author p.
J. N. ŠtČpánek a sešlo se penČz 1200 f, které chudým dané byly.
Dne 1. þervence. CísaĜ pán se svou dcerou císaĜovnou francouzskou a s nimi arcikníže Ferdinand vejvoda wircpurský císaĜe
pána bratr z Prahy odjeli do Karlových VarĤ (Karlsbadu) a tam
velmi slavnČ uvítáni byli. U veþer celé mČsto osvíceno i vrchy nad
mČstem a na nich hustČ z moždýĜĤ stĜíleno: tu kde socha Karla IV.
stojí, ve tĜech domích ti slavní hosté bydleli, kdežto pĜi tmách postavilo se tu do trihraníku 900 havíĜĤ z Jachimsthalu a Šlakenwaldu, ti velmi libou muziku dČlali a kahancemi svítili a jeden z nich
na zdraví JJ. MM. víno pĜipíjel a když kĜiþel: Vivat! všickni ti havíĜi kahance nad hlavy vystavili a tu muziku každý den dČlali. Nato pak dne 5. þervence v nedČli JJ. MM. vyjeli odtud pĜes Cheb do
Wircpurku, kamžto až císaĜ pán francouzskou císaĜovnu vyprovodil. Dne 15. þervence zaþínaly se u nás žnČ. U Radimi na nČkterých polích zlíhli se jakési þerné brouky jako malé babky s kĜidýlkami. Ti zĤstávali v zemi skryté a každý den od 10 do 12 hodiny
toliko vylezouc po stojatým obilí v klasích se rozložejí a velmi
ostĜe zrno žerou, až je na zemi šrotu vidČt, jakoby otrubami posypal; pak v poledne se zas do zemČ ztratČjí. To ještČ žádný nikdy
nevidČl, ani neþetl. Oni žerou žito, pšenici i také jeþmen.
Dne 21. srpna ráno. Ve vsi Velimi skrze rozpálené máslo
oheĖ vyšel, a tu vesnici (mimo 8 stodol na dolejší stranČ a kostela)
v prach a popel obrátil. Toho mČsíce chodil tu okolo KaĖku po vrších oficír od cís. král. generál. štábu, který to položení zemČ a vrchĤv spisoval k vypracování nové mapy, tak též i jinde v zemi k
tomu cíli vyslaní oficíĜi podobnČ procházeli. PĜi konci srpna obilí
mČlo cenu, pšenice 10 i 11 f, žito 6 f i 5 f 30 kr, jeþmen 4 f a oves
2 f 30 kr w.w. korec. Dle došlých novin a zpráv Francouzové toho
mČsíce srpna ruská mČsta Vitepsko a Smolensko vybojovali a takž
i celý litvanské vývodství osadili. Nato zas dne 7. záĜí. Blíž hlavního ruského mČsta Moskvy Francouzové s Rusy hroznou bitvu
svedli, Rusy porazili a tak k mČstu Moskvy blíže postoupili, po
þemž pak /312/ dne 14. záĜí. Francouzové do Moskvy mČsta vtrhli,
kdež veliké zálohy jak živitelných a váleþných potĜeb, tak též i
množství bohatých klenotĤ za koĜist dostali. A aþkoliv utíkající
Rusové z naĜízení Rostopšina, rady císaĜe ruského Alexandra, to
veliké, bohaté a krásné mČsto na mnoha místech zapálili a Francouzové pak po nich hasili, však pĜedce (jak zprávy o tom psaly)
tĜi díly toho mČsta popelem lehlo i také vnovČ ozdobený palác císaĜovny KateĜiny, jehož sotva 4tý díl zĤstalo, a jedna pevnost
Kremlyn obstála. Také tu pĜes 30.000 nemocných a ranČných ruských vojákĤ shoĜelo a pĜes 200.000 tichých a neviných obyvatelĤ
o své jmČní pĜišlo a na žebrotu uvedeno.
BILa WeLIká bohatá, krásná, a rozhLášená MoskWa,
a nIInI oD XIIIIo záĜI, WICe nejnI.
Dne 1. Ĝíjna prošel cirkulár, dle kterého na rok 1813 danČ z
hlav od každé osoby 2 f platiti se má. ÈDne 15. listopadu, v nedČli 26. po sv. Duchu u veþer po 7. hodinČ. Jedno veliké zablýsknutí stalo se po vší zemi, v Praze lidé ze všech stran tam pĜíchodící všudy jej vidČli, ale žádný docela Ĝíci nemohl, odkudby pocházelo. V tu chvíli bylo ticho a nepršelo, an pĜedtím samé vlhkosti a
deštČ trvaly. Obilní cena zase spadla. Již se platilo korec pšenice
6 f 30 kr a 7 f, žito 4 f 30 kr, jeþmen 2 f 15 kr, oves 1 f 30 kr. Dne
30. Ĝíjna. V PaĜíži bylo 14 znamenitých osob k smrti ortelováno,

mezi nimiž také nČkteĜí vojenští generálové byli. PĜíþina neb vina
jim dána, že jsou bouĜe proti císaĜi Napoleonovi Bonapartovi strojili. V zemi pruské. Židé zcela mČstského práva spolu zároveĖ s
jinými vlastními kĜesĢanskými obyvateli dosáhli. Protož tyto 3 artykule zachovati mají ustanoveno. I. V synagogách své služby boží a modlení mají míti v Ĝeþi nČmecké a ne hebrejské. II. Obyþejné
a zvláštní zpČvy mají s varhany zpívané býti a takové mají sobČ
zaopatĜiti. III. Osoby ženské vdané i svobodné mají zároveĖ s muži v synagogách se shromažćovati. ÈOno dne 15. listopadu spatĜené zablýsknutí ve všech zemích vidČno bylo a ve Vídni nejen
všecky domy, ale i dost malé vČci se spatĜovaly pĜi tom blesku.
Pražský hvČzdáĜ p. David pĜiĜíká, že jest to první znamení pozdČjších vČkĤ, ale aby se z toho žádný nedČsil. /313/ Toho mČsíce prohlášeno naĜízení vysoce slavného cís. král. zemského gubernium,
že v následku prošlého dvorského dekretu od 4 þervence roku
1811 jak kotribuenti své za odmČnu roboty ustanovené platy, tak
též familianti neb novousedlí z tČch od panských dvorĤ jim (podle
robots abolitions systemu) k emphytevtickému vlastenství pĜepuštČných polí s jiných gruntĤv vymČĜené þinže, jednu polovici takových platĤ toliko v hotových penČzích, druhou ale polovici v samém sutém obilí a to sice 1 rak. míru pšenice za 2 f, žita 1 f 30 kr,
jeþmena za 1 f a ovsa za 45 kr. PĜitom také že pĜi každé zmČnČ držitele téhož emphyt. gruntu z trhové postupní neb odhadní ceny,
landernium à 5/p cento placeno býti má. Dle toho naĜízení tedy
zaþalo se i také v král. horním mČstys KaĖku pĜi prodaji neb postoupení a zhandlování takového pole, které obec do emph. vlastenství sousedĤm roku 1782 a 1792 pĜepustila, od nového držitele
platiti.
Dne 6. listopadu. Bylo u nás ještČ libé povČtĜí. Nato pak dne
7. listopadu nastaly mrazy kruté a zvláštČ krutČjší v zemi ruské,
kdežto zima brzo v málo dnech až na 18 grádĤ vystoupila a francouzskou tam stojící armádu velice hubila, takže dennČ množství
lidu i snad 100 koní v armádČ francouzské padlo. Dne 8. listopadu. Rusové vzali FrancouzĤm mČsto Polocko a od toho þasu štČstí
k jich stranČ se obrátilo, takže na všech stranách šĢastnČ na své
nepĜátele doráželi, je spátkem s znamenitou jich nepĜátel ztrátou
jak lidu tak též potravních zásob, praporcĤ, kusĤ, municí, tiskli k
Smolensku zpátkem tiskli. Jaké to zpáteþní tažení tČch hrdých
FrancouzĤ bylo, to se tuto z listu, od tej armády psaného, krátce
vyrozumČti mĤže. „Od 6. do 14. listopadu tak krásná francouzská
armáda, za 8 dní nebyla k sobČ více podobná, beze vší jízdy, dČl,
municí, toho všeho zproštČna jsoucí, nebo v nČkolika dnech padlo
pĜes 30.000 koní, celá jízda zĤstala pČchotou a nákladní vozy jsou
bez všech koní. NejvČtší díl našich dČl a vojenských též spížních
zásob musili jsme zanechati a zkaziti. Bez jízdy nemohli jsme ani
na hodinu cesty na výzvČdy vyjeti, bez dČl nemohli jsme se v žádnou bitvu pustiti, ale jen na doražení RusĤ oþekávati a spČšnČ zpČt
táhnouti, abychom k bitvČ pĜinuceni nebyli. Taky jsme se musili
dalece rozšíĜiti, aby nás Rusové neobklíþili a to vše dálo se bez
jízdy a všech vojenských zásob. Tyto obtížnosti spolu s nesmírnou
a pĜeukrutnou zimou spojené þiní naše položení a zpáteþní tažení
velmi smutné.“ ÈDne 13. listopadu. CísaĜ francouzský odjel z
Smolenska zpátkem do Krasavi. Dne 8. listopadu. Ruský generál
kníže Platov na 4tý francouzský armádní pluk vyrazil, jej celý rozsekal, 62 dČl a všecku vozní tíhotu, sklady, plány, kanceláĜ a kusy
armádní dosáhl, též generála franc. Safena, pĜes 100 oficírĤ a 3500
sprostých zajal. CísaĜ Napoleon Bonaparte vida, že jeho armáda
coufati musí, sám napĜed þasnČ zaþal a 9. téhož již v Smolensku
byl, odkudž armádní rozkazy dával a pak dne 13. odtud zpátkem
do Krasavi odjel. /314/ ÌDne 16. listopadu. Rusové u mČsteþka
Kridanova Franc. porazili, 2 kusy, 2 praporce, 80 oficírĤ a 2000
sprostých mužĤ zajali a toho dne mČsto Minsko dostali, v kterém
mnoho potrav a munice uchvátili, též na silnici do Vilna zajali
množství kusĤ a vozĤ s municí a pĜes 1000 mužĤ, pĜitom také své 4
zajaté generály osvobodili. Dne 19. listopadu. CísaĜ francouzský
již také zpáteþní tažení svého vojska z mČsta Moskvy naĜídil a
všecku vozní tíhotu a co by tah nespČšný þinilo, zkaziti poruþil.
Odtud k Smolensku coufající franc. vojsko každodennČ od jízdy,
kusĤ a pakážních vozĤ pĜes 100 koní tratilo, na té cestČ také
množství munice zkaženo a množství dČl neb kusĤ zahrabáno i do
vody vmetáno bylo pro ztrátu koní a spČšné ustupování. Vývoda z
Elchyngu, franc. vĤdce, maje pĜi sobČ 3000 lidu, dal pĜíkopy okolo mČsta Smolenska, když k nČmu zpáteþnČ pĜitáhl, do povČtĜí vy-
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hoditi, vtom byl od RusĤ obklíþen, z nichž se s velikou tČžkostí
vysekal a pak jim jeden celý den spČšnČ ustraĖoval, až v noci Ĝeku
Borysthenes pĜešel a tak vyvázl, jako þáp z konopí. Dne 26. listopadu. CísaĜ franc. Napoleon Bonaparte byl již na outČku zpátkem
ve vsi Studžanech, kdež se do sprostých šatĤ pĜešatil a jako neznámý mezi svými vojáky jel, odkudž v rychlosti pĜes Vilnu a
Varšavu skrze pruskou zem dne 13. prosince v noci do Drážćan
nenadále v malém komonstvu pĜijel, tam pĜenocoval u svého legata barona Serej, pak ráno v 5 hodin král saský k nČmu pĜišel a on
po snídaní odtud pĜes Mohuþ do PaĜíže odjel. Toho mČsíce obilí mČlo cenu, korec pšenice 7 f, žito 5 f, jeþmen 4 f 30 kr a oves 2 f 30 kr.
Skrz CeLej BožI HoD WánoýnI MLha.
V posledních dnech prosincových, rok 1812tý odcházejíc, taky
s sebou tu krutou zimu [bral], již v tČch dnech mrazy nebyly, sníh
se slehával a sanice pomíjela. V Londonu v zemi anglické stala se
sbírka neb almužna penČžitá pro vyhoĜelé mČsto Moškvu a jen od
privátních osob za krátký þas se shledalo 240.000 liber šterlinkĤ.
Rok 1813.
Den rokV noVého, zCeLa MIIrnČ obLaýnI.
Bože! raþ se smilovat, nad námi v tomto roku,
Raþ nám pokoj darovat, ukroĢ bojovných krokĤ.
MČsíce ledna poþasí byly mírné, pak od polovice téhož samého mČsíce zaþala cena obilí pĜibývati, korec pšenice 8 i 9 f, žito 6 f
30 kr i také 7 f, jeþmen 4 f 30 kr, oves 2 f 30 kr a cent. sena 1 f i
taky 1 f 6 kr se cenilo a platilo. Dne 8. února. Vítr veliký se strhl
a trval skze celý den, který nejen mnohé stĜechy otrhal, ale i také
stavení a stromy v lesích porážel. /315/ Dne 14. února. Ruský cís.
generál Rat vtrhl do Lublina a dne 20. téhož kozáci ruský vrazili
do mČsta Berlína projevše nČkteré ulice, zase zpČt odjeli. Toho
mČsíce byly þasy mírné, víc teplé než zimavé a od toho dne již
polní práce se konaly, místem i jarní setba jeþmene a ovsa. Dne
22. února odebral se na vČþnost p. Jan Rosa, radní v král. horním
mČstys KaĖku, po nČmž p. Václav Romazyl radním uþinČn. Dne
24. února. Ruský císaĜ Alexander pĜijel do Kališe. Rusové již celý
Listland a Polsko opanovali a do pruských zemí ouprkem chvátají.
Francouzové pak pĜed nimi v rychlosti neústavnČ zpátkem ustupují. Dne 27. února, veþer v sobotu pĜed nedČlí masopustní. Ve vsi
Kostelní LhotČ oheĖ vyšel, který 27 stavení a tamní starožitný
kostel Matky Boží strávil. Dne 1. bĜezna. Veškeré francouzské
vojsko z Berlína vytrhlo a za nimi pak ruské brzo do téhož mČsta
vtrhlo. Dne 9. bĜezna. SnČhu trochu spadlo a zimy pĜibylo s prudkýma mrazy. Ten þas vojáci, jenž na dovolení doma byli, k svým
vykázaným regimentĤm ve všech císaĜ. zemích povolaní, dostaviti
se musili. Dne 15. bĜezna. CísaĜ ruský Alexander pĜijel do hlavního slezského mČsta Vratislavi a tam slavnČ zvonČním, stĜelbou a
východem pruského generálstva a mČšĢanstva, též u veþer celého
mČsta osvícením, uvítán byl. Francouzové již celou pruskou zem
opustili a pĜes Labe do dolních Sas ustoupili. Frankfurt nad Oderou, Wirtenberk, Drážćany a Lipsko Rusové již osadili a všude
radostnČ vítaní byli. Dne 23. bĜezna. UmĜel uroz. p. Jan Josef z
Bajerveku, bývalý administrátor panství královských v ýechách, v
ýáslavi u svého pana syna Jana z Bajerveku tamního krajského
hejtmana, rodilý z mČsta Vyškova v Moravi, jsa starý 74 léta.
Dne 5. dubna. Pevnost ýastochov v Polsku, kdež až dosavád
Francouzové byli, RusĤm se vzdala. Osazení francouzské s 30 kusy do zajetí pĜišlo. Téhož dne nastaly zas pČkné a teplé þasy, které
trvaly až do Bílé soboty, v polích se pohodlnČ pracovalo a obilí
zimní pČknČ se spravovalo. Dne 10. dubna v sobotu pĜed nedČlí
KvČtnou. Rusové u vsi Kerbelice blíž Burku v Prusku Francouze
porazili, 800 mužĤ, 500 koní a 16 dČl zajali. Rusové již vesmČs
pĜes Labe na levý bĜeh do Sas pĜešli. Dne 13. dubna. V Lineburku
od RusĤv bylo FrancouzĤ zajato 71 oficírĤ a 2582 sprostých a u
Mekermu 487 mužĤ zas do zajetí RusĤm padlo, kteréž všickni do
Berlína odvedeni byli. Tamž v BerlínČ ruský generál prohlásiti
dal, že král pruský spolu s Rusy proti FrancouzĤm spojen jest.
MČsto Lubek na svĤj náklad 1000 mužĤ pomocného vojska proti
FrancouzĤm k ruské armádČ postavilo. /316/ Dne 16. dubna. U
Verdenu v Sasích dolních ve vsi RydČ ruský kozáci mnoho utiskujících FrancouzĤ chytili a kasu jejich s 15.000 tolarĤ podrželi. Toho mČsíce Francouzové také ze ŠpanČl vytrhli a Engliþané PortugalĤm novou pomoc uþinili. Francouzská, od RusĤ rozplašená a
velice zhubená armáda shromažćovala se u Erfurtu a Eisenachu,
kdež k ní zas veliké množství nového vojska z Francouz a od rejn92

ského spolku se stáhlo. Naproti nimž také Rusové s Prušani spojení se stavČli. Toho þasu také cís. rakouská amáda k slezským
pruským hranicem se stahovala a braní na vojnu nováþkĤ nastalo
veliké. Od toho dne také v cís. král. zemích nových papírových
penČz za 45 milionĤ, tak Ĝeþených Anticipations-Scheinu, v bČh
vyšlo, které tak jako vejkupní listy svou platnost a víru míti a udávané býti mají.
HoD božI WeLIkonoýnI, MČL paterej poýas.
Zima, jasno, deštivo, vČtrno a u veþer ticho. Byl den 18. dubna. Nato do rána k pondČlku 19. téhož napadlo snČhu na ¼ lokte a
pĜi horách na ½ lokte. Mnozí lidé a zvlášĢ páni na saních do kostelĤ jeli. Však ale do veþera v krajích z vČtšího dílu zas ten sníh sešel. Ten þas obilí mČlo cenu korec pšenice 5 f 30 kr a 6 f, žita 4 f i
3 f 45 kr, jeþmen též podobnČ, oves 2 f 30 kr, hrách a þoþka 5 f,
erdteple 45 kr a 36 i 30 kr. Dne 25. dubna. Pevnost pruská Špandava se vzdala a tamní franc. osádka bez zbranČ propuštČna byla s
tím reversem, že do jistého þasu proti RusĤm a PrusĤm bojovati
nebudou. Dne 26. dubna. PĜijel do Prahy vývoda wircpurský Ferdinand, císaĜe pána našeho bratr. Pak nato také dne 27. dubna.
Ruského císaĜe sestra vdova po knížeti z Vejmaru, pĜes ýeský
Brod do Prahy se pĜibrala. Též i také toho dne pĜes BudČjovice a
hrad KonopištČ král a královna saská s princezkou Augustou dcerou svou do Prahy pĜijeli, s nimiž i také tam jich garda se pĜibrala.
Vojsko pak saské 8000 lidu v krajích žateckém a litomČĜickém se
rozložiti, bydlišĢata vykázané mČlo. Dne 28. dubna. UmĜel v
mČstČ Boleslavi v pruském Slezsku ruský cís. polní maršálek Kotušov v 77. roce svého vČku. Po nČm nastoupil generál Witgenštein. Dne 30. dubna. Ruský císaĜ Alexander pĜijel do Freiberku v
Sasích a král pruský též toho dne do Chemnice se pĜibral. Stromy
ovocné všeho druhu hojnČ kvetly a pĜi mírné povČtrnosti všecko
zelené osení pČknČ se spravovalo a k hojné ourodČ nadČji dávalo.
/317/ Dne 2., 3. a 4. máje. V Sasích u Lucka mezi Francouzy a
Rusy s spojenýma Prušany strhla se velmi krutá a krvavá bitva, v
kteréž pĜes 40.000 lidu z obojí strany padlo. Po té bitvČ Rusové a
Prušané zas nazpČt Labe na levý pĜeh pĜešli a Francouzové do
mČsta Drážćan vtrhli. Dne 8. máje. Pan Jan Prokop hrabČ Šafgotþ
první biskup budČjovský, na vČþnost se odebral a pĜi kostele sv.
Jana KĜtitele na pĜedmČstí tam v BudČjovicích pohĜben. Maje vČku 65 let. Téhož dne Turci pĜistavše k hranicem vlaským a charvátským do Benátska, tam vzali FrancouzĤm pevnost ýetín a obrátili se k ýenku. Z Krolštatu v Charvátích mnozí se pryþ stČhovali. Dne 18. máje. Král saský s svou gardou z Prahy zpátkem zas
do Drážćan odjel, kdežto již Napoleon cís. francouzský bytem
byl. Královna ale a vozní tíhota v Praze zĤstaly. Ku konci toho
mČsíce Rusové a Prušané, po nČkterých se stalých šarvátkách s
Francouzy, od Labe ustupovali, jichžto Francouzové následovali a
s svým levým armádním kĜídlem k Hamburku, levým pak v Slezsku až nedaleko VratislavČ se roztáhli.
Dne 1. þervna. J. M. císaĜ pán náš do mČsta Kolína na noc pĜijel a ráno 2. téhož odtud [do] Jitþína se odebral. ÊDne 4. þervna.
Mezi bojujicíma mocnostmi, franc. a ruským císaĜem též pruským
králem bylo skrze zplnomocnČné vyslance ve vsi Pesvici na hranicích þesko slezských pĜímČĜí na 6 nedČl uzavĜeno. ÇDne 3. þervna. Angliþané v krajinČ Iliridské k Fiume na 5 návích velkých pĜistáli, celého toho mČsta a všech záloh se zmocnili, Francouze tam
bydlící rozplášili a pobili a nevinné vČznČ od FrancouzĤ tam zadržané rozpustili. Dne 16. þervna. CísaĜ ruský Alexander z Gladska
pĜes Náchod do Opoþna mČsta v hradeckém kraji pĜijel, kdežto jeho sestra knČžna z Weymaru naĖ oþekávala. Tu cís. král. štolmistr
p. hrabČ z Trautmansdorfu, jménem našeho zemČ pána, císaĜe ruského pĜivítal a pak také hned dne 17. þervna cís. král. ministr hrabČ Meternich z Jitþína tam do Opoþna k císaĜi ruskému pĜijel a
pak dne 18. téhož zas zpátky do Jitþína se odebral. J. M. císaĜ ruský v OpoþnČ s svou paní sestrou knČžnou z Weymaru až do 23.
téhož pĜebýval a toho dne odtud zas pĜes Náchod do svého hlavního bytu se odebral, knČžna pak opČt do Prahy odjela. /318/ Dne 24.
þervna. ŠpanČlové u mČsta Vittoria s pomocí EngliþanĤ nad Francouzy veliké vítČzství obdrželi i všecku nepĜátelskou artillerii a jiné tíhoty vozní za koĜist dosáhli a koneþnČ ty své nepĜátele z
svých zemí docela vytiskli. Ustupující Francouzové pevnost Burgos prachem do povČtĜí vyhodili. Lord englický Welington za
polního maršálka armády španČlské a anglické vyhlášen byl. Toho
mČsíce císaĜo-král. rakouská armáda v ýechách velmi hustČ pĜi

hranicích slezských, lužických a saských položena byla a hlavní
byt polního maršála knížete Karla z Švarcenberku byl v Brandejse
a rezervní artillerie stála okolo Kolína a Brandejsa Hory Kutné.
Také téhož mČsíce táhlo tudy vojsko z varšavského Polska, jehož
14.000 mužĤ se poþítalo, které císaĜ rakouský do Lužice k armádČ
saské a francouzské skrze své zemČ táhnouti propustil. Ti sobČ
velmi pyšnČ po francouzsku poþínali a dobré vyživení v kvartýru
od hospodáĜe míti musili, zaþež pak od každého muže náhrada
dennČ 18 kr následovala. An mnohý muž nejménČ dennČ 1 f koštoval. Na KaĖku ten þas ležela na kvartýru celá 1. compag. uherská od sanitäts divisionu. Ku konci téhož mČsíce zaþalo se mezi
bojujícíma mocnosti v Drážćanech skrze tam k tomu cíli vyslané
ministry o pokoj jednati, þehož náš dobrotivý mocnáĜ nejvČtším
prostĜedníkem byl.
Dne 10. þervence. PĜijeli z Drážćan do Prahy francouzský vyslanec pan Alopenc a pruský zemský ministr pan z Pelova. Téhož
dne. Zaþaly se dČlat valy drnové okolo Prahy, též u MČlníka, Veltrus a jinde, na kteréžto dílo kolik tisíc lidu ze všech krajĤ jíti muselo. Pak do tČch val a náspĤ stavČly se palisády, na který z panských okolních lesĤ dĜíví dílem po Moldavi se plavilo, dílem také
svážeti muselo. Dne 11. þervence veþer. Jel od Náchoda pĜes
Hradec a Kolín do Prahy cís. ruský vyslanec k vyjednání pokoje,
za kterýmž také v týž þas král. pruský vyslanec též tam do Prahy
se pĜibral, ponČvadž to jednání z Drážćan do Prahy pĜeloženo bylo. Ten þas obilí pĜiplatilo, ponČvadž císaĜ pán z ýech obilí do Sas
vyvážeti povolil. Pšenice korec se platil za 16 i 17 f, žito 8 i 9 f,
jeþmen 6 f, oves 5 f. Toho roku dne 13. þervence, svatá Markéta
zavádČla na pole žence. Ale jen tam, kde vojákĤm co dát nemČli, a
nikde vydlužit se nemohli. Téhož dne. Náš císaĜ pán z Brandejsa
do Prahy pĜijel a tam na HradČ s Ferdinandem panem bratrem
svým obČdval, pak zas téhož dne do Brandejsa se navrátil. ÊDne
28. þervence pĜijel do Prahy druhý francouzský vyslanec, vývoda
z Vicency. ÇDne 24. þervence. Kníže z Švarcenberku cís. král.
polní maršál, generál ruský p. Dybiþ a švejdský vyslanec pan Bild
do Prahy pĜijeli. /319/ Téhož dne 24. þervna, v sobotu jel od VídnČ
do Prahy marokánský vyslanec z Afriky. Ten mČl zlatem hustČ šaty premované a štykované, na þepici pak mČl drahý veliký svČtlý
kámen v zlatČ fasovaný, coby jej mohl do ruky zavĜít, též také i
jeho þeleć šacstvo zlatem hustČ premované a štykované mČla.
Jména vyslancĤv, jenž k vyjednání obecného pokoje v Praze se
sjeli. CísaĜ. rakouský p. hrabČ Meternich, cís. ruský pan z Anšteten, císaĜ. francouzský pan Alopens, král. pruský p. z Humboldu,
král. švejdský pan Bild, císaĜ. turecký nepovČdomo.
Pane Bože! raþiž osvítiti každou tu hlavu,
Aby þinila pokojnou a kĜesĢanskou správu;
Pro církev i tvou božskou þest a slávu.
Téhož mČsíce také obrana zemská povolána a v pataliony spoĜádána, též ozbrojena byla.
Dne 4. srpna. RybáĜ v Brandejse chytil v Labi rybu sumu,
jenž vážil 100 liber neb centnýĜ rakouský. Nejprv jej dal na divadlo lidem, bera po 6 kr od osoby, a dostal pĜes 50 f. VidČl ho i císaĜ pán náš a pro svou kuchyĖ vzal a rybáĜi tomu, jak on rybáĜ
sám chtČl, zaplatil. Dne 8. srpna. Krásný kostel s ambitami, Panny Marie od vítČzství, jejž byl cís. Ferdinand II. na Bílé HoĜe u
Prahy postavil, ale roku 1784 zavĜen byl, jest zase s povolením
pána zemČ otevĜen a dnes v nedČli devátou po sv. Duchu slavnČ
posvČcen byl.13 Dne 15. srpna. Stalo se veliké hnutí cís. král. vojska, neb zadnČjší plukové, jenž v kraji kouĜimském okolo Mochova a Záluží stálo, odtud z svých stanovišĢat dále k hranicem saským a lužickým odtrhlo a již toho dne pĜední jízdní plukové císaĜské ruské armády (jenž s spojenýma Prušany 80.000 mužĤ silná
pod vĤdcem ruským generálem Benigsenem do ýech vtrhla) do
tČch stanovišĢat okolo Mochova, MČlníka, Veltrus etc. pĜitrhli. A
tu sme také nenadále vidČli, že:
ýeho se zeM ýeská obáWaLa, to se jI pĜIhoDILo.
Nebo ta armáda táhla rychle a to I. díl od Gladcka pĜes Náchod, II. od slezského Landshutu pĜes Trutnov a III. na JabloĖ a
pĜes Mladou Boleslav. Protož množství téhož vojska do vesnic a
mČst na kvartýr pĜicházelo, takže kromČ chlíva v zavĜítí, pod kĤlnami, na dvoĜích, zahradách, na návsi, na rynku konČ stáli. A aþ
pak spolu s tím vojskem obrok cí- /320/ saĜský vezl, proto pĜedsi z
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dodateþnČ pĜipsáno tužkou: na potupu národu þeského.

polí i ze stodol jeþmeny a ovsy se braly, též trávy na lukách sekaly
a jiné podobné škody na zeleninách páchaly. A co pak vojáci pro
sebe k jídlu pĜipravené mČli a jedli, ještČ všeliké jiné pokrmy od
drĤbeže, vajec, másla, smetany a t. d. sobČ porouþeli, a kdež jich v
domČ 20, 25, 30 a více bylo, tedy dennČ škody s nimi víc než tolik
zlatých v tom každém domČ se podniknouti musilo. K tomu ještČ
dennČ magacíny se odvádČti a fĤry na pĜevážení magacínu a pro
jinší vojanské potĜeby dostavovati musili, takže v mČstČ neb vesnici mnohdykrát ten þas pár koní neb volĤ ledva pozĤstalo, krom
nČkterého churavého potahu. Nadto ještČ to nejhorší bylo, že fĤry,
které s magacíny neb na jinou vojanskou pojížćku poslané byly,
pĜi armádČ od vojska, zvlášĢ ruského a pruského, zadržovány byly, takže mnohý potah sotva za 2, 3 i 4 nedČle zpátkem domĤ se
vrátil, ano dokonce mnozí hospodáĜové o takový svĤj potažní dobytek i s vozy pĜišli. Téhož dne 15. srpna v nedČli. CísaĜ ruský
Alexander do Prahy pĜijel, náš císaĜ pán vyjel jemu naproti pĜed
Novou branu a jeli spolu na Hrad. Vítání stalo se jak zvonČním,
tak i též zvukem stĜelby a veþer celé mČsto bylo osvíceno. Téhož
dne odjel z Prahy franc. vyslanec hrabČ Narboue. Dne 16. srpna
generál Moro, kterýž pĜed lety z PaĜíže do Ameriky vypovČzen
byl a odtud skrz Asii k ruské armádČ se dostal, do mČst pražských
pĜijel, jsa pĜijat jako maršál do služby u císaĜe ruského. ÊDne 18.
srpna. Král pruský Fridrich Vilém III. do Prahy pĜijel a tu slavnČ
uvítán byl. Když v þasu pĜímČĜí v Praze o pokoj jednáno bylo, císaĜ francouzský všecky jiné vyslance zdržoval a svého pak k témuž jednání nejposléze poslal, ten když pĜijel, ještČ s svým vyĜþením odkládal, odkazujíc se, až druhý plnomocník pĜijede, na nČhož když den po dni oþekáváno bylo, on pĜijel teprv dne 28. þervence, o 16 dní pozdČj po ustanovené lhĤtČ, a prohlašoval jiným
legátĤm a plnomocníkĤm takové nápady, dle kterých oni poznali
jen samou pýchu a faleš a žádnou náklonnost ku pokoji. Protož
onino /321/ plnomocníci rakouský, ruský, pruský, švejdský, španČlský, englický, denemarský a t. d. když již až do dne prošlého pĜímČĜí pracujíce oþekávali, již více se mámiti nedavše, od pera k
meþi a od stolu na konČ vyvstali a z Prahy k svým mocnáĜĤm se
odebrali. Nato dne 20. srpna. Po prošlém pĜímČĜí ve všech armádách pohnutí se stalo. Náš císaĜ pán se prohlásil, že on tuto vojnu
pĜinutcen jest védsti, a to pro vyjednání sv. pokoje, který v þas
pĜímČĜí skrze podávané prostĜedky i jiných mocností námluvami
vyjednati nemohl, za druhé, aby v svém panování svobodným a
nepodrobeným pozĤstával, a tak pro dosáhnutí téhož s mocností
ruskou a pruskou spojivši se, v svazku s nimi zĤstává. A hlavnČ že
tento boj vede se pro pokoj a nepodrobenost. Nato pak dne 29.,
30. a 31. téhož v celé zemi modlení v kostelích naĜízeno a k tomu
1 den pĤst uložen. BČh zlatých a stĜíbrných penČz od 18. srpna
nastoupil. Za 1 císaĜský dukát platí se vejkupních listĤ 9 f 41½ kr,
za 100 f stĜíbrných penČz platí se vejkupních listĤ 193 f ½ kr. Dne
22. srpna. Francouzové chtíce s velikou silou k Berlínu proraziti,
byli od RusĤ a ŠvejdĤ pĜemoženi a zanechali jim 26 kusĤ, 30 vozíkĤ s prachem a 1500 mužĤ, mezi nimiž jest 40 oficírĤ. Dne 23.
srpna. NepĜítel srazil se u Wittemberka a poslal 10.000 lidu na
Šveryn, tam stálo 4 pluky kozákĤ ruských, kteĜí do nepĜítele vskoþili a jej porazili. Téhož dne. DČdiþ koruny švédské, jenž armádu z
RusĤ, PrusĤ a ŠvédĤ spojenou pod svou správou má, Francouze
mezi Teltovem a Trebinem porazil a jim pĜes 20 dČl odejmul i také
nČkolik tisíc zbrojného lidu zajmul. Dne 25. srpna. Francouzské
silné komendy od Žitavy z Lužice do ýech vrazily, vtrhnouce do
mČst Frýdlandu, Rajchenberku, JablonČ a MimonČ, kdež na rychlost jménem ohnČ platu nČco penČz vynutily. V Mimoni vzaly direktora a purgmistra mČsta do zástavy, že 11.000 f složiti nemohli.
Dne 26. srpna. Byl veliký boj u Drážćan. Vojsko spojených
mocnáĜĤ tam mnohé náspy roztloukly, mnoho nepĜátel zbily, ponČvadž ale Napoleon s velikým poþtem vojska svým tu na pomoc
z Slezska pĜitáhl, protož spojená vojska odtud zpátkem ustoupiti
musily. PĜi kterémžto outoku generálovi Moro koule nohy pĜerazila, od þehož on také brzo zemĜel. Téhož dne. Pruský vĤdce vojska
Blicher na francouzské vojsko u Javora, jenž pod generálem Makdonaldem k DrážćanĤm táhlo, udeĜil a 100 kusĤ, 400 vozĤ s prachem, též 20.000 nepĜátel zajal. Ostatní nepĜátelské vojsko buć
pobité na bojišti zĤstalo aneb poranČné sem tam se rozprchlo. /322/
Také týž den u Lubavi v Sasích mezi Francouzy a Švejdy porážka
se stala, kdežto komandýrující švejdský princ koruny zvítČzil,
Francouze zahnal a jim 26 kusĤ, 27 vozĤ s prachem a 1500 zaja-
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tých vojákĤ odĖal. ÇV noci pĜed dnem 18. srpna. Francouzové z
Lignice a Goldberku v Slezsku odtrhli a toho dne 2 škadrony
pruských husarĤ u Tejpice byly od 4. patalionĤ nepĜátelských k
coufání pĜinuceni, ale o 5. hodinČ popoledni, oni dostavše posilu,
zase svá místa opanovaly. Též toho dne Prušané pod generálem
Langeranem táhnoucí nepĜátele od Lignice tak stíhali, že mimo
pobitých, 200 sprostých a 6 oficírĤ zajali. Dne 19. srpna. Generál
pruský Saken od Hajnavy až k TomasvaldČ stíhaje Francouze, jich
1500 pobil, 12 kusĤ, mnoho foroty a penČžitou kasu odĖal. Coufající franc. generál Makdonald, vidČv pĜed sebou Rusy a Kozáky,
na nČ s odvážlivou prudkostí uhodil, ale byl od nich pĜemožen a
kasu 10.000 dukátĤ v cenČ jim zanechal. ÊDne 29. srpna. Franc.
generál Vandam s 40.000 vojska a 100 kusy pĜes Petrswald do
ýech vtrhl a ruského generála Ostermana, an tu toliliko s 8000 lidu stál, zpátkem tiskl, až pak dne 30. srpna u Kulmu 3 hodiny
cesty od Teplic obČ vojska stály. Nato kníže Švarcenberk do nepĜítele se spustil. Vandam se ovšem dosti dlouho bránil, ale byl po
všech stranách od dvou císaĜ. generálĤ Koloreda a Bianky zavĜín a
obstoupen, pak Prušané pod správou generála Klaista pĜes Nolendorf nepĜíteli na záda pĜipadli, s ním se potýkajíce, k tomu nápomocni byli, že generál Vandam na hlavu poražen byl. Co z jeho
vojska na bojišti ležeti nepozĤstalo, to zas do zajetí pĜišlo: 81 dČl,
2 orli, 2 praporce, mnoho prachovních vozíkĤ a jiného nábytku,
pak okolo 10.000 zajatých spojenému vojsku za koĜist do rukou
vpadlo. Nejvyšší generál Vandam s generálem Haxo, Gayotem a
Haimbrodtem do zajetí pĜišel a generálové Dymons a Monteskyu
a kníže Reüs na bojišti padli. PĜi kteréžto bitvČ tam okolo ležící
místa, totiž Kulm, Prissen, Strahlau, Karbitc, Arbesau, Hohenštajn
a Šanda vypálené a v ruinu obrácené byly. Dne 31. srpna. Byl vezen skrz Prahu zajatý franc. generál Vandame, jemuž prý cís.
franc. Napoleon Bonapart království þeské pĜipovČdČl. Toho dne
týž císaĜ francouzský rozkaz vydal, aby se pevnosti okolo Rejna
rychle spravovaly. /323/ Ku konci mČsíce srpna. Obilná cena, korec
pšenice 11 f, žito 7 f 30 kr, jeþmen 6 f 15 kr, oves 5 f 30 kr, erdteple 2 f 30 kr, cent sena 4 f, hrušky neb jablka 2, 3 i 4 za 1 kr,
švestek 12, 15 i 20 za 1 kr. ÇDne 25. srpna. V UhĜích u mČsta
Nitry a Trenþína pĜeveliké povodnČ se strhly a mnoho tisíc lidu a
dobytka i stavení pohltily. Tolikéž u Krakova v Polsku pĜehrozná
povodeĖ byla, an 139 let taková se nestala, a tolikéž stavení, lidi i
dobytek v pĜesmutném spatĜování s sebou pryþ odnesla.
Dne 6. záĜí. Ten den pro spojená vojska (vyrozumívám pokaždé Rakušany, Rusy, Prušany, Švédy a Angliþany) byl velmi
šĢastný. NeboĢ toho dne udatný a opatrný dČdiþ koruny švédské
Francouze 80.000 mužĤ silné a od maršála Naye, pak od generálĤ
Udyna, Bertranda, Rema a knížete z Padui vedené, u Jiterboku a
Denevice docela potloukl, kdežto na vČtším díle udatní Prušané a
zvláštČ jejich obrana zemská od dvou generálĤ, Bylova a Tauenciena do bitvy vedená, toto krásné vítČzství vybojovali, ponČvadž
Rusové a Švédové tak þerstvČ, jak potĜebí bylo, k té bitvČ pĜijíti
nemohli. Tehdáž nepĜítel 20.000 mužĤ pobitých, poranČných a
chycených, 70 dČl, 400 prachovních vozíkĤ, 6000 ruþnic a 3 praporce ztratil. PĜi té šĢastné pĜíhodČ dČdiþ koruny švédské sám Ĝekl,
že tato pruská obrana zemská, kteráž se velmi udatnČ zachovala,
korunu zasluhuje. Také císaĜ. generál Hiller, jenž proti VlachĤm
stojí, do nepĜátelské zemČ až k Adelsberku a Waichselberku postoupil, pak Karlstadt a Fiume osadil a Francouze z Charvát i z
Granska vypudil. Dne 12. záĜí. VyprázdnČn byl invalidský dĤm u
Prahy pro ranČné a nemocné vojáky a tamní invalidi po vesnicích
rozloženi byli. Magacíny, oves, seno a chléb u nás v ýechách takĜka každý týhoden se odvádČti a k armádČ do Sas odvážeti musily,
odkudž málokdo za 10, 14 i 20 dní domĤ se s potahem a vozem
vrátil, mnoho koní a vozĤ tam zĤstávalo a zadržováno bylo. Chytání lidu, vodvádČní na vojnu bylo ustaviþné, a to kde kdo natrefen
byl, nechĢ mČl i vandrovní þlovČk povolení vrchnostenské, nic to
neprospívalo, nobrž kde kdo byl stižen, tu také vzat a k stavu vojenskému odveden byl. ÊDne 16. záĜí. Ruský generál ýerniþev s
dČlostĜelstvem Labe pĜešel až k Naumburku a tam heitman Febek
jen s 80 kozáky u Kverfurtu na Franc. udeĜil, bavorského obršta,
franc. laitenanta, 40 oficírĤ a 500 sprostých zajal. Dne 17. záĜí.
Pruský generál Blicher u vsi Nolendorfu v Sasích za Teplicí þeským mČstem na Franc. udeĜil nepĜítele a je porazil. PĜiþemž nepĜítel ztratil 15.000 lidu, 60 kusĤ a pĜes 400 vozíkĤ s prachem. PĜitom se vyznamenali udatní generálové Bilow, princ Hessenhom-
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burk, Oppen, Borštell, Tymen, Tauencim. /324/ Dne 18. záĜí. Generál Tylemon udeĜil na Meseburk a tam 2000 FrancouzĤ zajal. Dne
19. záĜí. Zase týž generál silný boj u Krsen vydržel, kdež 200 vozíkĤ s prachem a 200 mužĤ s 4 oficíry zajal a tu také nepĜátelský
generál a 400 sprostých padlo. ÇDne 14. záĜí. Spojená ruská a
pruská armáda k Labi postupovala, nato dne 17. téhož u Milberku
zase generál Tauencien na Franc. udeĜil a 18 oficírĤ, též 500
sprostých zajal, po þemž Prušané Milberg osadili. Dne 20. záĜí.
Obršt Mensdorf u Licnu na Francouze uhodil a mimo pobitých
150 mužĤ zajal a 600 mužĤ rakouských zajatých vysvobodil. Dne
25. záĜí. Slezská armáda spojila a pak brzo nepĜítel v Drážćanech
od vojska generála ruského Benigsena a rakouského Bubna vĤkol
zavĜen byl, kdež ode dne vČtší nedostatek potravních vČcí jak pro
lid, tak též pro hovada se rozmáhal. Téhož dne také v Drážćanech
veliká záloha ovsa, sena a slámy shoĜela. Dne 28. záĜí. Generál
ruský ýerniþev do mČsta Kaslu vtrhl a westfalský král Jeroným
Bonaparte prchl a své nejlepší vČci do Frankfurtu zavézti dal.
Oných pak 6 krotkých jelenĤ, nimiž se král vozíval, spolu s nČkolika královskýma vozy tu zajato a do Petrova odesláno bylo.
ÊDne 5. Ĝíjna. CísaĜská rakouská armáda pĜes Chomutov z
ýech do Sas k Marienburku pĜedtrhla. Generál Witgenstain k CvikavČ a generál Klenau k Chemnici dorazili. Ruský generál Platen
spojil se s Švejdy, 75.000 RusĤ pod generálem Benigsenem položili se u Žitavy a Prušané Wittenbergk obklíþili. ÇDne 3. Ĝíjna.
Pruský vĤdce vojska Blicher Ĝeku Labe, kde do nČho Alstra padá,
pĜešel a tam franc. generála Bertranda z hradeb vytloukl a vzal mu
1000 lidu, 16 kusĤ, 70 vozĤ. Švejdové ten þas Dessavu osadili.
Dne 8. Ĝíjna. Král bavorský odĜekl se spolku rejnského a pĜistoupil k allianci s císaĜ. rakouským proti FrancouzĤm. Dne 16., 17. a
18. Ĝíjna. Hrozná bitva u mČsta Lipska se strhla, v níž vojska spojených mocnáĜĤ nad Francouzy zvítČzila. FrancouzĤ padlo pĜes
20.000, zajatých a odbČhlých na 40.000, ranČných a nemocných v
Lipsku zanechaných bylo 24.000, samých oficírĤ 3000 hlav se nacházelo. CísaĜ francouzský Napoleon Bonaparte po té bitvČ s králem saským se rozlouþil a v cizích šatech z Lipska jen pČšky mimo silnice utíkal, po jehožto outČku, dne 19. Ĝíjna, spojená vojska
do Lipska vtrhly a v nČm pĜeveliké nábytky a koĜisti dosáhly. /325/
Mezi 27 zajatými generály nepĜátelskými byli komendýrující generálové Runer, Lorystan, Bertrand, Mandeville, Pery, Roznecky,
Krasynsky, Malachavsky, Gminsky, Branikovsky, KamČnecky,
Rautenštrauch, princ Emil z Hessendarmštatu, hrabČ Fridrich z
Hochberku a princ Wingerstayn, kníže Bonatowski Polák, nechtČ
zajatým býti, skoþil na koni do Ĝeky Alstry a tam sobČ život odĖal.
Generálové Latur a Moburk zabiti a generál Simchan tČžce ranČn a
zajat. Dne 20. Ĝíjna. JeštČ nepĜíteli 20 kusĤ vzato, takže všech vybojovaných kusĤ 370 tu již bylo, k tomu pĜes 1000 prachovních
vozĤ, též v Lipsku a okolo mČsta pĜeveliká suma nákladních vozĤ,
generálských koþárĤ, jejich tíhoty neb pakáže a kasy a k tomu
množství koní. Téhož dne. Pruský generál Blicher ještČ neustále
Francouze honil, takže jim 2000 zdravých a 1600 ranČných na vozích vežených a po vesnicích nechávaných mužĤ zajal. Dne 24.
Ĝíjna. V Praze na HradČ v hlavním chrámČ byla slavnost na podČkování Bohu za obdržení slavného vítČzství u mČsta Lipska.
OstatnČ pak následující nedČli dne 31. Ĝíjna, táž slavnost v celém
þeském království se konala. V král. horním mČstys KaĖku, kdež
tu ten þas místní faráĜ veleb. pan Antonín Löw tČžce nemocen byl,
tedy na jeho místČ duchovní pan Josef Krutina, kaplan od cís. vojenského lazaretu z Hory Kutné, konal kázání slova božího s slavnou obČtí mše svaté a zavírku s ambrožianským zpČvem uþinil, pĜi
kteréžto službČ boží jak kovkopové s jich kahanci a Ĝemeslnický
poĜádkové s svícema rozžatýma v kráse stáli a pĜitom jak liboznČjící muzika, tak též k zavírce s zvukem zvonĤ i hluþná stĜelba z
moždýĜĤ se ozývala, pak veþer v soumrak opČt když se poþalo
stĜíleti, sousedé vesmČs domy své osvítili, kdežto mezi jinými ode
mne zhotovenými letonápisy ohnivČ se tĜpytícími, následující byly.
DaĜ Bože! aĢ žIje spojená MoC, jenž NapoLeona Bonaparte
pokoĜILa, a LIpsko opanoWaLa.
jiný: PoWažVj nepĜIteLI Bonaparte! jak štČstI kWapnČ VtIká
oD tebe; a ChtIWost, opanoWánI EVropI, jIž okLaMaLa tČ.
jiný: DIka BohV! jIž hrDInská VDatnost bojoWnIkV
pro nás zWItČzIILa;
jenž nepĜIteLI sWazek reIInského spoLkV pĜetrhLa
a porazIILa.

ýeChoWé! MČjte raDost z WIbojoWaného sLaWného
WItČzstWI.
Též jiný: W Den V nás ChráMVW PánČ posWČCenI osLaWenI,
jsaV nepĜáteLé W LIpskV poraženI.
(neboĢ právČ tenkrát, když se ta bitva dne 17. Ĝíjna konala, nedČle
PánČ byla a v ýechách všech chrámĤv posvČcení se držela.)
Dne 28. Ĝíjna. Bavorský generál Wrede vtrhl do Hanavy a tam
i okolo zajal 4000 sprostých a 200 oficírĤ francouzských. V noci
pĜitrhli nepĜátelé a pálili do Hanavy. Vytrhl odtud Wrede a postavil se u Kycinku, tu sebrav vČtší sílu, zase na mČsto Hanavu uhodil a dobyvše ji, tam 2 generály, mnoho oficírĤ a pĜes 1000 sprostých zajal, takže již ten den s tČmi prvními zajatými pĜes 5000 bylo, kromČ kusĤ a municí. Ale generál Wrede byl pĜitom tam smrtedlnČ ranČn. Dne 29. Ĝíjna. Bavorské první patroly pĜijely do
Ašafenburku a po nich také cís. rakouské a ruské vojsko ten celý
den skrz to mČsto mašírovalo. Dne 31. Ĝíjna. CísaĜ francouzský z
Frankfurtu k Mohuþi odjel. Do toho dne pĜes 20.000 FrancouzĤ
spojeným vojskĤm do zajetí padlo. NepĜátelé s chvátáním táhli k
Frankfurtu a na všech stranách ustupují.
Dne 2. listopadu. Generál hrabČ Fresnel obtáhl mČsto Frankfurt, z nČhož Mohutþskou branou Francouzové honem utíkali, a v
9 hodin ráno od RakušanĤ a BavorĤ již mČsto osazeno bylo. Toho
mČsíce obilí platilo, korec pšenice 12 f, žito 10 f, jeþmen 7 f 30 kr,
oves 7 f, hrách 18 f, cent. sena 6 f. ZmČna a pĜídavek zlatých a
stĜíbrných penČz za vejkupní listy platil se císaĜ. dukát 7 f 47 kr a
za 100 f stĜíbrných penČz 163 f 7/8 kr. Dne 5. listopadu. Do Frankfurtu nad Mainem pĜijel císaĜ ruský a pak dne 6. téhož císaĜ rakouský, proti nČmuž císaĜ ruský na hodinu cesty z mČsta vyjel.
Byli velmi slavnČ uvítáni a magistrát odevzdával klíþe od bran císaĜi rakouskému, na nČž on ruku polože, zase jim je zanechal.
Vojsko ruské a rakouské stálo v parádČ, tolikéž i mČstská domácí
garda. Oba císaĜové jeli k hlavnímu kostelu, kdež slavná obČĢ sv.
mše a po ní Te Deum Laudamus se zpívalo, potom 300 ran z kusĤ
znČlo, divákĤ pĜes 100.000 lidu se sešlo. CísaĜové oba pak spolu
obČdvali a u veþer celé mČsto bylo stkvostnČ osvíceno, všecken lid
radostí plesal, že francouzské trpkosti zbaven jest. Z poþátku tohoto mČsíce poþasy byly deštivé a vlhké. /327/ Dne 9., 10. a 11. listopadu. DeštČ pĜestaly a sluneþní þasy nastaly. Tu teprve mnozí
hospodáĜové sena jednotravní, otavy a konopČ, pĜi horách i ovsy
domĤ vozili, však napolo shnilé a konopČ zrostlé. Mezitím hovČzího dobytka pád v ýechách se zjevoval, takže na mnohých místech, jako na panství sedlickém, novodvorském a jinde, málokterý
kus pozĤstal, neb všecken, zvláštČ v dvoĜích panských, zhynul. 10.
listopadu. Englický lord Welington u mČsta Bajony Francouze porazil, 51 kusĤ a 2000 mužĤ zajal, pak 18. téhož do Bordo vtrhl a
tam 150 lodí amerikánských zajal. Téhož dne Rakušané ve Vlaších do mČsta Ferrary vtrhli. Dne 11. listopadu. PĜijel kurýr k císaĜĤm ruskému a rakouskému, že mČsto a pevnost Gdansko RusĤm, PrušanĤm a AngliþanĤm se vzdalo. Dne 13. listopadu. Rusové pod generálem Jusevovic osadili vývodství Berg. Dne 14. listopadu. Usnul v Pánu velebný pan Antonín Löw faráĜ v král. horním mČstys KaĖku na vodnatelnost, a 16. téhož na hĜbitovČ pĜi
farním chrámu PánČ sv. VavĜince, proti kĤru kostela pochován,
vyprovázel jej dĤstojný p. Ferdinand Housa arcidČkan horokutenský v pĜítomnosti jiných 10. duchovních osob. Po nČmž administratorem, nazatím, uþinČn duchovní p. Josef Devoty localista malínský. Dne 16. listopadu. Cís. rakouský generál Hiller dobyl ve
Vlaších mČsto Veronu, od 11. až do 19. listop. lehlo tam FrancouzĤ pĜes 5000, nČkolik vyšších oficírĤ a generál Grenie ranČn. Toho dne v PaĜíži byl landšturm naĜízen, od palácĤ a zámkĤ až do
vesnických barákĤ, kdo mĤže zbraní vládnouti, a má se sebrat
300.000 lidu branného. Ve Vlaších cís. vojsku za vĤdce pĜedstaven generál hrabČ Bellegarde. Dne 17. listopadu. Margkrabství
badenské odĜeklo se rejnského spolku i poslušnosti francouzské a
pĜistoupilo k císaĜi rakouskému. Dne 23. listopadu. Mezi mČsty
Goro a Velano na bĜehách moĜských ve Vlaších Francouzové byli
od RakušanĤ a EngliþanĤ rozehnáni, ty obČ mČsta a pevnosti naši
osadili, jednu nepĜátelskou kompanii, jeden dČlostĜelecký þlun zajali, též všechné potravní zásoby obdrželi. Dne 24. listopadu. Prušané pod správou obršta Zamreta Torgavu dobyli. Ten þas celá
spojená velká armáda od Normberka a Frankfurtu k Rejnu se stahovala a také pak tím veliké ulehþení þeské zemi se stalo, že tak
þasté magacínu dávání a za armádou odvážení pĜestalo a jak lidé,
/326/ jiný:

tak i potažní hovada oddechovali, avšak /328/ ale braní na vojnu trvalo neustále. V Holandu lid se zdvihl a francouzské vlády se odtrhl, všech svých pĜístavĤ se zmocnil a 8000 lidu zemČ obráncĤ
shromáždil. Tolikéž i v Niderlandu obyvatelé francouzské panování ze sebe svrhli.
Kdež jsou stromy svobody, pod nimiž se tancovalo.
Nyní nastaly hody - byĢ se srdce radovalo.
Dne 3. prosince. Prušané vtrhli do Roterdamu a toho dne též
Rusové skrz Harlem do Lajdenu. Dne 5. prosince. Francouzové v
pevnosti ŠtČtínu PrušanĤm se poddali, všecko tam zanechali a do
zajetí jíti musili. Toliko komisaĜi a feldšaĜi propuštČni byli. Bylo
tam 7 generálĤ, 535 oficírĤ a 7100 sprostých. Téhož dne Švejdové dobyli mČsto Libek a ve Vlaších cís. generál Tomasych osadil
pevnost Zara v Dalmacii. Dostal tam 276 dČl a 700 lidu francouzského. Dne 9. prosince. Bavorský generál hrabČ Wrede pĜijel do
Hajdelberku hlavního falckého kurfirštského mČsta, odkudž byli
již Francouzové odtáhli. Též toho dne cís. rakouský polní maršálek Švarcenberk skrz to mČsto projel a kozáci ruský do Odenvaldu, Masbachu a Eberbachu vtrhli. Toho dne Engliþané pod vĤdcem sir Jana Hoppe u Angletu, hodinu cesty od Bajony, Francouze
porazili. Dne 10. prosince. Maršál Welington dobyl velmi pevné
hradby u mČsta Biduktu v Holandu, zajal tam 51 kusĤ a 1900
FrancouzĤ. Dne 11. prosince. Francouzové v Dražćanech se
vzdali, jichžto z 27.000 toliko 18.000 vytáhlo, které skrz ýechy do
zajetí až do Uher vedený byli. Dne 11. prosince. Princ z Oranjen,
nČkdejší pán HolandĤ, do Amsterodamu pĜijel a tam slavnČ uvítán
byl. Dne 13. prosince. Lord Welington, englický admirál, na Ĝece
NyvČ Francouze porazil, pĜiþemž mnoho nČmeckých patalionĤ od
FrancouzĤ uteklo. Dne 14. prosince. Spojená vojska osadila mČsto Bomel, též pevnosti Krevekor a Levenštejn v Brabantu se vzdaly. Z mČsta Brody sami Francouzové ustoupili a 2 regimenty ruských kozákĤ jej osadilo. Také ruský generál Bekendorf dobyl
pevnost Getrudienberk a franc. gererál Lorencaj s celou osádkou
do Francouz propuštČn s závazkem za celý rok proti spojeným
mocnostem nebojovati. Také z pevnosti Wilhelmštatu Francouzové v rychlosti odešli. Dne 15. prosince. Franc. maršál Davu, jsa
obležen v Hamburku, chtČl se s vším vojskem odtud mocí vybrati
a proraziti, ztratil ale 6000 mrtvých a ranČných, též 4000 zajatých
a zase zpátkem do Hamburku vehnán byl. /329/ Dne 16. prosince.
Generál pruský Bilov dobyl mČsto Arnhaim v Holandu a zajal tam
se vším forotem 4000 FrancouzĤ. Dne 17. prosince. Spojená vojska u veliké síle pĜecházela Ĝeku Rejn u Rainsfeldu. V tomto mČsíci rozmáhaly se v ýechách horké nemoce neb shnilé zimnice, na
které množství lidu umíralo. Dne 19. prosince. Generál Posse dobyl pevnost Fridrichsort v Holandu, dostal tam 101 kusĤ a 400
cent. prachu. Osádka francouzská do zajetí pĜišla. Dne 20. prosince. Cís. maršál kníže Švarcenberk pĜibral se do Lerachu a 21. téhož jel odtud do Bazyleje a v ty dni všecka vojska Rejn pĜecházela
a dílem v Elsasích, dílem v ŠvejcaĜích se rozkládala. ŠvejcaĜi též
také své vojsko s císaĜskými spojili. Dne 22. prosince. Modlin a
Zamoisko, pevnosti v LitvČ, RusĤm se vzdaly a francouzské osádky odtud do ruské zemČ do zajetí odvedené byly. Dne 24. prosince. Všecka vojska spojených mocností již v zemi francouzské stála. Dne 25. prosince. Vrch Vezuvius v Neapoli hroznČ bouĜiti zaþal, kamení, oheĖ a popel daleko na 2 i 3 míle vzdáli vyhazoval a
lávu ohnivou vyléval. VnitĜ jako hromové rány se slyšely a zemČ
se tĜásla. Dne 27. prosince. Franc. generál Dalton vzdal pruskému
generálovi Klaistovi mČsto Erfurt a jen ještČ v samém pevném
hradČ tu se zavĜel. Ku konci roku toho platilo se obilí: korec pšenice 12 f, žito 10 f, jeþmen 6 f, oves 5 f. V tom þase
PĜíbČhy vojenské, VítČzstvím tČšily,
A domácí zemské, Velice rmoutily,
Ustaviþné platy, VojákĤ živení,
VesmČs lidu taky, Na vojnu zbírání.
Rok 1814.
Dne 2. ledna. Ve Vlaších mČsto Geneva neb Genua od cís.
král. generála hrabČte Bubna opatrnou chytrostí vzaté. Nalezeno tu
117 tČžkých a 30 polních kusĤ, též množství stĜeliva a jiných vojenských potĜeb. Dne 3. ledna. Ruský generál Kornilov dobyl
šturmem mČsto Bingen v Ĝíši. Francouzové pĜišli do zajetí. Tehož
samého dne. Pevnost Elkus v genuezským okršku od majora
Cechmaistra dobyta byla, tamní osazení zajato, též 6 dČl, 120 cent.
prachu, nČkolik 1000 koulí, 36 cent. olova, spižní zásoba, vítČzĤm
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do rukouch pĜišla. /330/ Dne 4. ledna. Pruský generál Blicher obsadil Kraice vrch a genetál St Pryst dosáhl Kobolenci a generál Langeran oblehl mČsto Mohuþ. Rusové pod generálem Palen obsadili
Lautenburg, Hagenavu a Voncerov v zemi elsacké a prodrali se až
k Štrasburku a Šletštatu. Rakouští cís. zas k Waisenburku, LandavČ a Špejru vtrhli. Cís. polní maršál kníže z Švarcenberku svĤj
hlavní byt do Vesolu pĜeložil. Dne 5. ledna. Pevnost Glikštat v
HolštejnČ u Labe spojeným mocnostem se vzdala a franc. osazení
pĜes 3000 mužĤ, též 325 kusĤ zajato. Dne 11. ledna. Pokoj mezi
Švejdy a Denemarky zavĜen a podepsán byl. Dne 12. ledna. J. M.
císaĜ rakouský František I. do švejcarského mČsta Bazyleje pĜijel.
Dne 13. ledna. Kozáci ruský z mČsta Winterhodu v Ulendorfu se
vyrojili a mnoho FrancouzĤ pobili. Skrze tento celý mČsíc leden
byly pĜeveliké mrazy a pĜitom ještČ panovaly v lidu horké nemoce
a mnoho lidu mladého okolo 30 let pomĜelo. Duchovní otcové, lékaĜi a hrobníci mnoho práce mČli. Dne 14. ledna. Rusové a Prušané dobyli mocné mČsto Wittenberk v Sasích. Zajali tam, krom
mrtvých a ranČných, 5000 zdravých mužĤ, 6 generálĤ, mnoho oficírĤ, též tČžké stĜelby a prachu. Dne 17. ledna. V Nydrlandu Rusové mČsta Jilich, Aldenhof, Herve, Litich a Malmedy se zmocnili
a v MalmedČ za 50.000 frankĤ samého tabáku zkoĜistili. Téhož
dne císaĜ rakouský a král pruský z Bazyleje neb Baslu do Vesulu
k císaĜi ruskému odjeli. Pruský generál Blicher u Mecu celou
francouzskou armádu obešel. Dne 18. ledna. Mezi Bredou a Antverpem generál Bilov Francouze porazil, 15 kusĤ, též 800 mužĤ
zajal a dosáhl mČsta Hochštraten, Vestvezel a vtrhl až do Turnhutu. Téhož dne hlavní byt spojených byl z Mirekartu do Nevšato
pĜeložen, nato dne 19. ledna. Pruský generál Blicher vtrhl do
Nansy, tam španČlského generála hrabČ Satomajor, 20 oficírĤ a
300 sprostých ŠpanČlĤ od zajetí vysvobodil. /331/ Dne 19. ledna.
Generál York vtrhl do Denvillu a 20. téhož do Nevšato a generál
Platov táhl k Zanvilly a k Šalonu. V tČch dnech pevnost Tul RusĤm se vzdala, kdež mnoho prachu a jiných potĜebností vojenských dosaženo bylo, též 3 pruský vorlice, 4 kusy a generál franc.
Šadron s 400 mužĤ zajat. Nato generál Platov pĜešel Ĝeku Más a
Francouzové se stahovali k Dalenkartu a potom k Vondu. Dne 20.
ledna. Cís. rakouský generál baron Cechmaistr vtrhl do Chambery
hlavního safojského mČsta a vojsko jeho blíže k Lyonu dorazylo.
Dne 22. ledna. Ruský císaĜ pĜijel do Langresy a 23. téhož také
tam pĜijel císaĜ rakouský. To mČsto až podtud honosilo se býti
pannou, tím pĜíjmČním, že až dosavád nikdy v rukouch nepĜátelských nebylo. Téhož dne cís. rakouské vojsko do mČsta Bologny
ve Vlaších vtrhli a král neapolský s svým vojskem s armádou císaĜskou se spojil. Ruská císaĜovna pĜijela do Berlína, kdež zvukem
všech zvonĤ a množství dČl, i vzhledem tamního vojska slavnČ
uvítána byla.
Dne 1. a 2. února. Mezi mČsty Briene a Tranaes spojená armáda nad Francouzy (an je byl sám císaĜ Napoleon Bonaparte
komendoval) slavné vítČzství obdržela. Dva franc. generálové
Flaho a Fortesie zabiti, též 4 generálové, mnoho oficírĤ a pĜes
12.000 mužĤ zajato a na 20.000 jich lehlo. Též vybojováno 73 kusy a množství munice. Spojené armády ranČných a zabitých 6000
se poþítalo. Kníže Švarcenberk dostal od ruského císaĜe Alexandra
krásný diamanty vykládaný kord, též cís. generál hrabČ Gulaj obdržel od našeho císaĜe pána Ĝád sv. Leopolda a od ruského kĜíž
NČvského Ĝádu a generál Wrede od ruského císaĜe Ĝád a kĜíž sv. JiĜí obdržel. Po té bitvČ Francouzové k PaĜíži a spojení za nimi postupovali a do mČsta Troyes vtrhli, kamž taky oba císaĜové i král
pruský naquartýrovali.
Tak se již pejcha francouzská nížila
a spojená armáda k PaĜíži blížila.
Dne 11. února. Pevnosti Luxenburg a Tyonville od císaĜ. rakouského vojska pod správou generálĤ Derenberka a Müllera oblehnuté byly. Toho dne u mČsta Lafertu Napoleon Bonaparte na
pruského maršála Blichra /332/ s velikou mocí udeĜil, k coufání ho
pĜinutil, též 72 kusy a 12.000 lidu mu vzal. Ale u Vertusu, když z
Nugentu Rusové na pomoc pĜišli, zas hned druhého dne, totiž 12.
téhož maršál Blicher na nepĜátele pĜitekl, je rozrazil a vše, co vþera ztratil, zase dosáhl a co tČžké stĜelby bylo, všecku FrancouzĤm
vzal a pĜes 3000 lidu zajal. Toho dne nastala opČt tuhá zima, v
komorách i chlívích mrzlo, dobytek od toho churavČl, voda na Ĝekách pĜemrzala a skrze to o mletí veliká nouze byla. Coufající
Napoleon Bonaparte za PaĜíží u Melanu se postavil. Nato pĜední
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zástupy spojených vojsk již jen 4 hodiny cesty od PaĜíže se projížely. V tČch dnech kníže Švarcenberk mezi Fonteneblo, císaĜ rakouský v Troyes, císaĜ ruský a král pruský u Nigentu své quartýry
mČli a císaĜ francouzský pĜešel Ĝeku Seinu, jenž od PaĜíže k moĜi
teþe, a pak dne 17. února mČl svĤj hlavní byt v LafertČ a toho dne
kníže Švarcenberk vtrhl do Bray a též toho dne císaĜovna francouzská z PaĜíže odjela. Dne 13. února. Englický lord Welington
s armádou 90.000 z Engliþan se pĜeplavil a na francouzský grunt
vstoupil. Toho dne v hlavním englickém mČstČ LondýnČ v celním
domČ oheĖ vyšel a se všemi knihami a nábytky jej strávil. Také od
toho chytily proti stojící dva domy, kdež mnoho prachu bylo, ten
když se chytil, všecko to okolí se vším do povČtĜí vyhodil. Dne 22.
února. ŠpanČlský král Ferdinand z Valencie z Francouz se zase do
ŠpanČl jako ze zajetí navrátil, onino pak ŠpanČlové, jenž byli s
Francouzy ze zemČ odešli a nyní se navrátili, byli v mČstČ Vittorii
nemile pĜijati a velmi pronásledováni. Toho þasu mnohé kruté
šarvátky mezi Francouzy a spojenými se pĜihodily, v kterých
rvaþkách spojená armáda u Troyes zase se na dvý rozstoupila a to
mČsto dne 24. téhož zas Francouzové odsadili. Vtom ale spojení
dobyli pevnost Gorkum v Holandu, dostali tam 1 generála, 1 senátora, mnoho vyšších i nižších oficírĤ, 4000 vojákĤ, 176 kusĤ, 800
cent. prachu, 5000 kverĤv, 183.000 hotových patronĤ a 50.000
frankĤ na penČzích. /333/ Dne 27. února. U Barsyrobu veliká porážka opČt se strhla, kdež Napoleon na generály Witgenštaina ruského a Wrede bavorského s velikou silou pĜitekl, chtíce je potĜíti,
ale hned král pruský a kníže Švarcenberk, též princ wirtemberský
pĜitáhnouce k tomu, slavnČ zvítČzili. Celých 8 hodin Francouzové
jako již zoufalstvím násilnČ bojovali, však ale byvše pĜemoženi, v
rychlosti zpČt ustupovali. Mimo mnoho náĜadí pĜes 6000 pobitých
a ranČných nepĜátel padlo a také 800 nepĜátel zdravých, též pĜes
20 dČl zajato bylo. PĜi té bitvČ také kníže Švarcenberk a generál
Witgenštajn lehce ranČni byli. Hned ráno po bitvČ princ wirtemberský k Baru na Ĝece SainČ pĜímo pospíchal, zda by tam nepĜítele
dosíci mohl, ale on zase se obrátil aby mu zadní vojsko oddČleno
býti nemohlo, a spojivše se s ním, mČsto Bar velmi silnČ obsadil a
každý pĜístup k nČmu zatarasoval. Ale spojených vojska tarasy
pĜelezla a samým bodením a pícháním do bran i mČsta se dobyla;
a tuĢ nepĜátelé na všech stranách ustupovali a cís. rakouští zas do
Troye vtrhli. Dne 28. února. Englický lord Welington mezi Orte a
sv. Severen na maršála franc. Sulta vrazil a jej potloukl, 4 generálové a nČkolik obrštĤ zabito, 40 kusĤ též jiné zbranČ a prachu
mnoho zajato bylo.
Dne bĜezna. Pruský maršál Blicher poslal své pĜední stráže k
mČstu PaĜíži na zvČdy, které až do pĜedmČstí dorazily a tam žádného odporu nenapadly. Dne 5. bĜezna. U mČsta La Vachery spojené vojsko zase nad Francouzy zvítČzilo. NepĜátelé v rychlosti z
mČsta toho odtáhli a spojené jej osadilo. Zajato tu 6 kusĤ a 300
mužĤ. Dne 6. bĜezna. Kníže Švarcemberk byl v Troyes mile uvítán. V tyto dni maršál Blicher maje 135.000 lidu položil se okolo
mČsta Meaux, 10 hodin cesty od PaĜíže. Lord Welington pĜišel s
90.000 k Tulose, princ Hessen-Homburk táhl k Lyonu a Rusové
dostali mČsto Rems, kdež 70 kusĤ, 2500 FrancouzĤ, též generála
Lakonta a obršta Rainera i množství oficírĤ zajali. Téhož dne cís.
generál Štahremberk ve Vlaších blíž Modenu u Režio Francouze
porazil a rozplašil, takže nepĜátelé až k ParmČ za Ĝeku Lencu
ustoupili. PĜi témž outoku franc. generál Sevarolli život ztratil.
Dne 9. bĜezna. Maršál Blicher zas na Francouze u mČsta Laonu,
kdež sám Bonapart také byl, udeĜil, a v té bitvČ 6tý armádní tem
nepĜíteli odrazil a potĜel. NČco jízdy /334/ toho temu ujelo, ale pČchota všecku zbraĖ složiti musila a spojení dosáhli 50 kusĤ, velmi
mnoho vozĤ a koní. Též tam padlo nČkolik francouzských generálĤ. TuĢ opČt v nejvČtším nepoĜádku a rĤznosti Francouzové coufali, v tom jich ustupování generál Bianchi udeĜil ještČ na veliký díl
armádní franc. Maršála Ožero a jej porazil a vždy dále od Šalonu
za nepĜítelem se hnal. Ale aby se daleko od armády neodtrhl, zase
se zpátkem obrátil. Ustoupil taky ruský generál Vicingerode z Soasonu, po þemž maršál Makdonald a vývoda z Tarentu zas Soason
obsadili. I obrátil se na nČ Vicingerode a hrozným qualtem dne 12.
téhož do mČsta vpadna, Francouze pĜemohl, pĜitom nepĜátel 4000
mužĤ a 16 kusĤ zajato, generál Šebastiany zabit a Makdonald ranČn byl. Dne 10. bĜezna. Kníže Švarcenberk a maršál Blicher na
poslední ustupující Francouze udeĜivše, je rozptýlili a potĜeli, též
houfy maršála Marmonta rozehnali, 46 kusĤ, 50 vozĤ s prachem a

2000 mužĤ zajali. Dne 12. bĜezna. Ruský generál St. Pryst do
Remsu na generála franc. Marmonta vrazil, a tam 12.000 mužĤ,
též generály Kalkurta, Kolin a Rainera i 50 kusĤ zajal. Dne 18.
bĜezna. PĜedbČžné rokování k všeobecnému pokoji, kteráž se dne
5. téhož v Šatylonu zaþala, jsou vyzdvižena a všickni vyslanci k
svým mocnáĜĤm zase odjeli, protože ještČ Napoleon svých chytrostí a lstí zanechati nechtČl a vítČzĤm artykule pĜedpisoval. V PaĜíži jest uþinČno od Bonaparta 4000 národní stráže, z níž 4tý díl
stráž v mČstČ zĤstává. Bonapart požádal tu stráž, aby mimo mČsto
službu také v poli konala, ale bylo mu to odepĜeno. Aþkoliv týž
Napoleon Bonaparte ten þas na vše strany od spojených mocnáĜĤ
v boji pĜemožen byl, však on pĜedce ještČ lid paĜížský tČšil a jim
falešné noviny: odkud jaké vojsko na pomoc dosáhne, posílal. Ale
již ten þas mu všudy síla i rada ucházela a ocas té zemské komety,
tak prve dlouhý, již byl poĜád kratší, jak to ta na obloze nebeské
kometa pĜedukázala. /335/ Dne 20. bĜezna. Táhl Napoleon Bonaparte pĜes Šalon a se stavČl proti spojené armádČ, tak jakoby ještČ
svou sílu okazoval, ale byl poražen a ustoupil do Arsis, a dne 21.
téhož se vší silou pĜihrnul se zas naproti, aþkoliv vþera 1000 mužĤ
od staré stráže a 7 kusĤ bylo mu odjato. Tu se strhla veliká bitva, v
které Bonapart zas byl poražen a ustupoval. Spojení uhodili na Arsis a jej dobyli, též 1500 mužĤ zajali. Po tom vítČzství generál
Vincingerode táhl pĜes Rems a generál Tetenbora pĜes Šalon. Dne
24. bĜezna. Veliká voda na Labi a plynoucí ledy u LitomČĜic
mnoho škod a strachu zpĤsobily a taky 2 pilíĜe pod mostem se
pĜevrhly a nČkolik osob se tam utopilo. Dne 25. bĜezna. Spojená
armáda, pod správou knížete Švarcenberka slavné vítČzství nad
maršály franc. Viktorem, Odinotem a Makdonaldem druhým dosáhla, a to mezi Meaux a Dyžanem, kdež 8 generálĤ, 9000 mužĤ a
60 kusĤ zajato bylo. Bonapart myslil od Troasu do PaĜíže se dostati, ale nemČl pĜístupu. Po té bitvČ spojená armáda kolem okolo
PaĜíže se rozložila a sem tam rozplašené francouzské houfy pronásledovala. Dne 28. bĜezna. Mezi mČsty PaĜíží a Bondy strhla se
bitva, kdežto však spojená vojska nad pluky maršála Marmonta a
Mortiera zvítČzila. Vybojováno pĜes 90 kusĤ, též všecky ostatky
tČžké stĜelby a zásoby, jenž byly z té bitvy u Dyžonu odtáhli, a ty
oba pluky na mizinu pĜišly. A tuĢ spojené mocnosti až k samé PaĜíži pĜitáhly. Nato dne 29. bĜezna. Nejvyšší vĤdce spojených armád kníže Švarcenberk poslal do PaĜíže prohlášení, dle kterého
senát a celé mČsto na kapitulaci se vzdalo. Pak dne 31. bĜezna.
Spojená vojska do hlavního mČsta PaĜíže vtrhla. MČšĢanstvo v nesþíslném množství vyšlo jim vstĜíc a tisíce bylo hlasĤ volajících:
živi bućte spojení mocnáĜové! aĢ žije pokoj, a naši vysvoboditelové. Jak celé tažení do mČsta pĜicházelo, tisícové bílých kokard v
množství lidu spatĜeno bylo a když císaĜ ruský a král pruský do
mČsta jeli, jednosvorným hlaholem vítáni byli: živ buć císaĜ ruský, živ buć císaĜ rakouský, živ buć král pruský, aĢ žijí Burbonští,
živ buć král, živ buć Ludvík XVIII. Senát neb rada zemská slavnČ mocnáĜe pĜivítala a prozatímné zemské panování zĜídila. MČstská národní stráž podržela zbraĖ a spolu s vojskem spojencĤ stráže
po mČstČ zastávala.
/336/ Dne 1. dubna. Spojená vojska ještČ ostatky franc. armády
do Fontenebla hnaly a stíhaly. V ty dni náš císaĜ pán ještČ v Dyžonu zĤstával. Dne 2. dubna. Napoleon Bonaparte císaĜ francouzský
byl od senátu paĜížského obzvláštním prohlášením z trĤnu a panování svržen. Nato pak dne 4. dubna. Týž Napoleon, jsouce ve
Fonteneblo, tu se dozvČdČl, že když spojená vojska do PaĜíže vtrhla, kterak tam i mocnáĜové ruský a pruský slavnČ uvítáni byli a že
jeho maršál Marmont s 12.000 muži k spojeným pĜistoupil, tak se
rozhnČval, že jako vzteklý sobČ poþínal, celé své ostatní vojsko,
okolo 30.000 mužĤ, shromáždil a mluvil: že se ještČ PaĜíže zmocní a celé to mČsto vypáliti dá, a žádal od maršálĤ a generálĤ novou
pĜísahu vČrnosti, ale oni ji skládat nechtČli. Maršál Nay mu první
pĜedstavil, aby se vladaĜství odĜekl, že jest tak již z nČho svržen.
On Bonapart nejprv se proti tomu sporoval a velmi zlostnČ mluvil,
když pak ale vidČl, že jináþ být nemĤže, to své zavržení podepsal,
s tou však výhradou, že jej na svého syna - pod panováním jeho
máteĜe - pĜenáší. Ale od císaĜe ruského a senátu paĜížského ta
vejminka Bonapartova pĜijata nebyla. Dne 5. dubna. PĜijeli do PaĜíže maršálové franc. Nay a Marmont, odstoupíce od Bonaparta,
prohlásili se k službČ nového krále francouzského Ludvíka XVIII.
Dne 11. dubna, v PondČlí velikonoþní v poledne. PĜišla do Prahy
zpráva, že jest mČsto PaĜíž v rukouch spojených mocnáĜĤ. Naþež

hned toho dne veþer stĜelba hluþná se ozývala, pak druhý den též
se stĜílelo a veþer celé mČsto stkvostnČ osvíceno bylo, vojsko s
muzikou a rozžatými pochodnČmi po ulicích procházelo, všickni
obyvatelové i množství venkovského lidu po mČstČ se procházeli a
se veselili. Nato dne 13. dubna. Bylo v hlavním chrámČ na HradČ
pražském slavné Te Deum Laudamus zpíváno, na vše zvony zvonČno a z kusĤ i z malé zbranČ stĜíleno. Dne 15. dubna. J. M. císaĜ
rakouský se svým komonstvem do hlavního franc. mČsta PaĜíže
slavnČ vjel. Hned v bránČ Šarentan od cís. ruského, krále pruského
a od mnoho jiných knížat, panstva a senátu /337/ i všeho lidu paĜížského slavnČ uvítán byl. Franc. národní stráž, spolu s vojskem
spojených mocnáĜĤ, stráž þinila, z každé strany dvČ Ĝady vojska
stály. Princ z Artois vyjel na place císaĜi vstĜíc a 25.000 vojska
okolo na témž place obcházela. Potom do paláce Berghese uveden
a tam všickni mocnáĜové obČdvali. PĜitom všemi zvony se zvonilo
a z kusĤ i z malé zbranČ hluþnČ stĜílelo a od veškerého množství
lidu, živ buć císaĜ rakouský a císaĜ Ĝímský, voláno bylo. Dne 17.
dubna. Napoleon Bonaparte, svržený císaĜ francouzský, odebral
se z Fonteneblo do ostrova Elby, který od spojených mocností až
do své smrti za bydlištČ jemu vykázán byl. K tomu senát paĜížský
jemu urþil roþnČ 6 mil. frankĤ jmenem pense platiti. Ten ostrov
jest na StĜedozemním moĜi.
Tak Lest toho hrDého a krWožIžnIWého WLaDaĜe FrankV
NapoLeona,
PĜIWeDLa Do zajetI a spankV na ostroW ELba.
Toho dne v nedČli Provodní v celém království þeském ve
všech farních kostelích bylo slavné TČ Boha chválíme zpíváno. V
král. horním mČstys KaĖku zvláštČ mČšĢané pĜi té slavnosti se vyznamenali. NeboĢ hned pĜed tím dnem veþer v sobotu, když se
všemi zvony odzvonilo a hluþná stĜelba z moždýĜĤ ozvala, své
domy stkvostnČ osvítili a tu mnohé letonápisy ode mnČ zhotovené
se ohnivČ tĜpytily, kterýchž mnoho se spatĜovalo a þtlo, já toliko
jen jeden, jenž na mém bydlišti se stkvČl, tuto pro pamČĢ jsem zaznamenal.
DIka BohV! že W bojI požehnaL zbranI spraWeDLIWé,
a jIž W PaĜIžI pokoĜIL, nepĜáteLe hrDé a LstIWé.
Nato v nedČli slavnou obČĢ v chrámu PánČ s kázáním slova
božího konal velebný pan farní administrátor p. Josef Devoty a
zavírku s ambrožiánským zpČvem uþinil. PĜiþemž liboznČjící hudba se konala a jak kovkopové, havíĜi s rozžatýma kahanci, tak též
Ĝemeslnický poĜádkové v kráse stáli, též na vše zvony se zvonilo a
z moždýĜĤ hluþnČ stĜílelo. U veþer pak zas mČšĢané své domy, jakož i potom ještČ po dva následující veþery osvítili, a tak spoleþnČ
po ulicích pĜi muzice a stĜelbČ se procházeli a radostili. /338/ Toho
mČsíce, totiž od nedČle Smrtné až pĜes Velikonoc, v ýechách pĜes
kraj bydžovský a boleslavský a pĜes Prahu prošlo 60.000 ruského
nového vojska, jenž se za armádou do Francouz ubíralo, též také
od Holomouce pĜes Kolín a Brod ýeský táhlo veliké množství jich
tČžké stĜelby a vozĤ. Témuž lidu všude, tak dobĜe jak našemu vojsku, darmo vyživení se dávati musilo. Dne 28. dubna spadl sníh a
nato pak 29., tolikéž 30. téhož a zas ještČ 1., 2. a 3. máje mrazy
byly a led na stojaté vodČ ¼ coule tlustý, kterážto mrazivá povČtrnost na stromové kvČty škodná byla.
Dne 1. máje v nedČli Iubilate. Všudy v þeské zemi bylo zase
slavné Te Deum držáno za šĢastné navrácení sv. otce papeže Pia
VII. ze zajetí francouzského do ěíma. Veþer toho dne byly zvláštČ
duchovní bydlišĢata stkvostnČ osvícené, v Praze ale pĜed mostem
na štítu u kostela sv. Salvatora byly stkvostné pyramidy množstvím hoĜatých lamp ozdobené, pak vprostĜed vyobrazení papežské koruny a klíþĤ s nápisem Pius VII. a pod tím latinský leto-nápis:
SanCtItate ConstantIa, sVa hosteM DeVICIt.
U nás v KaĖku také táž slavnost se znamenitČ svČtila, kázání
slova božího mČl duchovní pan Josef Krejþí katecheta školní z
Nových DvorĤ a slavnou obČĢ mše svaté konal duchovní pan Josef
Devoty, ten þas zdejší farní administrátor, po které zavídku s ambrožiánským zpČvem TČ Boha chválíme uþinil. Veþer pak týž pravený pan farní administrátor dĤm farní stkvostnČ osvítil, kdežto
také vyobrazení papežské koruny, berle a klíþĤ ohnivČ se stkvČlo a
pod tím následující letonápis byl:
StoLICe sWatého Petra, na skáLe zaLožena,
nenI oD pIšného nepĜIteLe pĜeMožena.
Pan hrabČ Jan Rudolf Chotek dal ten þas na vrchu Špitcenberku, na jednom schválnČ naveženém, 8 sáhĤ zvýšeném náhrob-
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ku - k památce onoho Jana Chotka dČkana kouĜimského který roku 1419 i s jeho kaplany pro sektu husitskou na couku grejfském u
Hory Kutné do jedné šachty vhozen byl - nákladný kamenný pyramid s železným kĜížem a nČmeckýma nápisy na mramoru, postaviti. /339/ Dne 3. máje neb kvČtna. Král francouzský Ludvík
XVIII., jenž z Angliþan do Kalé pĜiploul, mČl slavný pĜíjezd do
svého hlavního francouzského mČsta PaĜíže. Dne 17. máje. VyhoĜelo v ýechách mČsto Neveklov. Za hodinu veliký díl mČsta, totiž
dČkanství, škola, masné krámy a 52 domy popelem lehly. V ty dni
poþala vojska spojených mocností z Francouz zpČt táhnouti. Dne
29. máje. ZemĜela nČkdejší císaĜovna francouzská Josefina, odmrštČná manželka Bonapartova, po níž on Bonapart sobČ císaĜe
rakouského dceru Marii Ludviku za choti pojal. Dne 1. þervna.
Byl podepsán pokoj mezi Francouzy a spojenými mocnáĜi, což ve
všech krajinách hĜmČní z 200 dČl oznamovalo. Dle téhož pokoje
francouzské království má z tČch zemí pozĤstati, tak jak bylo pĜed
rokem 1792 za krále Ludvíka XVI. Dne 6. þervna. Byla prohlášena nČkdejší císaĜovna francouzská Marie Ludvika za velikou vévodkyni z Parmy, Piacency a Gvastaly. Dne 8. þervna. PĜiploul
císaĜ ruský Alexander a král pruský Fridrich do Londýna; a byl to
druhý císaĜ RusĤ a první král pruský, jenž v Angliþanech byli.
Dne 15. þervna. Saské mČsto Drážćany zastihlo nemalé neštČstí.
Tak nazvaná císaĜská bašta, v níž byl sklad prachu, nenadále s nČkolika sty soudky prachu do povČtĜí vylétla; 30 osob bylo zabito a
ranČno. Dne 16. þervna. Byl slavný vítČzný pĜíjezd císaĜe rakouského Františka do svého sídelního mČsta VídnČ držán. Radovánky
po mnoho dní trvaly, takže lid z jedné veselosti do druhé tak Ĝíkaje
uvrhnouti se mohl. Tehdáž se mimo obyvatelĤ a cizincĤ do VídnČ
pĜes 50.000 pĜespolních lidí sešlo. Nyní poþalo se nové nepĜátelstvo mezi Dány, Norvegy a Švédy. Ode dne 6. kvČtna zajali Dánové NorvegĤm pĜes 20 velikých lodí obilím naložených. Dne 27.
þervna. ŠvejcaĜi poþali se sami mezi sebou rváti, takže Rakušané
pĜinuceni byli do nČkterých krajĤ, zvlášĢ do Aravského a Bernského vtrhnouti. V tomto mČsíci vznikla v SmyrnČ morová rána a
hroznou zkázu pĤsobila. V krátkém þase zemĜelo pĜes 20.000
TurkĤ a 10.000 ěekĤ, ArménĤ a ŽidĤ a t. d. /340/ Sousedstvo král.
horního mČstys KaĖku, majíce za ty minulého roku 1813 podniklé
vojenské quartýry liquidýrovanou náhradu pr 251 f 38 kr w.w. k
pohledávání, tedy tu sumu z nábožné náklonosti k Bratrstvu lásky
bližního zdejšího institutu neb zaopatĜení chudých jsou postoupili,
k tomu cíli, by k témuž Bratrstvu dva praporce a to jeden bratrský
a druhý pro žákovstvo školní zjednané byly. Toliko ale jen Václav
Výborný havíĜ, Jan Hájek tkadlec, Barbora Endrlová a František
Krub tu náhradu neb tak Ĝeþený Schlafkreützer odstoupiti nechtíce, jej sobČ vyplatiti nechali. A tak z tČch penČz zjednal se praporec bratrský þervené karmazinové barvy, pak školní praporec barvy modré oblakové. Též pĜi tom také zdejší oba Reichcechové, a
to devaterníci, totiž novoševci, truhláĜi, bednáĜi a t. d. zjednali sobČ praporec barvy zelené, pak šesterníci, totiž krejþí, Ĝezníci, mezuláníci a t. d. zjednali praporec barvy žluté pomoranþové. Nato
dne 3. þervence. Duchovní P. Josef Devoty posvČtil jest ty všechné 4 nové praporce s náležitou církevní slávou v zdejším kaĖkovském chrámu PánČ. Dne 7. þervence. Byla v Praze a v celé EuropČ
ona veliká slavnost uzavĜeného stálého a šĢastného pokoje držána.
Slavné osvícení, krásnou a líbeznou hudbu, ze všech stran hluþnou
neustálou stĜelbu, hlahol po ulicích se hrnoucího lidu, vše to jen
tichý divák náležitČ pozorovat mohl. Dne 17. þervence. Táž slavnost pokoje ve všech ostatních krajských mČstech království þeského se konala. U nás v král. horním mČstys KaĖku táž slavnost v
následujíczím poĜádku se svČtila: PĜednČ, pĜed tím dnem veþer v
sobotu, když se všema zvony odzvonilo, tuĢ hned hluþná stĜelba z
moždýĜĤ oznamovala slavný svatveþer, po þemž ihned sousedé
vesmČs své domy stkvostnČ osvítili a tu také mnoho ode mnČ zhotovené chronografické nápisy ohnivČ se tĜpytily a þtly následovnČ:
/341/ Na domČ radním s vyobrazením císaĜské koruny, žezla a meþe:
ŽIWĢ jest FrantIšek panoWnIk náš!
jenž WItČznČ zapVDIL nepĜáteL boj; a k našI VtČšenostI, náM sWatČ VýInIL pokoj.
Jiný nápis s vyobrazením vČncĤ bobových od vítČzství:
Pokoj! žIWIĢ jsaV sLaWnČ W bojI spojenI MoCnáĜI!
nesoVCe na hLaWáCh WItČzné WČnCe boboWé;
- a LstI nepĜIteLe NapoLeona Bonaparte,
jsaV jIž zaWĜené, na ELba ostroWČ.
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Na domČ farním s vyobrazením bílého lva þechského:
ýest a DIka! za péýI našeho WItČzného MoCnáĜe FrantIška.
Na domČ školním u Františka Hašpla uþitele školního:
ChWáLa znI tobČ, o Bože náš! žes náM jIž ráýIL DátI pokoj.
U poþetvedoucího, totiž u spisovatele, spatĜovaly se nápisy, a to
1ní s vyobrazením anjela v povČtĜí s troubou:
Pokoj, obýané! z toho se raDVjte, bLIžnI s CtnostI MILVjte.
jiný nápis byl u mne s vyobrazením erbu þechského, totiž lva.
Pokoj! žIWĢ jest hrDIna FrantIšek! kráL a hajIteL ýeChské zeMČ.
u Josefa Jelínka šenkýĜe byl tento nápis:
Pokoj, bratĜI! WeseLte se W LásCe a VpĜIMnostI, PIte WIno, na zDraWI FrantIška kráLe našeho, pĜI sWornostI.
U Josefa Lupínka mistra zednického tĜpytil se nápis:
Pokoj! ztIšen WItr W EVropČ,
jenž foVkaL z bojV Bonaparta LstIWého;
spoMoCnIka kažDého proroka faLešného a roVhaWého.
u Jana Knotka šenkýĜe byl následující nápis:
Pokoj, bratĜI! kteĜI ChCete NapoLeona Bonaparte znátI;
jDČte na ostroW ELba se o nČM ptátI.
OstatnČ mnoho jiných nápisĤv pro obšírnost psáti pomíjím. PĜi
tom radostném plesání také liboznČjící hudba po ulicích procházela. Nato pak následující den 17. þervence ráno jakožto v nedČli
PánČ, duchovní pan Josef Devoty, ten þas zdejší farní administrátor, po pĜednešení k tej slavnosti pĜimČĜené kazatelské Ĝeþi, konal
slavnou obČĢ mše svaté, /342/ pĜi které jak kovkopové s rozžatýma
kahanci, tak též školní žákovstvo, též bratrstvo a Ĝemeslnický poĜákové s svými novými praporci v kráse stáli. Nato po skonþení
svaté obČti následoval zpČv ambrožianský pĜi liboznČjící muzice a
zvuku jak zvonĤ, též stĜelby. Veþer opČt zas sousedé své domy,
jak pĜedešle, osvítili, což také se následující den vždy pĜi stĜelbČ a
muzice se opakovalo. Pak dne 19. þervence, totiž v outerý odpoledne pĜibral se sem do KaĖku novČ ustanovený faráĜ, velebný p.
František Urban, bývalý lokalista ve DĜíteþi na císaĜo-král. komor.
panství pardubském, k jehožto pĜíští farní osadníkové se houfnČ
shromáždili, jej radostnČ uvítali a pod praporci s liboznČjící hudbou trub a bubnĤ, též pĜi zvuku zvonĤv a hluþné stĜelby, do chrámu PánČ farního uvedli, kdežto PĜić svatý Duše etc. zpíváno bylo
a s Te Deum Laudamus zavírka se uþinila. Veþer ale zas celé
mČstys bylo osvíceno, hluþná stĜelba z moždýĜĤ, též liboznČjící turecká muzika procházela, kterou kovkopové s rozžatýma kahanci
provázeli, spoleþní páni radní ale s novým panem faráĜem ten þas
veþerní v mém bydlišti radostili, odkudž pak po veþeĜi do radního
domu se odebrali, kdežto jeden slepý muž témuž panu faráĜi ze
své schopnosti složenou Arii pĜi houslích na þest a pĜání zpíval. A
tak se táž smíšená slavnost pokoje a uvítání nového pana faráĜe s
radostným plesáním lidu veškerého skonþila. Dne 27. þervence.
Byla v Norvegii honba norvegských lodí v té novČ vypuklé válce
svedena. Admirál švédský Puke zvedl se proti norvegským korábĤm bez ztráty jediného muže, je zahnal a blízké norvegské ostrĤvky obsadil. Dne 3. srpna. Generál hrabČ Essen, vĤdce švédské
armády, pĜešel neschĤdné hory pĜed mČstem Fridrichshalem v
Norvegii s 20.000 muži, potloukl Norvegþany a nČco zkoĜistil.
Dne 10. srpna, v den sv. VavĜince. Byl v KaĖku nový p. faráĜ uvítán skrz dĤstojnČ velebného P. Ferdinanda Housu, arcidČkana horokutenského, biskupského vikáĜe a kanovníka králohradeckého, v
pĜítomnosti mnoho jiných duchovních, pak po vykonané slavnosti
hostina držaná byla ve farské zaradČ pod schválnČ k témuž tam z
chvoje zeleného pĜistrojeným loubím. /343/ Dne 16. srpna. PĜijel
hrabČ Barbe k švédskému dČdiþnému princi a pĜinesl vzdání se
prince norvegského a z sebe složení z zemČvlády. Na ten zpĤsob
celá ta vojna ve tĜech téhodnech byla skonþena. Ku konci toho
mČsíce strašlivá povodeĖ v UhĜích veliké zkázy, zvlášĢ kolem Rábi a Sczigetu zpĤsobila. Voda z oblakĤ se jen lila a brzce krajina
mnoha mil v okolí velikému se podobala jezeru. Po celých 8 dní
voda více vystupovala. Stodoly, chalupy, domácí náĜadí, dobytek,
lidé, slovem vše, jako za obecné potopy svČta, sem tam proudem
se hnalo. NČkolik tisíc lidu a dobytka nesþíslný poþet v tu dobu
bídnČ zahynul.
Dne 17. záĜí. ZvítČzili Angliþané v Americe nad obyvateli
zbouĜenými a porazivše je na hlavu, mnohé jim škody zpĤsobili a
velkou mezi nimi porážku uþinili. Dne 1. Ĝíjna. Odebral se na
vČþnost mĤj švagr p. Václav Šetrný, radní a policie komisaĜ v král.
horním mČstys KaĖku, po nČmž v ouĜadu pak nastoupil Josef

Štemgl, prv bývalý representant. Dne 26. Ĝíjna. JiĜí ýerný (onen
slavný vĤdce srbský) pĜijel do ýernovic v BukovinČ, byv prve od
TurkĤ poražen a musiv se pro ochránČní sebe na rychlost ukrýti.
Dne 29. Ĝíjna. Byl v Madritu se ŠpanČlích veliký soud nad všelikými zajatými, jež král do vazeb bráti kázal, z pĜíþiny, že proti
nČmu bouĜlivČ smejšleli. Dne 29. a 30. Ĝíjna. Byla v BČlehradČ
strašlivá poprava: 42 Srbové byli za branou na kĤly naraženi a tak
usmrceni, ponČvadž se byli proti TurkĤm spykli. V tČch dnech bylo i jiných sto SrbĤ jato a do vČzení uvrženo, kdež strašlivou smrt
oþekávali. Dne 1. listopadu. Byl veliký snČm vídeĖský poprvé
otevĜen, k nČmuž jak císaĜ ruský, též král pruský, denemarský i jiní mocnáĜové se shromáždili. Toho dne v mČstČ Palermo v Sicilii
o dvouch hodinách z pĤlnoci zamČtĜesení znamenali. PrávČ ten
den to byl, když roku 1755 mČsto Lizabon v Portugalu z gruntu
vyvráceno bylo.
Rok 1815.
Dne 27. února. Napoleon Bonaparte vyhnaný císaĜ francouzský z Elba ostrova svého prchl a poznovu v málo týhodnech na
trĤn francouzský dosedl. Z toho neoþekávané nové rĤznice v zemi
francouzské povsta- /344/ ly a národu tomu velikou válku k oþekávání zanechaly. NeboĢ ta pĜípadnost v celé EuropČ zas veliké hnutí zpĤsobila. Dne 10. bĜezna. Bonapart vtrhl, již na nČkolik tisícĤ
jsa zsilnČn, do Lyonu, odkudž královské pluky ustoupiti pĜinutil.
Všelicí královští maršálové zrádnČ k nČmu i s vojsky pĜestoupili,
þímž králova strana oslábla. Nato pak dne 20. bĜezna. Týž Napoleon Bonaparte ve vší tichosti do hlavního mČsta PaĜíže pĜijel,
když v noci pĜedtím celá rodina královská tajnČ z mČsta se odebrala. Také král neapolský Joachym Myrat švagr BonapartĤv ve
Vlaších s vojskem neustále sem tam se potuloval a zvláštČ Ĝímské
krajiny nepokojil, i bez všeho oznámení hraniþné meze pĜekroþil a
pĜímo do ěíma vtrhl. Papež byl pĜinucen pĜed tou zbČĜí neapolskou prchnouti. Dne 31. bĜezna. Setkali se blíž Lyonu francouzští
královští a bonapartští zástupové; pĤtka se strhla a královští byli
pĜinuceni s velikou ztrátou se rozprchnouti; i tu mnoho královských vojsk k Bonapartovi pĜešlo. Dne 12. dubna. Bylo vydáno z
rakouské strany prohlášení vojny proti králi neapolskému Joachymovi Myratovi, jenž bezdČþnČ a manČ stráže císaĜské pĜepadv,
do krajin vlaských, vojsky císaĜskými rakouskými osazených, se
vedral. Dne 13. dubna. Armáda rakouská na Neapolitány udeĜila,
jim okolo 2000 mužĤ zajala a potloukla i koneþnČ vítČznČ utíkající
nepĜátele až k Bologne pronásledovala. Dne 14. dubna. Byl František císaĜ rakouský jakožto král vnovČ zĜízeného lombardskobenátského království provolán. Dne 27. dubna. Armáda neapolská tak ze všech stran poražena byla, že již Rakušané v Katoliko a
ve Foligni se nacházeli. Zajatí, dČla, vojanská náĜadí, tíhota a slovem vše císaĜským do rukouch pĜišlo.
/345/ Dne 1. máje. CísaĜský pol. marš. laitn. Najperk svedl u
Skapezano bitvu, kdež neapolský generál Pepe s nČkolika tisíci
muži se ohraditi mínil. Král Joachym zanechav v AnkonČ tĜi divizí
pČchoty, se svou jízdou z Jesy vytáhl. Nato pak zas dne 2. máje.
Generál cís. Byanchi u Torentyno tak nesmírnČ veliké vítČzství
nad králem neapolským dosáhl, že armáda neapolská vĤbec rozptýlena byvši, velmi slabČ více se sraziti mohla. Kterážto porážka
napotom naším vojskem ouplné vítČzství nad Neapolitány a brzské skonþení války zpĤsobila. Dne 14. máje. Byl po kolika letech
zase arcibiskup v království þechském dosazen. Byl pak ním uþinČn kníže a rytíĜ Václav Chlumþanský z Chlumþan a PĜestavlk,
jenž ten den svého dosednutí v hodnost nejvyššího pastýĜe duchovního štČdrotou svou ještČ více oslavil; darovalĢ pražským
nuzným 16.000 f. Ten þas veliké hnutí veškerého vojska v zemi
císaĜských se strhlo, ponČvadž vše se zas k hranicem francouzským stahovalo; i také Rusové tam se skrze zem þechskou ouprkem hrnuli. Dne 21. máje. CísaĜští rakouští osadili neapolskou
pevnost Kapui. Nato pak dne 22. máje. Cís. polní maršálku laitnant Bianchi a princ Leopold sicilský do Neapole s 20.000 muži
vojska vtrhli a zmocnivše se v málo dnech i hlavního mČsta, prve
šesti téhodnĤ celou tuto válku skonþili. Svržený král neapolský
Jáchym Myrat prchl a uploul po moĜi do zemČ francouzské s mnohýma poklady a král Ferdinand IV. sicilský byl za krále prohlášen.
Dne 26. a 27. máje. Rozjeli se od snČmu z VídnČ slavní mocnáĜové a bućto za armádou na francouzské hranice, neb do svých zemí
se odebrali. Také Bonapart naĜídil sbírati vojska a ze všech stran
se chystal proti vpádu vojsk spojených do Francouz. Tehdáž voj-

sko krále franc. Ludvíka XVIII. až na nČkolik set mužĤ se rozešlo
a král byl pĜinucen až do Alostu ustoupiti, kdež svĤj hlavní byt
rozbil.
Dne 5. þervence. Myrat vyhnaný král neapolský pĜijel do Fontenablu ve Francouzích a nato pak hned dne 7. þervence Napoleon
Bonaparte odjel sám osobnČ k své armádČ. Strany záležitostí polských bylo pĜi snČmu vídeĖském ujednáno, že krajina varšavská z
nejvČtšího dílu císaĜi ruskému pĜipadne, on budoucnČ velikým vévodou /346/ poznaĖským a králem varšavským se nazývati má.
Krakov a celé okolí zĤstane mČstem svobodným. K válce proti
novČ povstalému Bonapartovi vše se chystalo a vojska již na hranicích stála, jen aby FrancouzĤm na poruþení do zemČ vpadla.
Dne 15. þervence. Francouzové uþinili první slabý outok na pruské pĜední stráže u Mombeže a Tuenu, však niþehož nezĜídili a zpČt
zase ustoupili. Dne 16. þervence. Poznovu Franc. na Prusy udeĜili
a zpČt je ustoupiti pĜinutili. Dne 18. þervence. KoneþnČ rozhodná
bitva nastala, kdež Napoleon Bonaparte všeho svého mocnáĜství
pojednou zbaven byl. Maršálové totiž: Welington anglický a Blycher pruský velikého vítČzství toho dne blíž St. Jean u Waterloo
na hranicích nydrlandských nad Francouzy došli. Armáda franc.
poražena rozprchla se kam mohla a vítČzové dosáhli 500 dČl a nesmírného bohatství. Však i Angliþané želí ztrátu slavných vĤdcĤ a
oficírĤ z velikého poþtu vojsk a Prušané v pĜedešlé a v této bitvČ
30.000 mrtvých a ranČných seþtli. FrancouzĤ mrtvých a ranČných
na tom bojišti do 50.000 mužĤ poþítají. Dne 19. þervence v noci.
VítČzové opČt na Bonaparta v Avesnes vrazivše, 192 dČl mu pobrali. Na bojišti zanechal Bonaparte svĤj stkvostný vĤz, v nČm
svĤj klobouk, plášt, pokladnici a jiné vzáctné vČci. Mezitím i ze
všech jiných stran vojska spojených mocností do zemČ francouzské se drala a arcikníže Ferdinand již s 60.000 císaĜskými rakouskými vtrhl pĜes Bazilej a vrch Jura do francouzské zemČ. Dne 27.
þervence. PĜišla zpráva do Hanavy, že vítČzná armáda spojencĤ až
do Laonu se dostala, tu pevného ležení Napoleonova se zmocnila,
20.000 mužĤ zajala a 180 dČl do rukou dostala a tak prve 14 dnĤ
až na 30 hodin vzdáli PaĜíže pĜitrhla. Nato Bonaparte k lepšímu
svého syna Napoleona II. trĤnu dobrovolnČ se odĜekl. Brzy pak
odjel z PaĜíže do Rošefortu, pak odtud chtČ dále prchnouti byl stíhán a jinak si pomoci nemoha, AngliþanĤm do milosti poruþil se,
kteĜíž ho na ostrov sv. Heleny (jenž leží v poledním atlantském
velikém moĜi mezi polední Afrikou a Amerikou) odvésti kázali a
tu proĖ na celý þas života jeho obydlí ustanovili. /347/ Dne 2. þervence. Bylo podruhé hlavní mČsto francouzské PaĜíž v rukou spojených mocnáĜĤ. Ostatkové ještČ armády Bonapartovy za Ĝekou
Loar se shrnuly a chtČli tu se protiviti, avšak ale brzy jim kohoutek
spadl a tiše se zase moci a milosti krále Ludvíka poddaly. Dne 12.
þervence. CísaĜ rakouský František I. do PaĜíže pĜijel. Toho dne
také císaĜ ruský a král pruský PaĜíž podruhé navštívili. Dne 17.
mČsto Lyon a dne 19. þervence i Nantes mČsto spojencĤm se
vzdalo, z þehož pak pošlo, že brzy krveprolévání zastaveno a zamezeno býti poþínalo. Dne 31. téhož i generál Rapp v Štrasburku
se poddal. Letošní ouroda obilní velmi malá v ýechách byla, neboĢ ozimní žita na zrno pĜíliš málo sypaly a jarní osení též poskrovnČ se urodilo, skrze což také cena obilní neustále rostla. Dne
26. srpna. Pevnost franc. Hynyng vzdala se na kapitulaci. Bylo tu
1500 mužĤ a 120 tČžkých dČl nalezeno. Pevnost ta brzy potom až
do základĤ celá zboĜena a s zemí zarovnána byla.
Dne 14. záĜí. Byl v Šenbrunu u VídnČ velmi dĤležitý diplomatický spis podesán. ArciknČžna Marie Luisa odĜekla se pro svou
osobu titulu císaĜského a ve jménu svém i svého syna všeho požádání na korunu francouzskou. PĜijmula titul arciknČžny parmenské
a syn její dČdiþný princ z Parmy zĤstane. Dne 28. záĜí. Odjel císaĜ
ruský z PaĜíže a druhého dne nato císaĜ rakouský; oba zpČt do
svých zemí se ubírali. Dne 6. Ĝíjna. Jáchym Myrat opovážil se do
svého nČkdejšího království chtít vraziti, však nezdaĜilo se mu. On
pĜirazyv k bĜehĤm kalabrienským byl ale blíže Pizzo od sedlákĤ
lapen a v železách do Montelona odveden a právu odevzdán. On
odploul z Ajaccio asi s 250 muži na šesti lodiþkách a zahnán jsa
vČtrem, tuto na zemi vystoupil a shromáždČný lid všelikerak pro
sebe navádČti hledČl. Ale lid nechtČl tomu rozumČti, nobrž shrnuv
se ozbrojený Myrata pronásledoval a pak i jeho se zmocnil. Zajatý
byl ihned pĜed soud vojenský veden, na /348/ smrt odsouzen a dne
13. téhož také zastĜelen. Dne 20. listopadu bylo koneþnČ obecné
usnešení pokoje a nové spoleþné ujednání þtyr hlavních mocností
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podepsáno. Jeho milost císaĜ a císaĜovna rakouská v ty dny ve
Vlaších mČsta svého nového království lombardsko-benátského
projíždČli a všudy s nesmírnou poþestností a s veselím uvítáni byli. Dne 6. prosince. VyletČla v Gdansku veliká záloha prachu do
povČtĜí, domové v celém okolí dílem dokonce zboĜeni, dílem
hroznČ podrceni byli. Mrtvých a ranČných pĜitom na 300 osob se
poþítalo. Dne 31. prosince. Byl co nejslavnČjší pĜíjezd jejich milosti císaĜe a císaĜovny rakouské do Mediolanu držán; pĜi nejhluþnČjší stĜelbČ, zvonČní všech zvonĤ lid v nesþíslném poþtu drahé
své hostČ pĜijal a pĜivítal. Radovánky a veselky toho dne byly nade všecko vypsání. Ku konci roku toho již obilní cena vystoupila
a platil se korec pšenice za 28 f 4 kr, žita 23 f 19 kr, jeþmene 16 f
41 kr, ovsa 7 f 33 kr, hrachu 19 f 36 kr, totiž v papírových penČzích smČnných neb anticipaþních listech tak Ĝeþených. SmČnná
cena zlatých a stĜíbrných penČz stála ten þas holandský dukát 17 f
12 kr, císaĜský dukát 17 f 16 kr, za 100 zlatých stĜíbrných 370 f
platiti se muselo v smČnných listech.
Rok 1816.
Dne 1. ledna byla neobyþejná slavnost v mČstČ Mediolanu ve
Vlaších pro pĜíští J. M. císaĜe Františka a císaĜovny Marie Boženy
do toho hlavního mČsta nového lombardsko-benátského království. Radovánky hluþné dnem i nocí trvaly. Dne 8. ledna dostali
jezuité v PetrohradČ ruském císaĜské naĜízení, by bez prĤtahu
tamodtud se odstranili a nikdy více Ĝád jejich že nebude za panující v zemi uznán. /349/ Dne 12. ledna vyšlo v Polsku ruském naĜízení, že od 1. þervence 1816. všickni židé v království polském po
vesnicích krþmáĜi pĜestanou, jimž jest všecken prodaj rozliþných
nápojĤ zakázán. Téhož dne vyšel strašlivý oheĖ v Adrianopoli a
brzy velký díl toho prostranného mČsta popelem lehl. Ve tĜech
dnech nato zase ukrutná bouĜe v pĜístavu Enos devatenácte menších i vČtších lodí kupeckých ztroskotala a tak v málo dnech stala
se tu taková škoda, že ve sto letech nahražena nebude. Toho mČsíce jakož i ještČ pĜíštího, totiž února, zima prudká držela. V UhĜích nesmírné chumeliny snČhu veliké škody zpĤsobily. Podle seþtení nalezlo se okolo 300 pomrzlých lidí, asi 2000 koní, 22.000
kusĤ dobytka hovČzího a více jak 365.000 ovcí a do 4500 prasat.
Škoda více vynášela jak 6,000.000 f.
Dne 16. bĜezna vyšel oheĖ ve Frysachu v Korytanech, jenž se
tak prudce zmohl, že za dvČ hodiny 55 domĤ shoĜelo. PrávČ tu
pĜenocovala arciknČžna parmenská Maria Luisa na své cestČ z
VídnČ do Parmy a šĢastnČ z neštČstí sobČ hrozícího vyvázla. Dne
7. dubna. Odebrala se na vČþnost, po kratiþkém roznemožení, císaĜovna rakouská Marie Božena v mČstČ MeranČ ve Vlaších, odkudž k pohĜbu do hlavního mČsta VídnČ odvežena byla. Dne 6., 7.
a 8. bĜezna. Barbarští loupežníci Algirové na bĜehy sardinské pĜirazili, tu mnoho lidí zjímali, pobili a dílem do otroctví sebou odvezli. Protož europští mocnáĜové pak o to jednali, by ty a takové
barbarské loupeže a chytání do otroctví kĜesĢanĤ zamezeno bylo.
Ten þas poþal se boĜiti do gruntu onen starodávní kostel Matky
Boží ve vsi GruntČ. Zdi hlavní na díle se prodaly. Jeden díl od kĤru, kdež hlavní pilíĜe z quadrštukového kamenu stály, koupil hrabČ
Chotek k stavení svého zámku na Huse Ĝeþeného za Novýma Dvory a druhý díl koupila Anna Syxtová šenkýĜka skalecká s Josefem
Malým šenkýĜem z Libenic. A tak z toho slavného chrámu tak
pČkné quadrové kamení dostalo se i také k zvelebení krþem za /350/
pĜíliš skrovné peníze. Ostatek pak z zadních zdí chatrnČjšího kamene þástka k budoucímu stavení malé kaple zanechána byla. Týž
kostel býval farní, neb tu ještČ roku 1384 poslední faráĜ jménem
knČz Mikoláš ustanoven byl. Toho roku také zboĜen jest kostel ve
vsi PĖovČ na cís. komor. panství podČbradském založení Narození
Marie Panny. Ten kostel býval též za starodávna farní. Když král
Vácslav þechský toho jména IV. roku 1384 s povolením papeže od
všech farních kostelĤ desátý díl roþních pĜíjmĤ bral, ten pĖovský
kostel dal 36 grošĤ þech. Dle toho tedy mČl pĜíjmu 360 grošĤ neb
6 kp. Jedna pak tehdejší kopa mČla nynČjší stĜíbrné mince naší 8
tolarĤ neb korun, koruna drží 2 f rejnské a 1 groš þechský 16 krejcarĤ. V tom kostele nacházely se hrobové nápisy pánĤ HlaváþĤ z
Braniže.
Dne 23. dubna král. mČsto Trutnov v ýechách vyhoĜelo. Ve
Francouzích bylo jakési nové veliké spiknutí domakáno, jehožto
hlavním pĤvodem a vĤdcem jakýsi Didier byl, jejž potom lapili a
zastĜelili. Jeho spoleþníkĤ již na 10.000 poþítali, jež však královská vojska brzo rozplašila. Dne 5. þervna, zemĜel v Praze cís.
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král. generál polní maršálek hrabČ z Kolovrat. Dne 8. þervna, vyšlo v ýechách nové finanþní naĜízení strany penČz císaĜských vídeĖského þísla, což veškerým národĤm radosti zpĤsobilo. Nato
pak se ve Vídni zĜídilo národní banko, kdežto lidé papírové smČnné listy za nové bankonoty a obligatí odvádČli. Za dva díly pĜinešené sumy daly se bankonoty k vyzdvižení stĜíbrných penČz a za
pČt dílĤ obligatí proti placení 1 p. C. ouroku. K. p. kdo pĜinesl 140
f einl. neb antc. listĤ, tak dostal za 40 f stĜíbrných penČz a za 100 f
obligati. /351/ Dne 16. þervna. Jeho milost císaĜ a král náš František
po své dlouhé cestČ z Vlach u výborném zdraví do VídnČ se vrátil.
Dne 18. þervna, vyhoĜelo v ýechách mČsto Vysoké Mejto, kdež
205 domĤ popelem lehlo. Obilní cena nyní ještČ na vyšší stupeĖ
vystupovala a platil se v smČnných listech korec pšenice za 32 f,
žita za 27 f, jeþmen 19 f, oves 10 f 40 kr, hrachu za 23 f a þoþky
též tak. Letošní obilní ouroda však na polích z daru božího krásnČ
stála a hojnou žeĖ slibovala. Toliko ale žita místy skrovné sejpce
nadČji dávali, však pĜedse ale zas naproti tomu obilí jiné jak na
mandele tak též na zrno pČkného vzrostu vyhlíželo. Avšak pĜesto
všechno drahota obecná všech vČcí se zmáhala a tak
Pan LaCIna jIž tČšIL nás na poLI,
A panI Drahota ještČ bILa W MČstČ.
V noci mezi 15. a 16. dnem þervna v okolí bamberském stalo
se tak strašlivé stržení oblak, že škody tím zpĤsobené spoþísti nelze. Patnácte osob v prudkých pĜívalích se utopilo; pole, sady a
zahrady dílem zatopený, dílem i vniveþ uvedeny byly, dobytka též
pošlo veliké množství a domĤ mnoho podemlených shrklo se na
hromadu. V údolí Buthejmském 20 osob se utopilo a hrozná
spousta zpĤsobena byla. Dne 26. þervence. Anglický lord Exmuth
s váleþnými koráby z Portsmutu od bĜehĤ odstrþil a na Algiry plaval. PĜíþina této váleþné výpravy proti AlgirĤm byla ta, že ti moĜští loupežci jsouce po StĜedozemním moĜi jako kobylky rozptýlení, všecky koráby kĜesĢanĤ jímají a plavce v otrockou porobu berou. Letošní žnČ skrze mnohé chladné deštČ se velice opozdily a v
krajích teprv po sv. Jakubu a okolo sv. VavĜince se poþínaly. Dne
10. srpna. Z VídnČ strany illyrských krajin vyšel cís. král. patent,
že ty samé za nové království illyrské tak /352/ Ĝeþené se prohlašují.
Naþež když o tom zpráva do mČsta Lajbachu došla, že illyrské
krajiny nejen rozšíĜený, nýbrž i za obzvláštní království povýšeny
jsou, tamní obyvatelé hned celé mČsto osvítili. Dne 27. srpna po
poledni. Anglická lodní armáda pod správou lorda Exmutha pĜed
Algirem se okázala. Lord Exmuth dal hned dejovi algirskému
vzkázati, aby v jedné hodinČ své všecky lodi vydal a jemu v moc
odevzdal, sám pak ve všecky uložené výminky svolil. A když po
projití hodiny dej žádné odpovČdi neodeslal, o tĜech hodinách poþalo se do Algiru stĜíleti a házeti a trvalo v jednom bez pĜestání až
do 11 hodin k pĤlnoci. Algir stál v jednom ohni a celý plamenem
hoĜel. ObČ hlavní pevné vČže i pevný hrad Molo byly na padrĢ
rozstĜíleny. Algirské loćstvo bylo celé spáleno a tČch barbareskĤ
4000 mužĤ zabitých a 1500 ranČných se napoþítalo. Ztráta AngliþanĤ poþítá se s zabitými i poranČnými na 800 mužĤ. Teprv po té
hrozné spoustČ, totiž dne 29. srpna, svolil dej algirský ve všecky
jemu od anglického admirála Exmutha uložené výminky, že totiž:
1. Otroctví kĜesĢanĤ na vČþné þasy pĜestane, pak 2. Všickni otroci,
nechĢ jakéhokoli jsou náboženství a národu, na svobodu se vydají
a 3. Navrátí a vynahradí dej toho roku dotud pĜijaté a uchvácené
sumy penČz, které od mocnáĜĤ evropských za výplatu otrokĤ jemu
zaplaceny byly, 4. Odprosí dej anglického konšela za pohanČní
jemu uþinČné. A tak tím zpĤsobem ten národ barbarský byl potrestán a pokoj k prospČchu celé EuropČ uzavĜen.
/353/ Dne 22. srpna, pronajímaly se licitando pole záduši kaĖkovské sv. VavĜince patĜící na 6 po sobČ bČžících let a tak z orných polí i s zahrádkou Kalinovskou pr 35½ míry vynášejících,
strženo roþní þinže 757 f 30 kr, z toho vypadá v proĜízku z jedné
každé míry roþní þinže 21 f 15 kr, k tomu ještČ vypadající cís.
král. danČ jsou nájemníci povinní vybejvati. Nyní mohou mnozí ti
nerozvážliví sousedé kaĖkovští lépej oþima prohlédnouti, jenž
jsou svým neústavným nabíháním pĜi zemském Ĝízení to dovedli,
že pole obecní pr 258 mír vynášející i s dvorem a to za skrovnou
cenu pr 12.215 f 12½ kr emphytevtickým zpĤsobem prodané byly
(jak o tom roku 1782 a zas 1792 psáno se nachází) a tím zpĤsobem tu obec do nejvČtší bídy pĜivedli. Anby tedy ty grunty k
vlastnosti obce byly se zanechaly a jen toliko na léta pronajímané
byly, tedy na ten þas z tČch 258 mír polí (které lepší jak oné zá-

dušní k užitku jsou) obec z každé míry 21 f 15 kr a tak v sumČ
5482 f 30 kr táhnouti mohla roþní þinže. PonČvadž ale ze stržených 12.215 f 12½ kr kapitálu bejt mající interese a 5/p Cento vynášejí pr 610 f 45½ kr, k tomu urþitý ourok každoroþní z tČch prodaných polí obec táhne jen 178 f 29½ kr, [tj. celkem] 789 f 15 kr.
Tedy se vidí, že obec mohla z pronájmu vČtší užitek proti prodaji
táhnouti roþnČ pr 4693 f 15 kr. Mimo toho ještČ obec z tČch polí za
emphytevtí kontribuci platiti musí. OstatnČ jak se s kapitály stalo,
o tom v roku 1811 doloženo jest. Doufali jsme vĤbec, že skrze
hojnou z daru božího letošní ourodu po žnČch cena obilní znamenitČ spadne. Však ale ta nadČje nás zklamala. NeboĢ když v krajích obilí do stodol se hlavnČ sklízelo, tuĢ hlavnČ již cena obilní
tím více vystupovala. PĜíþina toho byla, /354/ že v horách pro veliké
a stále vlhké a chladné poþasí žnČ se zpozdily o mnoho; protož horáci do krajĤ pro nové obilí zhusta pĜijíždČli a již ku konci srpna
obilí platilo korec a to: pšenice za 36 f, žita za 34 f, jeþmene za 19
f, oves za 8 f, hrách za 26 f, þoþka za 28 f a proso za 30 f, také piva máz za 16 kr, místem i též za 18 kr se vysazovalo. Toliko maso
na své pĜedešlé cenČ, totiž hovČzí za 30 kr, skopové též tak a vepĜové za 36 kr libra se prodávalo. Dle toho i jiné všechné vČci na
nejvyšší stupeĖ drahoty vystoupily. A ponČvadž jedenkaždý obchodník i ten nádeník proti té drahotČ za svou mzdu více táhl; tedy
hlavnČ v tej kromobyþejné drahotČ trpČli ouĜední a jiné sloužící,
jenž podle od starodávna hned v bČhu zlatých a stĜíbrných penČz
své vysazené mzdy hotovýma papírovýma nynČjšíma penČzy placení jsou. Co se ale císaĜo-král. zemských ouĜedlníkĤ dotýþe, ti
proti té drahotČ hned od roku 1814 jisté pĜídavky, a to koneþnČ až
po 150 p. C. to jest za na 100 svého vysazeného platu, 150 f pĜídavku a tak za 100 f 250 f táhli. MČstským ouĜedlníkĤm byl též
takový pĜídavek 150 p. C. povolen, však ale jen tu, kde mČstská
obec to platiti mohla. U nás v KaĖku ale, kdež mČstská obec (jak
již v tomto rukopisu sem na mnohých místech podotknul) skrze
nespokojenost a neopatrnost domácích sousedĤv na svém jmČní a
pĜíjmu ochuzena jest; tejkající se mČstský ouĜedlníci žádný takový
pĜídavek použíti nemohli. Ku konci toho mČsíce srpna platilo se
za císaĜský dukát 14 f 40 kr a za 100 f stĜíbrných 315 f v smČnných listech.
/355/ Dne 11. Ĝíjna bylo z Prahy skrze vlastenské noviny prohlášeno, že jeho cís. král. milost rozváživ zásluhy, jichž sobČ litomČĜický titulární kanovník a direktor pražské hlavní pondČlní školy P. Aleš PaĜízek, jako uþitel zaþáteþních katechetĤ a pĜipravovatelĤ se k školnímu uþitelství, též v tisku vydáváním prospČšných
knih získal, ráþil jemu dekret udČliti, že mĤže pontifikální þepice a
kĜíže beze vší výplaty užívati. Náš mocnáĜ J. M. František I. císaĜ
rakouský, král uherský a þechský etc. zas v nové manželstvo, a to
po þtvrté, již vstoupil, kterýžto byl dne 11. listopadu s Karolinou
Augustou, dcerou krále bavorského, ve Vídni slavnČ oddán. SĖatek ten co nejstkvostnČji vykonán byl. Dne [neþitelné] listopadu
zapoþal se snČm nČmeckého závazku v mČstČ Frankfurtu u Mejnu,
kterýž pĜed tím dnem veþer stĜelbou z dČl a sváteþním vyzvánČním pĜedoznámen byl. Nejbližší sezení jest na den 11. listopadu
uloženo. PĜednosta toho snČmu jest vyslanec rakouský, hrabČ z
Buol-Šaumšteinu.
Pan AntonIn FatIgat, bIWaLej a posLeDnI prIMas na KaĖkV;
zesnVL W PánV W HoĜe KVtné, X. prosInCe.
Dne 17. prosince ráno o 6ti hodinách bylo na všech kanceláĜích prohlášené naĜízení strany zvejšení ceny prodaje soli, že od
téhož dne ve všech cís. solních skladech 1 centnýĜ soli, bućto
gmundské neb halicské, po 20 f 40 kr prodávati se bude. Též také
byla od toho dne cena tabáku zvejšena a prodával se lot ordinár.
šĖupavého za 8 kr a kuĜlavého po 6 kr. PĜitom na ten 1817 milit.
rok kontribuce dvojnásobnČ pak danČ z hlav po 30 kr v stĜíbrné
minci platiti naĜízeno, též podobnČ i danČ z zisku obchodníci stĜíbrnou mincí odvádČti mají. A ponČvadž ještČ žádná stĜíbrná mince
/356/ v bČhu nebyla, tedy lidé musili takové, od židĤv na vČtším díle, draze kupovati. Ten þas obilí mČlo cenu, a to korec vrchovatý
žita za 39 f, pšenice 48 f, jeþmene za 30 f, hrách 34 f a oves 11 f
30 kr. Pivo také toho mČsíce vĤbec za 18 kr máz se šenkovalo.
Masa lib. hovČzí 30 kr, skopový 24 kr, a vepĜový v 36 kr bylo. Za
100 f stĜíbrných penČz platilo se smČnnýma listy 350 f i 400 f.
A tak ten þas v mnohém chudým lidu, bída stíhala bídu.
Ku konci toho roku odebral se na vČþnost František Vavák,
sedlák a bývalý rychtáĜ v Milþicích na panství podČbradském, þe-

chský veršovecz znamenitý.
1817.
Dne noWého rokV, bIL Mráz tICho a obLáýno.
Toho roku byla zima veskrz levná, však ale trvala až do 29.
dubna; pak následovali dnové teplí. Dne 14. kvČtna neb máje, totiž v stĜedu KĜížovou, vedlo se z KaĖku procesí do vesnice Grunty,
kdežto na místČ zboĜeného starobylého chrámu Matky boží posvČcen byl základní kámen k stavení nové kaple, kteráž k pozĤstalé
vČži 12 loket dýlky a 9 loket šíĜky v svČtlosti založena jest. PosvČtil týž základní kámen velebný pan faráĜ kaĖkovský František Urban v pĜítomnosti pana Františka Hartmana dĤchodního, na místČ
vrchního Ĝeditele cís. panství kolínského p. Jana Rosyma, jakožto
substit. patrona téhož chrámu PánČ. Dne 20. dubna u veþer po 10.
hodinČ uhlédal se nad mČstem Táborem nasledující povČtrný úkaz.
PĜi úplném zatmČní a nesmírném vČtru bylo slyšeti v tu hodinu
neobyþejné huþení, až pak pojednou nad vČží toho mČsta kule ohnivá velikosti slunce modĜe bledé svČtlosti se okázala. Co blesk
pĜiletČla z pĤlnoþnČvýchodní strany k polednČzápadní a tou dobou
byla slyšeti rána podobná skoro vystĜelení z kusu. Pak se rozjasnila obloha a mohla ta záĜe minutu potrvati; blýsknavost byla jasná a
oþím snesitedlná. VidČti také bylo hnedle, jak ta ohnivá koule na
sta drobných kouskĤ se rozprášila, jenž jeden po druhém, jako pĜi
þištČní hvČzd, poznenáhla k zemi padaly a beze všeho hlasitého
znamení uhasly. V okolí jen sirnatý smrad zĤstal a nČjakou chviliþku potrval. /357/ Dne 4. þervna ráno. Její osvícenost arciknČžna
Marie Leopoldina (dcera J. M. Františka I. císaĜe rakouského) zasnoubena s kralevicem Portugalu, Brazilie a Algarbie, rozlouþivši
se velmi upĜímnČ s celým cís. slavným dvorem, z hlavního mČsta
VídnČ na cestu do Brazilie se odebrala. Toho roku váleþná vichĜice v Americe v západním dílu svČta bouĜila, kdežto mezi ŠpanČly
a svobodnou obcí amerikánskou krutý bojové byli. ŽnČ ten rok
poþínaly se až ku konci þervence mČsíce a byly vĤbec na obilí
všeho druhu z daru božího hojné. Však ale že z hor hraniþných
množství formanĤ pro obilí pĜijíždČlo a takové i také pĜes hranice
do okolních zemí se vyváželo; protož tedy obilní cena pĜedce v
drahotČ stála, takže mimo nadČje, po tak hojné úrodČ po žnČch
strych pšenice za 30 f, žito za 20 f, jeþmen za 16 f a oves za 9 f i
drážej v papírových penČzích tak Ĝeþených smČnných listech, se
prodávalo. Dne 6. Ĝíjna. Král. vČnní a krajské mČsto Nový Biþov
prudkým ohnČm vyhoĜelo. Dne 21. záĜí, v den sv. Matouše apoštola, jenž bylo v nedČli. Procesí z KaĖku vedlo se do vsi Grunty,
kdežto svČcena byla vnovČ vystavená kaple pod jménem Navštívení B. P. Marie AlžbČtu. V pĜítomnosti mnohého duchovenstva
svČtil ji dĤstojný pán Ferdinand Housa arcidČkan horokutenský,
biskupský vikáĜ, a velebný p. Frant. Vambera faráĜ konárovský,
pĜednesl kazatelskou Ĝeþ, k tej slavnosti výbornČ pĜimČĜenou. Dne
13. Ĝíjna, vytáhl z mČsta Hory Kutné Kuþerovský pČší tem neb
regiment, jenž tu hned od roku 1770 a tak celých 47 let ležel. Dne
22. þervence. Odebral se na vČþnost velebný p. Josef Rautenkranc, faráĜ sedlecký a þechský poeta znamenitý. /358/ Dne 31. Ĝíjna. Byla držána slavnost 300 leté památky od uvedení reformací
církve augšpurského a helvetského vyznaní ve všech modlitebnicích tČch pravených církví. Po Vánocích cena obilní padala a byl
korec pšenice za 20 f, žita za 15 f, jeþmena za 12 f a ovsa za 6 f v
papírových penČzích k dostání. Též také cena masa i piva opadla,
takže libra hovČzího masa za 24 kr byla a máz piva za 14 kr vĤbec
se šenkovalo.
Rok 1818.
Toho roku zima byla veskrz levná a v polovici bĜezna mČsíce
již nastaly pČkné jarní þasy, takže setba na polích pohodlnČ se konala. Dne 15ho února. Švédský král Karel XIII. ve Štokholmu zemĜel, maje let vČku 70. Pak dČdiþný princ Karel Jan (bývalý maršál francouzský Bernadote Ĝeþený) skrze zemského herolda za krále prohlášen byl. Dne 1. maje. MČsto Salcburg nešĢastným ohnČm
vyhoĜelo, kdežto 74 domĤ popelem lehlo. Vzbuzováním od J.
Exc. nejvyššího purkrabího p. Ant. hrabČte z KolovratĤ v Praze
poþalo se zakládati þeskovlastenské muzeum. Kteréžto podnikání
v svém poþátku šĢastného prospČchu došlo.
Roku 1824. MČsíczi ledna vycházela jest zas kometa tak, jakž
jest pĜedešle pĜed 13.tým roku vycházela, jenže teć v tomto roku
824. vycházela menší. [Tuto zprávu nepsal J. Hejzelna.]
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Jan Nepomucký Václav HEJZELNA
(* 25.10.1763 † 11.3.1822)
O autoru Památek královského horního mČstys KaĖku je známo pĜevážnČ
jen to, co uvedl ve svém rukopisu. Byl pĜirozený soused a horník téhož
nadĜeþeného mČstys KaĖku, v nČmžto jak dČd, tak i otec mĤj milý, dobré
pamČti, jakožto sousedi a horníkové též osazeni byli. Narodil se 4. záĜí roku 1764. Jeho rodiþe, Václav Prorážka (po hornicku Hejzelna) a KateĜina,
ovdovČlá Šlichová, mČli svatbu 25. Ĝíjna 1763. Deset let pĜed tím, 25. Ĝíjna
1754, zemĜel HejzelnĤv dČd Martin Prorážka. ýásteþným sirotkem se stal
v pČti letech, kdy mu po dlouhé nemoci, dne 30. ledna 1770, zemĜela matka. V osmi letech, dne 3. listopadu 1782, zemĜela jeho babiþka KateĜina
Prorážková. Otec Václav Hejzelna, havíĜ a soused kaĖkovský, zemĜel dne
16. bĜezna 1778, když bylo jeho synu 13 let. O svém dospívání a vzdČlání
Hejzelna nic neuvádí. Vzhledem k jeho znalostem kronik a zájmu o církevní události se dá pĜedpokládat školení u kutnohorských jezuitĤ. Další
zprávou je až jeho svatba dne 12. záĜí roku 1790, kdy se ve vČku 26 let
oženil s pannou Barborou MaĜanovou, rodilou z LibunČ nad BystĜicí.
V þervnu roku 1793 byl vybrán mezi obecní volence, dne 6. kvČtna
1794 byl se stal služebníkem radním neb servusem, roku 1800 poþtĤ vĤdcem. Poslední radní protokol sepsal 6. þervna 1821.
Významným datem v jeho životČ je 6. záĜí roku 1807, kdy mu shoĜel
jeho dĤm Hlubina. Ale již následujícího roku v kvČtnu zaþal vejše nad tím
pohoĜelištČm stavČt dĤm nový, který byl také téhož roku dokonþen. Tento
dĤm, nyní þp. 10, stojí dodnes poblíž bývalé fary. Jedná se o nevelký
pĜízemní nárožní dĤm se štítovou orientací, se dvČma okny v prĤþelí.
Krytý je sedlovou zvalbenou stĜechou. Ve štítu je nad torzem obrazu
svatého Floriána umístČn v obdélném ozdobném štukovém rámu
trojĜádkový pamČtní nápis: ⏐ TVTO POSTAWENI DVM OBITNI STA ⏐
WITEL KOCHRANIE BOŽI A SPOLV ⏐ SWATEHO FLORIANA OBITVGE ⏐
(chronogram1808).
MČl nČkolik synĤ. O nejstarším z nich, Václavovi, je zmínka u roku
1808. Roku 1814 je zmiĖován jeho švagr Václav Šetrný.
Jan Hejzelna zemĜel dne 11. bĜezna 1822 v stáĜí 58 let ve svém domČ.
Viz též: Jan Fiala: KaĖk a jeho archiv. (zvláštČ kapitola IV.: Jan Hejzelna, písaĜ a kronikáĜ kaĖkovský.) Kutnohorské pĜíspČvky k dČjinám vzdČlanosti þeské, IV. Ĝada, str. 37-65. Kutná Hora 1929.
Památky královského horního mČstys KaĖku
Rukopis vznikl pravdČpodobnČ v rozmezí pĜibližnČ jednoho desetiletí
(i když snad na základČ dlouhodobČ poĜizovaných výpiskĤ). SvČdþí o tom
poznámka vztahující se k roku 1800, uvedená u roku 1536 (na str. 63 originálu) a pĜedevším poznámka vztahující se k roku 1811, uvedená u roku
1782 (na stranČ 162 rukopisu, tj. ještČ v jeho první polovinČ). Jeden z vodoznakĤ na použitém papíĜe mohl vzniknout až po roce 1808, kdy J. A.

Heller koupil papírnu v Ledþi.
Zprávy pĜebíral Hejzelna z rĤzných kronik, kterých použil velké
množství. K dispozici mu byl kaĖkovský archiv a pĜedevším výpisky kaĖkovského písaĜe Adama Grance. Pro období napoleonských válek mu jako
zdroj informací sloužily pĜedevším noviny a jeho vlastní zážitky.
Osud rukopisu po smrti J. Hejzelny není podrobnČji znám. V polovinČ
19. století byl kaĖkovský archiv témČĜ „rozmetán“. J. Fiala (v citovaném
þlánku) uvádí bez dalších podrobností, že (pro kutnohorský archiv) byly
PamČti Hejzelnovy získány na pĜ. až z Moravy!
Rukopis þeské verze Památek královského horního mČstys KaĖku má
362 stran: titul, motto, 2 strany pĜedmluvy, 357 þíslovaných stran textu
(první dvČ a poslední strana nejsou þíslovány), a 2 vlepené obrázky (povodeĖ v Praze 26. þervna 1824 je mezi str. 184/185 a povodeĖ v PetrohradČ
19. listopadu 1824 je mezi str. 260/261). RozmČry stránek jsou 37,5 x 24,5
cm. Všechny archy papíru jsou opatĜeny vodoznaky (viz dále).
Rukopis obsahuje 19 složek, které mají obvykle po pČti arších (20
stranách). Pouze první složka má jen jeden arch (obsahující titul a úvod),
tĜetí „arch“ v páté složce (str. 65/66 a 75/76) je složen ze dvou samostatných listĤ, patnáctá složka má þtyĜi archy (strany 261-276) a v sedmnácté
složce je vložen list navíc (strany 299-300, složka má 22 stran). Stránky
jsou þíslovány nahoĜe u vnČjšího okraje. VnČjší okraj stránky je širší a þasto obsahuje odkazy na zdroje informací (hlavnČ v první tĜetinČ rukopisu),
dodateþnČ vepsané zprávy (pĜevážnČ v druhé polovinČ rukopisu) a tužkou
psané poznámky, které nepsal Hejzelna - ty jsou psané dnešním písmem
(nČkteré pozdČji vymazány - poznámky archiváĜe Fialy?) a výjimeþnČ i kurentem (protikatolické výpady uvedené i v tomto vydání). Rukopis byl dodateþnČ svázán a oĜezán, þímž došlo k poškození poznámek a dodateþných
zápisĤ. Dnes je vazba rozpadlá, bez desek, okraje stránek jsou poškozené
resp. opotĜebované.
Rukopis je psán vcelku þitelným kurentem.
NČmecká verze Památek obsahuje celkem 15 nesvázaných archĤ (titulní list, 2 str. pĜedmluvy a 56 þíslovaných stran textu) a po jednom volném listu pĜed prvním a za posledním archem. Jednotlivé archy nejsou sestaveny do složek, ale každý je samostatný. Velikost stránek je 40 x 25 cm.
Všechny archy jsou opatĜeny stejným vodoznakem - nápisem KOTENSCHLOS na pravé stránce archu u dolního okraje.
Na pĜední stranČ prvního (samostatného) listu je název práce: Merkwürdigkeiten des koniglichen Silber- und Kupferbergstadtls Gang, …
Johann Nepomuk Heyzelna … Erster Theil. Na první stranČ prvního archu
je nejprve þeský text: WeIpIs rozLIýnICh paMČtI, pro pĜáteLe, I pro DČtI.
(chronogram 1817). Dále: Czo se za dnĤw nassich stawa, to zrno PotomkĤm dawa. To gest: Letopisy. Následuje totéž nČmecky. Další text už je jen
v nČmþinČ. Rukopis konþí nadepsáním roku 1465. Dále už nebylo v psaní
pĜekladu pokraþováno. Pokud to bylo možné posoudit, je nČmecká verze
rukopisu pĜekladem þeské verze. Písmo je ponČkud odlišné od Hejzelnova
þeského rukopisu Památek.
Strojopis Hejzelnova rukopisu, který má celkem 510 stran velikosti 29
x 22,5 cm, poĜídil v období Ĝíjen až 11. prosinec 1924 dr. Emanuel Jäger.
ýeský i nČmecký rukopis Hejzelnových Památek i jejich strojopisný
pĜepis jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Kutné HoĜe.

KaĖk, dĤm þp.10, nápis ve štítu (1995)

KaĖk, þp.10 - HejzelnĤv dĤm (2006)
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PĜepis rukopisu byl veden snahou respektovat dnešní pravopis, ale
pokud možno tak, aby pĤvodní text pĜíliš neutrpČl. Podle dnešního pravopisu je psáno i/y, s/z, au/ou h/ch a diakritická znaménka. (Naopak, psaní
interpunkþních znamének do znaþné míry odpovídá rukopisu.) Zdvojování
hlásek bylo buć odstranČno (napĜ.: Kollín, radda, oppat, Kuttná, million,
komisse, summa, Jann) nebo zavedeno (napĜ.: podanost, podali, pana,
odán - uvedeny jsou originální tvary slov). NČkterá v originále složená
slova jsou v pĜepisu psána rozdČlenČ (napĜ.: Kuttnéhory, Dobrámysl, ýervenárĤže, Bíláhora, Novášachta). PĜíklady dalších zmČn v textu (rukopis pĜepis): kĜestianským - kĜesĢanským, Kank - KaĖk, Dráždany - Drážćany,
Španyel - ŠpanČl, prasince - prosince, Jozef - Josef, Sho - sv., caufaly - cou-

KaĖk, radnice (2006)
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Vodoznaky vyskytující se v rukopisu Památek (mČĜítko 1:4; rekonstruovaná resp. idealizovaná podoba). NahoĜe levá strana archu, dole pravá strana.
vali; Raqui - rakvi; Münce - mince; Zigmund - Zikmund; špíže - spíže, maaß/más - máz; d. - dne, paar - pár; nejwizssi/nejwysší - nejvyšší, tissniowskem - tišĖovském, deyowi - bejovi, prazský - pražský. Hlásky, pro které má
kurent (resp. Hejzelna) prakticky totožný znak (napĜ. a/r, z/y/g), bylo nutné
rozlišovat podle kontextu, což nebylo vždy jednoduché resp. jednoznaþné
(nerozlišitelná jsou napĜ. slova vtáhl/vtrhl, vznesl/vynesl).
Text pĜeškrtnutý v rukopisu je pĜeškrtnut i v tomto vydání. DodateþnČ
vepsaný text, poznámky na okraji a odkazy na literaturu jsou zde uvedeny
kurzívou. Poznámky vydavatele a nČkteré vpisky, jejichž autorem není
Hejzelna, jsou uvedeny ve formČ poznámek pod þarou nebo pĜímo v textu
v hranaté závorce. Odkazy na literaturu, pĤvodnČ uvedené na okraji stránky, jsou zde uvedeny za první zprávou, vedle které se nacházely.
Zprávy jsou zde uvedeny ve stejném poĜadí, jako v originálu. Zprávy,
které by vzhledem k dataci mČly být umístČny na jiném místČ, jsou opatĜeny
ukazateli na správné umístČní: È - zpráva patĜí níže, Ç - zpráva patĜí výše,
Ê - sem patĜí zpráva uvedená níže, Ì - sem patĜí zpráva uvedená výše.
PĤvodní stránkování je v pĜepisu naznaþeno tuþnČ psaným þíslem v
dolním indexu mezi dvČma lomítky na místČ, kde zaþíná pĜíslušná stránka
rukopisu.
Vodoznaky
Všechny archy papíru obou jazykových verzí rukopisu jsou opatĜeny vodoznaky. Podle nich lze soudit, že papír, na kterém je napsán þeský rukopis Památek, pochází ze tĜí papíren - F.Ritschel Swidnitz, Katzow a
J.A.Heller Ledetsch. VČtšina vodoznakĤ je málo zĜetelná až témČĜ neþitelná - to se týká zvláštČ typu C a D. Celkem se podaĜilo urþit osm vodoznakĤ resp. jejich variant - viz tabulka:
složka

stránky

vodoznak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(neþísl.)
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261-276
277-296
297-318
319-338
339-358

A
bbbBB
BCbbC
CCCCC
1
CCC CC
BbBbB
bBbBb
BbBba
CCCBb
aAaaD
DDDDD
DDDDD
EEEEE
EEEEE
EEEE
EEEEE
2
EE EEAF
CCCCC
EDDDD

Svídnice - A a B b C
Kácov - D
Ledeþ - E F
1

„Arch“ je složen z dvou
samostatných listĤ: str. 65/66
má vodoznak C (list s erbem),
str. 75/76 má vodoznak B
(list s nápisem SWIDNITZ).

2

Vložený list (LEDETSCH)
(str. 299/300).

Archy ve sloupci vodoznak jsou uvádČny od vnČjšího po vnitĜní arch složky

Popis vodoznakĤ:
A: UprostĜed levé strany archu je erb, pod kterým je nápis SWIDNIZ. Erb
je obdobou uherského znaku: polcený štít, který má v heraldicky pravé polovinČ patriarší kĜíž opatĜený dalším (tĜetím) bĜevnem v dolní þásti kĜíže.
KĜíž stojí na nepĜíliš zĜetelném podkladu (skála, oblak). V heraldicky levé
polovinČ štítu jsou tĜi dvouĜadČ šachovaná bĜevna. Na štítu je královská
koruna. UprostĜed pravé strany archu je nápis F RITSCHEL.
a: Vodoznak je variantou vodoznaku A, od kterého se liší pouze stranovČ
obráceným písmenem Z v nápisu SWIDNIZ.
B: Na levé stranČ archu je nápis SWIDNITZ se stranovČ obráceným písmenem Z. Na pravé stranČ archu je nápis F RITSCHEL. Oba nápisy jsou upro-

stĜed stránek u dolního okraje.
b: Vodoznak je variantou vodoznaku B, od kterého se liší pouze správnČ
napsaným písmenem Z v nápisu SWIDNITZ.
C: UprostĜed levé strany archu je erb (obdoba uherského znaku): polcený
štít, který má v heraldicky levé polovinČ patriarší kĜíž, stojící na kouli (?),
která leží na stĜedním kopci trojvrší. V heraldicky pravé polovinČ štítu jsou
tĜi bĜevna - horní a dolní dČleno na tĜi þásti, stĜední na dvČ þásti. Na štítu je
královská koruna. UprostĜed pravé strany archu je stylizované písmeno R.
D: UprostĜed levé strany archu je erb (obdoba uherského znaku): polcený
štít, který má v heraldicky pravé polovinČ patriarší kĜíž (liliovitého tvaru)
opatĜený dalším (tĜetím) bĜevnem v dolní þásti kĜíže. KĜíž stojí na bĜevnu
nebo patČ štítu. V heraldicky levé polovinČ štítu jsou dvČ dvouĜadČ šachovaná bĜevna. Na štítu je královská koruna. UprostĜed pravé strany archu je
nápis KATZOW.
E: UprostĜed levé strany archu je erb, pod kterým je nápis J:A:HELLER.
Erb má ve štítu heraldickou figuru, snad nČjaký nástroj - pĜipomíná kotvu,
která má ve stĜedu svislé þásti kouli, ze stĜedu a horního konce svislé þásti
kotvy vybíhá šikmo heraldicky vlevo dolĤ bĜevno. Na štítu je královská
koruna. UprostĜed pravé strany archu je nápis LEDETSCH. Vodoznak je
koncipován tak, aby erb a nápis pod ním byly správnČ viditelné po pĜeložení papíru, tzn. že v rozevĜeném stavu je erb stranovČ obrácený.
F: UprostĜed levé strany archu je erb, který je variantou erbu z vodoznaku E. UprostĜed pravé strany archu je velmi špatnČ þitelný nápis, pravdČpodobnČ HELLER.
NČmecký rukopis památek je psán
na papíĜe, který má na pravé stranČ
archu uprostĜed u dolního okraje
vodoznak (1:4):
Papírny:
SWIDNITZ: Papírna ve Svídnici u ChrudimČ byla zĜízena roku 1714. Roku
1754 ji koupil v dražbČ Antonín Ritschel z Budyšína. Pracovalo v ní šest
vyuþencĤ a tĜi uþni. Ritschelové ji vlastnili až do roku 1838. Papírna roku
1854 vyhoĜela a roku 1861 byla výroba papíru definitivnČ zastavena. (Dle:
http://www.obecswidnice.cz)
KATZOW: V KácovČ byly papírny dvČ, obČ založené vévodkyní Toskánskou. Papírna na levém bĜehu Ĝeky Sázavy, u které vznikla dnešní osada
RaþinČves, byla založena kolem roku 1736. Druhá papírna vznikla roku
1726 pĜestavbou mlýna, stojícího na pravém bĜehu Ĝeky Sázavy pod zámkem. Ta od roku 1761 až do roku 1844 patĜila rodu WiesnĤ. Roku 1846
byla zpátky pĜestavČna na mlýn. (Dle: Ant. J. Zavadil: Kutnohorsko slovem i obrazem, díl druhý: Místopis okresního hejtmanství, þást II.: Soudní
okres uhlíĜskojanovický. Kutná Hora 1914, str. 149 a 273. a František
Pleva: Sázava milovaná. Nová tiskárna PelhĜimov 2005, str. 193-196)
LEDETSCH: Papírna v Podolí na západní stranČ mČsta Ledeþ nad Sázavou
byla zĜízena pĜed rokem 1656 z panského mlýna. V polovinČ 18. století patĜila mezi þtyĜi nejvČtší v ýechách. Roku 1808, kdy ji koupil Jan Antonín
Heller, byla ve velmi špatném stavu. Zato v roce 1819 v ní pracovalo 160
lidí. Z doby J. A. Hellera pochází i dodnes dochovaná, i když znaþnČ pĜestavČná budova papírny. J. A. Heller papírnu v roce 1841 prodal. Výroba
papíru v ní definitivnČ skonþila až roku 1952. (Dle: František Pleva: Toulky vrchovinou. Struþná historie mČst, obcí a významných míst vrchoviny.
MČsto Ledeþ nad Sázavou 1999, str. 225-226 a Technické památky v ýechách, na MoravČ a ve Slezsku, II. díl (H - O), Nakladatelství Libri Praha
2002, str 338 a František Pleva: Sázava milovaná. Nová tiskárna PelhĜimov 2005, str. 147-151)
KOTENSCHLOS: ChodenSchloss - Chodov - papírna na Domažlicku, která
zaþala pracovat roku 1785. (Dle: http://www.nulk.cz/NA/1979/Nr.html)
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