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Kapitola sedmá.

Za jakau příčinau do českého království Matiáš, arcikníže
rakauské, s lidem válečným vtrhl &co řídil. Také co se'
tehdáž na sněmu v Praze držaným zvlášť v příčině nabo

ženstvi dělo.

Ačkoli s Turkem příměří a s Uhry pokoj s jistau vůlí
a s vědomím J. M. Cské léta 1606. v městě Vídni zavřen byl,
však zlí rádcově, kteří neměli co ztratiti, nepřestávali k tomu
raditi, aby císař s dobrým titulem to příměří s Turkem protrhl.
Protož také on Rudolf císař při začátku .

Léta 1608. dva sněmy, jeden říšský v Řezně 1) a druhý

1606

1608

uherský, totižto v Prešpurku 9), položil, žádaje on od říše i od ProtiTui-lm
Uhrův na 20 let pořád příštích proti Turku pomoci; Uhři neto
liko k tomu svoliti nechtěli, nýbrž s arciknížetem Matiášem,
s vlastním bratrem. Rudolfa císaře, kterýž na ten sněm do Preš
purku na místě císařském vyslán byl, na tom se snesli, aby
s Turkem zavřená příměří, k nimžto císař před lety dvaumi svolil
a kterau (sic) také vyslaní z království českého, z Moravy, z Slezska,
z'Lužic, z Rakaus podepsali, stvrděli aji zdržeti připověděli,
zdržena byla. Na to on arcikníže Matiáš i Uhři žádali snažně
císaře, aby od svého předsevzetí upustil, jináče jestli že by se
to'nestalo, že by Uhři a Moravané i snad všechny okolní země
na 'záhubu přijíti musely, dokazujíce to, že v předešlých šestnácti
letech, v nichž se válka proti Turku v Uhřích vedla, víceji škod
uherská zem i okolní země od lidu válečného německého, který
měl jich hájiti, vzali, nežli od Turka, a že předce více pevností
v Uhřích ztraceno, nežli Turkům odňato jest. — Ale císař vždy
více zlých rádcův svých poslauchal a válku proti Turku vésti chtěl.

*) Gindely Rudolf II. und seine Zeit 1. p. 149. a. násl.
') lbidem p. 184. Chlumecký Carl von Žerotín p. 402. a násl.

Beckovského Posolkyně II. 2. 1

cína! pomoc
žádal.



2 Kap. VII. Rozmíšky mezi Rudolfem a Matiašem.

1608 Na sněm říšský do Řezna Rudolf císař arcikníže Ferdinanda

P,;mgcm"';“ z Štyrska na místě svém vyslal, na kterýžto sněm přijeli také od
" “m'a stavův uherských vyslaní a kuríirštův i všech přítomných knížat

žádali, aby žádné pomoci proti Turku nesvolovali; a to proto,
předně, že příměří s Turkem dle vůle a vědomí císaře Rudolfa
již zavřeno jest; za druhé, že pod spůsobem té války proti
Turku křesťanského vojska vůdcové, když by do Uher proti Turku
přijeli, snad by se spíšeji mstíti chtěli nad těmi Uhry, kteří svobod

1605 svých zastávajíce, Jana Jakuba Belliozu, (o něm vejš v létu 1605.
zpráva nechvalitebná se děje) 1), 'též Valauny i jiné Vlachy nejvyšší,
kteří hůře sUhry zacházeli nežli Turci, z svý uherské země vyhnali.

Na takové Uhrův přednešení říše německá k žádosti cí—
sařské nic svoliti nechtěla, napomínajíce ho všickni, aby příměří
s Turkem v Vídni učiněné držáno bylo. Uhři domů se navrátíce,
Matiášovi arciknížeti co v Řezně dobrého spůsobili věrně oznámili,
stěžujíce sobě přitom, že předce' císař vojsko najímá, příměří
s Turkem, ani pokoj s' Uhry v Vídni zavřený, ani potvrditi, ani
presenty neb dary tureckýmu císaři dle předešlého dobrovolného svo
lení odeslati nechce. Na to Uhři téhož Matiáše žádali, aby on císaře
k “potvrzení toho příměří a pokoje přivedl; čehož jestli by se ne
stalo, že by Uhři museli sobě jiného pána hledati, který by jim
to oboje potvrdil a války v Uhřích zastavil.

Mo,. „„ I rozuměje tomu arcikníže Matiáš, obával se, aby království
""ngf'm uherské do jiných rukau se nedostalo, sněm do Prešpurku roze

psal, a na něm pokoj i příměří v Vídni učiněné jest stvrzeno,
i také nařízeno bylo, kdo by-tomu překážku učiniti chtěl, tomu
aby se všemožně odpíralo, zvláště poněvadž země rakauská do

a..: tomutoho pokoje s Uhry také pojata jest. — I zvěděv o tom císař,
"mm“ přísné poručení Uhrům i Rakušanům odeslal s napomenutírn,

pokudž by od svého předsevzetí neupustili a jedni &druhými-se
puntovali, že by věděl k nim, jakožto neposlušným, se jak chovatí.
Arcikníže pak Matiáš císaři panu bratru svýmu kratkau odeslal
odpověď, co jest učinil, že jest to učiniti musel z velkých a z dů—
ležitých příčin, chtěl-li jest uherskau a rakauskau zem zachovati.

V tom císařské vojsko k Moravě se blížilo, jehož vůdcové
byli nejvyšší polní maršálek Tilly a z Trautendorfu (sic) 1), o čemž

.) Beckovského Poselkyně dílu II. svazek 1. str. 405. a násl. Sem
náležejí také zpravy oBelgiojosovi,jež nacházejí se v rkp. universitní knihovny
XVII. D. 20. fol. 12—16. .

') Mastati: z Trautmansdorfu.



R. 1608. 3.

zvěděvše Uhři a Rakušané, psali k Moravanům,.napomínajíce jich,
aby tomu vojsku z Čech příchozímu do svý země vtrhnauti nedali,
ale raději aby se s nimi, totiž s Uhry a.s Rakušany, sjednotili
a vídeňský pokoj ') obhajovati pomáhali; což také Moravané
učinili. Císař otom všem dostana zprávu-a obávaje se,_aby ty země
z poslušenství císařského se nevytáhly, sněm obecný na hradě
pražském k 18. dni března měsíce rozepsati 'dal, na kterém tři
krát sto tisíc kop míšenských od českých stavův pro nastávající
nebezpečeuství žádal. Ale stavové odložilitoho do generálního
sněmu budaucího, na který, jakož i na tento, Moravané, ani Slezáci,
ani Lužičané nepi'ijeli 9).

Také toho času sněm Moravané v Slavkově 3) drželi, na
nějž císař k přetržení jeho svý komisaře poslal: p. Vilíma Slavatu,
purgkrabího Karlšteinskýho, a p. Matauše Děpolta z Lobkovic 4),
nejvyššího mistra převořství českého, před nimiž Moravané velice
sobě stěžovali na p. Ladislava Berku. hejtmana markrabství mo—
ravského, že on, maje .císařské vojsko při ruce, o jejich hrdla,
statky a svobody je připraviti usiloval; a protož pro opatření
osebe, že jsau se také s Uhry a s Rakušany sjednotili i na tom
se snesli, aby pokoji vídeňskýmu za dosti se stalo i také aby při
svý svobodě, která se jim na mnozeprotrhla, zůstaveni _byli.
A poněvadž císař bezpotřebně a bez příčiny vojsko najímá a jim
do jich země je klade, oni také že pro opatření svého mark
rabství & samých sebe lid válečný najímati musejí a na sněm do
Prahy přijetí nemohau.

Z té příčiny na sněmě. pražském po království českém ve—
řejnost se učinila a každý dle mandátu císařského pod prOpadením
cti, hrdla i statku do zbroje se strojil. Šel také toho času hlas,
že kníže bavorské 8 30000 vojska, též papež, král španihelský
císaři na pomoc proti Uhrům a proti jiným neposlušným přijdau.

') Beckovského Posclkyně 11. 1. str. 420.
') Gindely Rudolf I. p. 200.
') Chlumecký (Carl von Žerotín p. 415.) zove sněm tento „Rumpf

parlamentem“, ježto pouze šlechta v něm se účastnila a ne m <::s t a, kteráž tou
dobou posud ]: císaři Rudolfovi věrně stála a všem snahám bratra jeho arci
knížete Matiáše horlivě odporovala.

') Na místě tohoto jmenují Chlumecký (418.) i Gindely (I. 201.) Jana"
staršího Lukaveckého z Lukavic jakožto císařskéhokomisaře k sněmu
Slavkovskému, kdežto převor strakonický Děpolt z Lobkovic byl na Moravu
posláns Vilémem Slavatou teprv ]: sněmu v Ivančicích o něco později
odbývanému (Chlumecký p. 440).

11!

1608
Moravané k
Uhrům . k
Rakušan“
přístlupnl.
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4 Kap. vn. M_atiaštáhne do Čech.

1608 Mezi tím nejvyšší Tilly z Moravy do Čech s svým císařským

Praporce
Hadasa.

vojskem táhl a císař víceji Valaunův najímati nepřestával.
I maje arcikníže Matiáš jistau zprávu o najímáni více lidu

vojanského císařského i také o válečným aumyslu císaře, pana.
bratra svého, neprodlíval, mimo naději císařskau a stavův českých,
s 25 tisíci svého vojska, z Uhrův, z Moravanův i z Rakušanúv
shromážděného, k českému království táhnauti 1), maje při sobě
tyto praporce: _

První praporec mělzlatýmiliteramitento nápis napsaný:
Amat victoria curam; to jest: Vítězství miluje pilnost; a na něm
namalován byl jeřáb, jakoby na stráži stůl a v noze kámen držel.

Druhý praporec měl tento nápis: Cedat Virtuti invidia,
—nam dum splendet, frangitur; to jest: Nechť ctnosti ustaupí závist,

která, když se nejvíce stkví, padá a na mizinu přichází. Namalovaný
byl jezdec s mečem na bílým koni sedící a pod koněm ležela baba
& vespod had.

Třetí praporec měl nápis: Sancta Maria, ora pro nobis;
svatá. Maria, oroduj za nás! Obraz Panny Marie s děťátkem nama
lovaný byl. ' _ 

Čtvrtý praporec: Sancte Michael.ora pro nobis; svatý
Michale, oroduj za nás! Obraz sv. Michala archangela byl namalován.

Pátý praporec: Ad utrumque paratus; to jest: k obojímu
hotový, buď k živobytí neb k smrti. Namalovéna byla koruna zlatá,
skrze kterau dva meče a větvička bobková procházela, a ten každý
meč držela ruka zbrojná; ta pak větvička i oboje ty ruce jako by
z oblakův vycházely.

Šestý praporec: .Pugna pro patria; bojuj pro vlast! Na
tom praporci stál ohnivý kyrysař s vyzdviženau rukau, v ní
držeje meč. '

Se dm ý p ra porec: Fortitúdo mea Jobova; síla má.Hospodin!
Namalován byl obraz Samsona, an Iva roztrhoval.

') Tažení arciknížete Matiaše proti cís. Rudolfovi, za jehož konečný
cíl Matiáš své povýšení na trůn uherský i český kladl a nekatoličtí stavové
s ním vzbouření rozsáhlé svobody náboženské domoci sobě hleděli, bylo ajest
předmětem studií veliké řady_dějepisců českých, německých i uherských. Se
znam současných zpniv o udalostech těchto najde se u J nngmanna (Hist.
lit. IV. str. 152. a násl.), z nichž jmenovitě veliké důležitosti nabývají Pa
měti Slavatovy (vyd. J. Jireček) 9. Paměti Pavla Skály ze Zhoře
(vyd. K. Tieítrunk). Nověji sluší připomenouti hlavně Hammer-ngstalla,
Wolfa, Hurtera, Feszlera, Kleina, Ritter-a, Chlumeckého, Gindelyho a mnohé
jiné spisovatele, kteří obšírně spisy udalosti té i všem nasledujícím věnovali.
Důležitá.jest též sbírka dopisůZerotínových vyd.r."is7o. od v. Brandla.
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Osmý praporec: Plus ultra; víc nežli dosti. Mezi dvaumi 1608
slaupySpatřoval se erb rakauský spolu s triumfy dobytými v bitvách.

Devátý praporec: Ad tuendam patr-iam; pro ochranu
vlasti! Napodobně namalovaný s triumfy.

Desátý praporec: PIO patria; pro vlasti Na něm nama—

lován byl Martins Curtius 1) Scaevola, kterýž na koni sedící s ním
(sic) do jámy skočil.

Jedenáctý praporecz. In vanum; nadarmo,'„buďsmrti
neb živobytí ustaupiti. Namalována byla ruka plná hadův po jedný
straně,po druhý pak straně spatřovalo se jméno arciknížete Matiáše
v bobkovém- věnci.

On Matiáš arcikníže, Spíše nežli k českému království se
přiblížil,z rakauského města Klosternaiburku'k hejtmanům kraje
Čáslavského psaní poslal, žádaje, aby se do Čáslavě oni i jiní
obyvatelé českého království sjeli, poněvadž také on do téhož
města pro jich dobré s svým vojskem přijede. Toho pak jeho psaní
slova jsau tato:

„Matiáš, z boží—milosti arcikníže rakauské, kníže burgundské,
hrabě tyr.olské atd.

Urození, slovutní nám zvláště milil — Nepochybujeme, že Mama po;
vám o tom dobře vědomojest, kterak na poručení a plnomocenství 'nmšĚm.
J. M. Cské, pána a bratra našeho, pominulých let pokoj s Turkem “33321"
a s Uhry, prostředkováním naším & péčí bedlivau, k dobrému jak
všeho křestanstva, tak obzvláštně království Českého učiněn jest,
potom pak na jistau vůli a rozkaz J. M. Cské od vyslaných téhož
království a jiných. k němu připojených zemí, též arciknížetství
rakauského pečetmi & podpisy jich stvrzen. Kdež my nejsauee jiné
naděje, nežli že pro dobré všeho křestanstva &království českého
vedenau prací těm mnohým & nevypravitedlným bídám, kterýmiž
království a země J. M. Cské skrze tu tak dlauho trvající válku
obtížené byly, s pomocí Boží konec vinšovaný spůsobíme, a jak
jim potřebné a žádostivé odpočinutí, tak isobě slušného “&náleži
tého děkován'í dobudeme. I shledali jsme to, !že původem nevěrných
&ne'upřímných radd, jak J. M. Cské a domu našemu slavnému
rakauskému, tak i království českému nic dobrého nepřejících,
místo vděčnosti v mnohé pomluvy, vejklady a v podezření jsme
vešli, skrze což ti nedobří lidé jsau vejš psanýho J. Mti císaře,
pana bratra našeho, k tomu přivedli, že ještě až do dnešního dne
toho, což jest tak skrze nás s nimi. s Uhry a Turky, srovnáno

1) Jsou zde spletena jména osob dvou, totiž M. Curtia a M. Scaevoly.



6 Kap. vn. Matiaš táhne do Čech.

1608a snešeno, na veliké nebeZpečerství jak J M. Gské, domu našeho,
tak nejvíceji království českého splněno a dosti učiněno není.

Odkudž (jakž také nic jiného pojit-i nemohlo) následovalo
jiné nové týchž Uhrův a Turkův se'pozdvižení, v čemž a pro
nezdržanau víru danau, proti J. M. Cské, proti nám i proti království
českéqu i také proti zemím rakauským nebezpečné obmysly se
vyskytovaly, kterýmž abychom v cestu časně vkročiti mohli, nechtěli
jsme dokonalé zkáze & zahubení často psaného království a zemí
se dívati, ale museli jsme se do'Prešpurku vypraviti, takový pokoj
s Uhry a s Turky stvrditi apro lepší důvěření (poněvadž prvnější
smlauvy nedosti činění k velikému domění je přivedlo) s nimi
v smlauvu vjíti; avšak ani na tom dosti míti nechtěli, než aby
království české a země k němu přináležející tentýž pokoj s Uhry
a s Turky obnovili a k šmlauvě naši přistaupili, na to oni při
nás nastupovali; A protož netoliko jsme jim toho povoliti musili,
aby do Moravy, jakožto do země jim nejblíže přísedící, svý posly
za tau příčinau oni Uhři vypravili, nežli' také i my sami jsme se
v to uvolili, že toho od osoby naší příčinau, aby se od nás Moravané
nelaučili, býti chceme, což jsme i učinili a s všemi stavy téhož
markrabství moravského v jisté, v celé a v dokonalé k dobrému
království českého srozumění vešli

A poněvadž pak na jiném nepozůstává, nežli aby stavové
království českého totéž učinili. protož umínili jsme se mezi ně

-. s osobami z týchž zemí nařízenými vypraviti, jakož pak také i na.
cestě jsme, Za kteraužto příčínau nechtěli jsme pominauti vám toho
v známost uvésti a milostivě napominauti i žádati, jsauce ;vfšeho
křestanstva, zvláště pak českého království, vlasti vaší, nevyhnu—
tedlné potřeby, aby šte'se vy,jakožto hejtmané kraje Čáslavského.
spolu s všemi jinými pany, rytíři a z měst vyslanými, dadauce
všem obyvatelům království českého o tom dnem i nocí věděti,
aby se v neděli Cantate, dne 4. máje měsíce, do Čáslavě sjeli,
kdež i my také téhož dne 8 nemalým počtem obyvatelův jiných
přísedících zemí přítomni budeme a tu vám dále tuž nevyhnu—
tedlnau potřebu a velikau těmto zemím a zvláště království če
skému nastávající nebezpečenství v známost uvésti a. jak by zlé
přetrženo i témuž nebezpečenství časně v cestu vkročeno být
mohlo, s vámi všemi o to se poraditi a snésti chceme. Nepochy
bujeme, že rozvažíce to u sebe bedlivě, dle psaní našeho a otcov
ského napomenutí volně najíti se dáte. Což budaucně vám'a vlasti
vaší ke všemu dobrému a k velikému vzdělání býti má. — Jestli
že by jste se pak vedle tohoto psaní našeho tak nezachovali, tedy
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tímto psaním naším před Bohem a před vším světem protestirujeme
a. osvědčujeme, jestliže vás a království toto něco těžkého, zlého
a zarmauceného potká, že davše my vém o tom věděti a vystři
havše vás, vy sami vlastně tím vinni budete a z toho odpovídati
máte. Načež zjevné, učinlivé a příjemné odpovědi očekávati ráčíme,
jsauc vám vší milostí a láskau náchylní. Datum v městě Kloster
naiburku dne 16. dubna měsíce 1608 ').

Matiéš.“
V tato slova také on arcikňíže Matiéš Pražanům všech tří

Měst pražských psaní poslal a od Klosternaiburku k Znojmu se
blížil. Do Znojma když on přijel a tam 'se některý den zdržel,
přijelo k němu od císaře Rudolfa vyslané poselství: p. Adam 2 Štem—
berka, nejvyšší komorník království českého, p. Wolf Novohradský
z Kolovrat, nejvyšší sudí zemský, p. Jan z Klenového a z Janovic,
nejvyšší písař království českého 2). — Také tehdáž do Znojma
k témuž Matiášovi arciknížeti jelo poselství papežské, španihelské,
kurfiršta saského i brandeburgského, k němuž .oni přijedauce,
snažně o spokojení těch věcí, které před sebe on Matiáš vzal,
všickni páni stýmž Matiášem jednali, a posel kuríiršta saského 3)
následující psani svýho kurfiršta jemu dodal:
_ „V pravdě jsme zpraveni, že by Vaše Láska z Vídně s velkým
vojskem lidu válečného vytáhl a do Moravy se položil, úmyslu
tohojsauce, do království českého vtrhnauti; jakož se nenadějeme,
aby Vaše Láska něco nepřátelského proti J. M. Cské aneb krá.
lovství českému před sebe bráti měla a chtěla, zvláště proti .J . Mti,
jakožto římskému císaři, panu bratru svému nejstaršímu, hlavě
domu rakauského a od Pana _Bohasobě vystavené vrchnosti. Nebo
předešlé jak skrze vyslané své austní přednešení, tak i skrze psaní
nám Vaše Láska v známost uvedla, že to vše, což v Vídni a v Preš
purku zavřeno jest, k žádnému jinému cíli se nesměřuje, nežli
předně.pro zachování J. M. Cské reputaci arochránění jak země
uherské, tak českého království, a pro zdržení pokoje s Turkem učině
ného. Ale naproti tomu když J. M. Cské skrze psani mně milostivě
v_známost uvésti ráčil, že s takovým vojskem Vaše Láska naho

]) V datum listu tohoto shoduje se Beckovskýs Pamětmi Dačického
(I. 21'9.),kdežto Skála (I. 88.) patrně nesprávně uvádí, že 26. dubna., tedy
o 10 dní později, list do Čech poslan byl

2) U Chlumeckého (p. 448.) připomínají se ještě jakožto poslové:
hrabě Jindřich Matiáš z Thurnu, Diviš z Hrádku, Dr. Erazim Heidel
z Rotenšteinaa Jan Plateis z Plattenšteina.

3)Dr. Gódelmann. (Gindely I. 206.)
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tově jest, neradi to slyšíme, poněvadž J. M. Cské o sebrání tako
vého lidu nic oznámeno nebylo, nenastávajíce skrze to nic jiného,
nežli zkáza zemí českých a domu rakauského, uznává se nám
spolu s jinými kuríiršty časně tomu vstříc vjíti a vkročiti. Protož
s osvícenýmknížetem Janem Fridrichem, kuríirštem brandeburgským,
jsme se snesli, našec posly _k Vaší Lásce vyp'raviti a jaké by nebe
zpečenství z toho pojíti mohlo i také na druhau stranu jak v pří
čině s Vaší Láskau is celým domem rakauským míníme přednésti.

Přitom Vaší Lásky žádáme, že od svého předsevzetí upustiti
a římského císaře, .též celau říši proti sobě nepopuditi a tohoto
předsevzetí svého, jaký by konec vzalo, dobře a bedlivě posauditi,
toto pak naše psaní a napomenutí, jakožto upřímného Vaše Lásky
přítele a také římského císaře i říše přísežnýho kuriiršta, na
dobrau stranu vyložíce, přijíti ráčíte, nic my jiného tím nemíníce,
toliko zachování náležitého v tom respektu nejvyšší vrchnosti
křesťanské,bratrské svornosti a zdržení domu rakauského; té naděje .
jsme, že Vaše Láska to k sobě přijme tak, aby hroznému nebez
pečenství v cestu vkročeno býti mohlo, očekávajíce zase laskavé
a přátelské odpovědi“.

Datum v Řezně 30. (sic)') aprile, léta 1608.
_ ' Kristián, kurfiršt.

Na toto téhož kurfiršta saského psaní arcikníže Matiáš ná-'
sledující dal odpověď:

„Z psaní VašeLásky k nám odeslaného, co ním v sobě obsa
huje a zavírá, jsme porozuměli a z jakých velikých a nevyhnu
tedlných příčin toto tažení s zeměmi s námi spojenými jsme před
sebe vzali; Vaší Lásce oznamujeme: Předně, nechtíce se dívati
na záhubu domu rakauského a zemí k němu připojených, protož
s Uhry a s Rakušany konfederací a jistě snesení jsme učiniti
musili. Nebo když jsme my při J. M. Cské, našem panu bratru
nejmilejším, nic jiného, jak _osobně s jinými Lásky Naše pány
bratřími a strejci, tak také písebně vyhledávali a to předklá
dajíce, snažně jsme žádali, což by k zachování našeho domu ra
kauského i slavné reputací císařské bylo a slaužilo a k zdržení
zemí, jakž z přípisu, kterýž teď příležitě Vaší Lásce pod literau
A. odesíláme, vyrozuměti se může: takové naše upřímné před

') Datum naprosto jest chybné. — Poslové císařští přijeli do Znojma
26. dubna, a_již 30. t. m. po zmařeném jednání Matiáš ze Znojma táhl k Ji
hlavě. Ostatně viz odpověď Matiášovu k listu tomuto, kteráž datována jest
zcela správně 26. dubna!
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sevzetí skrze ostrá od J. M. Cské psaní a rekusací, na nás i na 1608

jiné země se vztahující, skrze zlé a neupřímné, nepokojův žádostivé
raddy, s jejich opáčenými raddami k tomu J. M. Cskau vedauce,
vykládány byly, skrze což pokoj rušen byl i také země se bauřiti
počinaly: Pročež nemobše tomu bezelstně jináče spomoženo býti,
nežli jak s sebau prešpurská smlauva přinášela, ačkoliv od J. M.
Cské _pan kardinal z Ditricbšteina, biskup holomaucký, několi
kráte k nám vyslán byl, oznamujíce, že J. M. Cská ráčí úmyslu
býti ten pokoj vídeňský s Uhry _a s Turky stvrditi, však žádná
jistá resolucí nikdá na to nešla, nýbrž s nesnesitedlnými vejmin
kami vše šlo a skrze to větší pozdvižení rostlo; nebot ani vedle
smlauvy credenzpsaní, ani praesent císaři tureckému nebyl odeslán,
&jiným artikulům, v tom pokoji Obsaženým, zadosti se nečinilo.
——K tomu i to přistaupilo, že nejvyšší J. G. Mti polní maršálek
Tilly, s hejtmany svými vtrhši do země rakauské s lidem válečným,
velké škody dělal. k tomu obyvatele, stavy přední, skrze lstivé
praktiky (zvláště kteří pod obojí byli) vyrotiti &zahladiti usiloval.
Potom J. M. Cská _lid verbovati i veřejnost v království českém
naříditi ráčil, což vidíce Uhři. Rakušané, obzvláštně pak Mora
vané, dalšího nebezpečenství se obávali. '

Z těch příčin sobě daných oni Moravané s těmi zemími
a s námi se spolčili, a aby prešpurská ivídeňská smlauva a pokoj
s Turkem učiněný zachován byl, na tom se jednomyslně snesli,
poněvadž také od J. M. Cské, ani od království českého žádného
jistého vyjevení dočkati se nemohli. I umínili jsme vojensky tá
hnauti a abychom svého předsevzetí, též jejich poctivosti, víry,
pečeti a podpisův obhajovati mohli, brannau rukau k tomu J. M.
Cskau přivésti musíme. Nad to vejše ty sjednocené země i tyto
věci ponukly, že nemohauce déleji snášeti jejich odjatých svobod,
zvláště nedostatečného regimentu, též že jsem nikdá přístupu jak
sami, tak i skrze vyslaný svý u J. M. Cské ani audienci dostávati
nemohli, spravujíce dvůr J.. M. Cské osoby lehké, _škodlivé, na
poctivosti zmařilé, přinuceni jsau spravedlnost, která skrze zlý
a nepokojné lidi porušena jest, zastávati, jsauce mnozí též
z předních osob v Uhřích, jako Štěpán Bočkaj a Eliáš Haza (sic)
jedem otraveni a z světa zklizeni rozličnými assasimenty, což se
J. M. Cské nepřipisuje, ale zlým, neupřímným & lehkomyslným
J. M. Cské raddám, Vlachům a cizozemcům, kterýchž sobě J.

_M. Cská víceji nežli nás, svého nejstaršího a vlastního bratra,
vážiti ráčil.

A protož z těch svrchu psaných příčin my, jakožto nejstarší

Vojsko ci
sahkó VR.
hutních ěl
nilo škodu.

Země se
spolčily pro

ti etnik

Cín-nky
dvur řídily
osoby škod—
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bratr J. M. Cské a arcikníže rakauské, poněvadž ty zemězobzvláštní
své náklonnosti & důvěrnosti při nás toho vyhledávají a při domu
rakauském Zůstávati chtějí, aby pro ujití náhlého nebezpečenství toto
válečné n'aše předsevzetí šlo, dříve nežli by někoho jiného Uhři
sobě za krále zvolili, skrze což by křesťanstvo, _zvláště 'dům ra
kauský, 'k znamenité škodě přiveden býti mohl, toto vše z přiro
zené naší spravedlnosti a náležitosti, vedle našeho a arciknížat
rakauskýcb, pánův bratří & strejcův našich, léta 1606. snešení,
kterýž přípis sub litera B. Vaší. Lásce odesíláme, před sebe jsme
vzali, což jsme mohli již vše dávno před ,sebe vzíti, poněvadž
jsme začasté od předních obyvatelův _týchž zemí v tom vyhledá
váni byli, kteříž věděli, že naposledy k tomu přijde; ale my
nikdá proti J. M. Uské toho bráti jsme nechtěli, jakož také J.
M. Cská v tom laskavě se upamatovati může, že to tak jest.
Táhnauce tedy my dále ve jméno Boží s zeměmi spojenými a lidem
válečným, Uhry, Rakušany a Moravany, do českého království
k městu Čáslavi, kdež jsme sjezd ke dni 4.' máje obyvatelům po
ložili a aby se tam najíti dali, jim jsme psali, kdež s nimi, aby
se s námi spolčili-a toho pokoje vídeňského obhajovati pomáhali,
jednati budeme, tak aby krve prolití se nestalo. A tak Vaše

„Láska z těch všech pravdivých příčin, proč toto naše předsevzetí
jest; vyrozuměti může, tak jestli že by kdo něco jiného Vaší Lásce
přednášeti chtěl, Vaše Láska aby tomu nevěřila. Nicméně že Vaše
Láska, což by k zachování křesťanských zemí a domu rakauského_
slaužilo, svau upřímnau raddau a fedruňkem nápomocna bude,
nebo kdyby se toho od nás tímto spůsobem nepředešlo, Uhři Turku
byli by se poddali a jiné země sobě jiného za pána byly by
vzaly; což kdyby se bylo stalo, v jakém by uebezpečenství říše
& všecko křestanstvo postaveno bylo, snadně Vaše Láska tomu vy—

rozuměti může. — Datum v Znojmě 26. .) aprile 1608. léta.Matiáš.“
Litera A.

Artikulové, kteréž jsau arciknížata rakauská Matiáš a Maxi
milian bratří, též Ferdinand, na místě bratří svých Maximiliána,
Arnošta a Leopolda, na schvále za tau příčinau do Prahy se
sjedauce '); J. Mti císaři Rudolfovi v spisu podali i také austně
přednášeli: '

1) Viz nahoře pozn. ]. na str. 8
7) Hurter GeschichteFerdinands II. Bd. VI. p. 4. sqq., Chlumecký

p. 346., Gindely Rudolf I. 71.
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Nejjasnější atd.
Z veliké a z nevyhnutedlné potřeby toto V. O'. \Iti krátce

přednášíme:
Předně: Jest nám to s velikým podivením, kudy & kterak

to přichází, když kdo z nás k dvoru V. O. Mti o zemskau nebo
svau věc se vysílá, že dosti dlauhý čas v Praze při dvoře, nežli
audienci dostává, zdržovat-i se musí, a i kuríirštové a “stavové svaté
říše, jakž jistý kunšofty máme, velice sobě stěžují, že se jim totéž
děje, přístupu skrze vyslaný svý, když k V. C. Mti o věci celé
říše se týkající vysíláni bývají, dosti těžce dostávají a prve komor
níkúm uplacovati musejí '), nežli jim audienci zjednají, časem nic
nevyřídíce domů se navracují, ješto jest to proti obyčeji slavné
a svaté paměti císařův římských, an skrze to veliké zlehčení jak

V. C. Mti, jakožto vrchnosti, od poddaný,ch ano i zkáza domu
rakauského následuje.

Za. druhé: Poněvadž V. C. Mt žadnýho dědice míti neráčí,
a kdyby Pán Bůh (čehož Pane Bože ostřežl) od smrti V. C. Mt
neuchoval, tehdy hy jak dům rakauskýv neštěstí velkém, tak také
říše v nebezpečenství, z čehož jaké by krve prolití pošlo, zůstávati
by musely. Račte tehdy V. C. Mt podle dobrého a starobylého
pořádku to učiniti (poněvadž jak pro sešlost věku, tak pro mnohé
a veliké práce takový -veliký regiment vésti neráčíte již mocti)
a “nejstaršího pana bratra, aby on na místě V. C. Mti království
uherské & arciknížetství rakauské spravoval, s plnau mocí k tomu
dosaditi; nebot tím spůsobem v práci tak těžké polehčení míti
ráčíte, ano i snažněji římské císařství v rodu a v domu rakauském
zůstane.

Za třetí: Kdež také se již k tomu schyluje a pád domu
rakauského také jistě následovati bude, jestli se to nepředejde,
nebot uherská země skoro. ztracena jest; vlastní V. C. Mti, pod—
daný, Štěpán Bočkaj, proti V. C. Mti, jakožto pánu svému se po-'
zdvihl; štýrské. země též skoro pryč jest a Rakausy k zkáze běží:
ano i tu příčinu Uhři pozdvižení svého býti praví, že jsau V. G. M;.
jakožto pána svého někteří od 20- let již neviděli. — I poněvadž
V. C. Mt ráčí býti nejpřednější hlava a slaup domu rakauskýho,
V. C. Mt pro Boha prosíme, račte následovati šlápějí slavných
předkův našich a tu svíci domu rakauskýho, kteráž nyní na V.
0. Mti záleží, uhasovati neračte, abychom v poslední den na

') Narážka na nestoudného komorníkaRudolfova.Filipa L anga. Viz
Beckovského II. 1. str. 400. a. 415. pozn. 1.
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V. C. Mt naříkati nemuseli. Na to milostivě odpovědi od V. C. Mti
očekávati budeme. — Datum 10. prosince léta 1605.

' Matiáš, Maximilián, Ferdinand.

Litera B.
Snešení arciknížat v městě Vídni 1).

Tak jakožjsme tomu žalostivě vyrozuměli, kterak kralovstvi
uherské, arciknížetství rakauské s jinými k domu rakauskému
připojenými zeměmi u veliké nesprávě a skrze to v nebezpečenství
stojí a to pro nedostatečné spravování a regiment J. M. Cské,
pana bratra a strejce našeho nejmilejšího, poněvadž tomu, v čem
Pán Bůh J. M. Cskau postaviti ráčil, pro sešlost věku. a pro
nemoci nedostatečným býti ráčí: a protož z těch i z mnohých
jiných příčin, co nám Pán Bůh a přirození naskýtá i náležitost,
u vítr a jako za nic pokládati a ničehož obmeškati nechtíce, my
Matiáš, Maximilián a Albrecht, bratří, též Ferdinand, Arnošt, Ma'xi

- milián i Leopold, také bratří a tak společně strejcové, z zarmauceného

Matin :.
p a domu

hustého
ustanoven.

spůsobu přinuceni jsme (že jsme se sem do Vídně sjeli, nemohauce
na předešlého roku J. M. Cské přednešení žádné odpovědi dostati)
časně k tomu přistaupiti, co následuje: Poznávajíce my, jakž nahoře
dotčeno jest, nedostatečnost J. M. Cské J. Mt arcikníže Matiáše,
pana bratra a strejce našeho, vedle přirozeného pořádku a nejstar
šího po J. M. Cské .v domu rakauském, za hlavu a slaup domu
rakauského sobě vystavujeme, vedle nařízení někdy slavné paměti
císaře Ferdinanda, pana děda našeho, jak sami od sebe, tak i na
místě Arnošta, Maximiliána a Leopolda, arCiknížat let ještě nema
jících, dávajíce J. Mti arciknížeti naši plnau moc, jak J. Mt
nejlépeji rozuměti mocti račí, nás i dům naš rakausky' říditi
a spravovati, k čemuž J. Mt k Svatosti papežské. k králi špani
helskému, panu strejci našemu, o potvrzení toho hleděti račí, _ajaké
raddy a pomocí při AJ.Mtech vyhledavati bude, že to vše na místě
svém i našem učiniti mocti ráčí. A kdyby svatá říše z přinucené
potřeby římského krále voliti měla, my chceme Jeho Lásce, kte
téhož přirození po J-. M. Cskě k tomu vede, vedle nejvyšších
možností našich k tomu nápomocnibýti. — A že toto naše celá,
jistá a dokonalá vůle a snešení jest, svými vlastními sekrety jsme
upečetili a je podepsali.

Stalo se v Vídni 25. Aprilis léta 1606.

') Hammer-Purgstall Leben des KardinalsKhlesel;Chlumecký
p. 852.;'Gindely I. 78.
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Arcikníže Matiáš, daje v Znojmě na psaní kuríiršta saského
písemnau odpověď, která. málo vejš doložena zde jest, z téhož
města Znojma se hnul a do Čáslavě s svým vojskěm (o tom vojsku
i o jeho praporcích také vejš jest dotknuto) dne 10. máje měsíce
přijel, řídiv také jak sobě umínil tam věci své.

'. Mezi tím Rudolf císař sněm obecný na hrad pražský k auterku
před Letnicemi k l9._dni máje_měsíce rozepsati dal, svůj dvůr
obnovil a což prve nikdá nebývale, dva pány pod obojí spůsobau
přijímací za svý komorníky vzal: p. Rudolfa Trčku z “Lípy a p
Zikmunda Smiřickýho; p. Ladislava Lobkovice z vězení propustiti.
poručil. Mandati neb odevření císařští listové také tehdáž po
krajích a po celém království českém šli, aby všickni 'obyvatelé
vzhůru byli a k Praze osobně i s poddanými svými táhli. —
Opět jiné poručení z císařské kanceláře šlo, aby obyvatelé předce
s lidem svým zbrojným táhli 1) — Matiáš pak arcikníže také
s svým vojskem od Čáslavě k Českému Brodu se hnul a odtad
svý posly na hrad pražský k tomu obecnému sněmu vyslal, dostana
on pro svý posly od císaře list glejtovný, o čemž málo nížeji.

Sněm se v Praze začal').
Na tom sněmu císař Rudolf osobně se ukázal s velkau

radostí s pláčem některých promíchanau, nebot někteří od 10 let
a jiní od—víceji let ho neviděli, z toho mnozí saudíce, že by on

1608
Mati“ do

Cashvě pfi
jel.

K Českému
Brodu se

nu .

živ nebyl. — Při počátku toho sněmu čtena byla tato proposicí'
neb přednešení sněmovně:

Jeho Milost římský císař, uherský a český král, atd. pán
náš nejmilostivější, ráčí toho milostivě vděčen býti, že jsau všickni
tři stavové království českého v tak velikým počtu sem na hrad
pražský k tomuto obecnímu sněmu se sjíti dali, nad čímž J. M.
Cská milostivě zalíbení majíce, děkovati a vší milostí císařskau

'vynahražovati ráčí. — Dáleji, jakož jsau obyvatelé království
českého hned od začátku, jakž jest Pán Bůh J. M. Cskau za
krále a vrchnost jim ustanoviti ráčil, vždyckny se poslušně k J. M.
Cské po ta všeckna léta chovali &k válkám tureckým nad možnost
a přemožení své statky svými pomoc učinili, statečně a rytíř-sk)r
se chovajíce, vlast svau a všecko křestanstvo do hrdel ztracení

') Toto místo podle Pavla Skály (I. 89.) sepsané jest nesrozumitelně
podáno. Neboť první mandat císařský zněl, aby obyvatelé s lidem zbrojně ku
Praze táhli, a druhý, hned po té vydaný, poroučel, aby netáhli.

") Dne 23. května 1608.
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zastávajíce, památku věčnau sobě spůsobili,_ a J. M. Cská též
stavy milostivě chrániti po ty všeckna léta ráčil i ještě napotom

“chtíti ráčí. 'Všakuznávajíce, že J. M Cská mnohými starostmi
a hojnými lety sešlý pán býti ráčí a neráčí věděti, kdy“by Pán Bůh
J. M. Cskau z tohoto světa povolati ráčil, starajíce' se jako otec
o obecné dobré tohoto království, aby po smrti J. Mti na..toto
království nějaké nebezpečenství,_ záhuba _akrve prolití'jako'na
jiné království nepřišlo, za živobytu svého (Sie). I majíce na sebe
žádost od J. Mti arciknížete Matiáše, pana bratra svého nejstar

_-šího,vzloženau, aby on J.. M. Cská, poněvadž dědicův žádných
mít-i neráčí k stavům království českého, aby on arcikníže po
smrti J. M. Cské za krále českého přijat a' korunován býti ráčil,
se přimluviti & J. Mti arciknížecí toho příti ráčil: a protož
J. M. Cská, jakožto pán a bratr J. Mti arciknížete, vedle přiro
zené lásky milostivě k všem třím stavům království českého se
přimlauvati a jich žádati ráčí, aby stavové k tomu (však s ta_u
přitom znamenitau vejminkau, jestli že by Pán Bůh J. M. Cské
dědicův z pořádného manželstva pošlýcb dáti neráčil a_bez dědicův
z toho světa vykročil., prve nic) povolili a tímto sněmem se přiznali,
že J. Mt arciknížete Matiáše za krále, pána a za vrchnost svau
voliti a korunovati budau. Proti tomu arcikníže, jestli že by Pán
Bůh J. M. Cské z pořádného manželstva dědice dáti ráčil, že
toho užiti neráčí chtíti a že tato smlauva má ničímž býti, dosta- '
tečný revers stavům od sebe dáti míti ráčí, že jsau to z žádného
přinucení a mocí neučinili, nežli na přímluvu J. M. Cské“ a na.
žádost arciknížete .a své dobré a svobodné vůle. že to učinili.
Té milostivě naděje J. M Cské. ráčí býti, že rozvážíce to bedlivě
vy tři stavové u sebe, což by tím dobrého a užitečnéhomo smrti
J. M. Cské tomutO'království nastati mohlo, tak se poslušně zacho
vají & k líbezné vůli i k přímluvě J. M. Cské tak učiní.

Po přečtení té proposicí Krištof Popel z Lobkovic, nejvyšší
hofmistr království 'českého, jsa direktorem neb řiditelem tohoto
sněmu, toto promluvení učinil: „Báčili jste všickni tři stavové tuto
proposicí a předložení J. M. Cské, pána nás všech nejmilosti
vějšího, přeslyšeti, a poněvadž J. Mt arcikníže ráčí chtíti při nás
skrze posly a komisšaře své toho, co v sobě p_roposicí tato obsa
huje, vyhledávati, a že ty osoby, které od J. Mti arciknížete na
sněm ten'to vyslané býti mají, žádají, aby jim list glejtovný přijetí,
odjetí a co jim- poručeno bude, svobodně přednášeti mohli, dán
byl.“ — Tu hnedky jisté osoby k sepsání toho listu glejtovního,
též také relatorové ke dskám voleni byli, totiž: Z stavu pan

!
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ského: Jan Sezima z Sezimova Austí, Jan Vácslav z Lobkovic,
Theob. Švihovský, Ferdinand purgkrabí z Donína, saudcové zemští;
z stavu rytířského: Purgkhart Točník, podkomoříkrálovství
česk'ého. .

A ten list glejtovní nejenom, sepsán, spečetěn a podepsán
byl, ano také dne 22. (sic) ') téhož máje měsíce ráno okolo hodiny
osmé německé komissařům aróknížete Matiáše do vojanského ležení
k Českýmu Brodu byl poslán, jehož slova jsau tato:

_ My Rudolf II., římský císař, uherský a český král, atd.
Krištof Pcpel z Lobkovic,'nejvyšší hofmistr království českého,
Adam z Šternberka, nejvyšší komorník království českého, Wolf
Novohradský z Kolovrat, nejvyšší sudí království českého, Zdeněk
z Lobkovic, nejvyšší kanclíř království českého, Jan z Klenového
& z Janovic, nejvyšší písař království českého, nejvyšší auředlníci
a saudcové zemští a vedle nich všickni 'tři stavové království
českého nyní při tomto obecným sněmu na hradě pražském
shromáždění známo činíme tímto listem obecně přede všemi:
Jakož jest J. M. Cská pán náš na stavy království tohoto
milostivě vznésti ráčil, kterak J. M. Cské, starajíce se 0 pokoj
& milujíce království toto, _kdyby Pán Bůh J. M. Cskau od smrti
uchovati neráčil bez dědicův, aby v nějakau roztržitost nepřišlo,
račí se přimlauvati, aby J. Mt Matiáš, arcikníže rakauský, pan
bratr J. M. Cské nejstarší, za živobytí J M. Cské přípověd od
stavův míti ráčil, aby po smrti J. M Cské a prve nic, za"krále
českého volen a korunován býti ráčil tak, jakž proposicí s sebau
přináší. I poněvadž J. Mt arcikníže Matiáš ráčí chtíti to
skrze jistý vyslaný svý též při' stavích vyhledávati, aby toho,
což ta přímluva císařská. v proposicí s sebau přináší, užíti mocti
račil, žádajíce toho předně, aby tento list glejtovní týmž
osobám od J. M. Cské a ode všech třích stavův vydán byl:
a protož J. M. Cská a my nejvyšší auředlníci a saudcové
zemští, též všickni tři stavové království českého těm osobám,
kteří jak koliv od J. Mti arciknížecí k tomuto našemu sněmu
voleni budau, tímto listem svobodný příchoz davame a jim připo
vídáme, aby svobodně přijetí aco jim poručeno bude přednášeti i zase
bez překážky odjetí mohli, že se jim nic zlého státi nemá. — Pro
lepší toho jistotu J. M. Cské pečet svau císařskau i my nejvyšší

') Dle datum doleji uvedeného (v patek po neděli Exaudi) má státi
23. máje. '

1608
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1608 auředlníci a' saudcové zemští i všickni tři stavové pečet zemskau
k tomuto listu glejtovnímu jsme přitiskli a rukama svýma se
podepsali. “

Dán na hradě pražském, v pátek po neděli Exaudi 1608.
Rudolf. N. N. nejvyšší auředlníci, saudcové

' zemští a všickni tři stavové.

533333 Toho ještě dne, jenž byl den '22. (sic) máje měsíce, přijeli
“mmm do Prahy komissaři, od arciknížete Matiáše na sněm do Prahy

vyslaní, již jmenovaným gleitem opatření: Pan Valentin Lepes,
biskup vesprimienský, .probošt rábský; pan' Karel z Žerotína,
J. Mti arciknížete komorník; pan Jan Kusolius Khan z Bellazy')
a na Lichtenberce '), kemorník; pan Mikuláš Thuři') z Betlém,
komorník, pan Balífy 4), hrabě cypský l*); Jiří Erazim Černaibl “')
na Windeku, statečný Štěpán Ostrožit7) z Giletinu il); Giutler
Hayer z Altenstryi9)_; Pavel Krištof Sluchget'0); Václav Zahra
decký z Zahrádky a s nimi jiní slavní páni uherští, moravští

i rakauští. Ti pak jmenovaní páni vyslaní dne 26. téhož měsíce
teprva do sněmu šli, o čemž málo níže se klade.

Stavovépod Dotknutý list gleitovní když se ranního času, jakž dotknuto
Ébfšššišfíiijest, dne 22. (sic) máje okolo 8. hodiny německé komissařům arci
““".$“"“ knížecím poslal, toho také času ranního i dne stav panský a rytíř

ský pod obojí spůsobau přijímající, do zelený světnice na hrad
Pražský se sešli, vespolek se uradili a na tom zůstali, aby na
přednešenau proposicí císařskau žádná odpověď se nedávala, leě
by císař prve při jich náboženství a svobodách je zanechati, jim
je obnoviti a potvrditi ráčil. 1 bylo hned jim od pana Štěpána
Jiřího Šternberka promluveno, aby strana pod obojí při tom maje
statu a opatření od krále Vladislava jim daného, zastavena byla,
(ten pan Štěpán Jiří z Šternberka byl pán na Postoloprtech, Vodo
licích a na Pátku, J. M. Cské radda, komorník lén německých,
koruny české hejtman, který po bitvě na Bílý Hoře před Prahau

') Čti: Eustachius KhuenfBelasy.
2) U Skály stojí-: na Le mp achu.
=)Čti: Thurzó.
') 'Rozuměj:Štěpán Pálffy.
5) Zips_— Spiš, města a krajina Spišská v severních Uhrách.
') Tsohernembl, ěi Čemembel, jak v Čechách psáván býval.
7)Čti: Ostrošič.
') USkály:z Jiletnice.
') U Skály: Šebestian Gunter Hager : Allenšteina.

") U Skály: Flushart na Petendorfě.
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odstaupiv od náboženství pod obojí, kvíře svaté katolické přist-aupil
a v ní také svůj život dokonal) ale proti tomutéž pana z Štern
berka promluvení pan Vácslav Budovec z Budova od všech tří
stavův promluvil, aby vejpis takového majestatu stavům ukázán
byl, tak aby viděli, zač císaře prositi mají 1).

Tento Vácslav z Budova po bitvě před Prahau na Bílý Hoře,
jakožto jeden z předních původův v tom mnohym povědomém
pozdvižení proti císaři Ferdinandovi, mečem strestán byl na rynku
Starého Města pražského, jakž o tom dole na svém místě obšír
něji se jedná.

Dne 23. (sic) máje měsícejv zelené světnici, když se všickni
tři stavové pod obojí v počtu velkém sešli, tak že jim ta světnice
těsná byla, p. Štěpán Jiří z Šternberka promluvil, že toho vejpisu
majestatu krále Vladislava, o kterým se dne včerejšího jednalo
a na který se on sám včera odvolával, dostati nemohl, nicméně
toho že jistau Zprávu má, že ten majestat straně pod obojí za
dobré opatření jest; protož abyr stavové vtom se spokojili a o jiný
artikule nyní rozmlauvali. — Ale p. Vácslav z Budova na místě
všech třích stavův ihned proti těm řečem p. Štěpána Šternberka
mluvil, že pan z Šternberka není dobře zpraven, aby ten maje
stat krále Vladislava k dobrému stavům pod obojí býti měl a to
proto, že král Vladislav k tomu vedl, aby se stavové kompaktaty
a konsistoří pražskau pod jurisdikci neb správau arcibiskupa praž
ského zůstávajíce, spravovali a takového opatření aby Pán Bůh
uchoval, nýbrž že stavové lepší opatření od císaře Maximiliána
na sněmu obecném léta 1567. dosáhli “), kde od kompaktat stavové
osvobozeni byli a též kompaktata na témž sněmu obecném již
jmenovaného roku k zrušení přišly, když z potvrzení privilegiích
zemských ihned vypuštěna a vymazána byly. Nadto pak ta strana
pod obojí na témž sněmu takového opatření dostala, aby nábožen
ství své podle slova Božího říditi mohla. — Item, že na sněmu
léta 1575. stavové pod obojí z strany náboženství ne při maje—
statu krále Vladislava, ale při milosti císařské Maximiliána a při
těch dvauch sněmích, v nichž tak pěkné porovnání strana pod
obojí učinila, zůstaveni býti chtějía). Poněvadž pak Uhři pod
obojí z přednějších mandatův, kteří jim k škodě byly, propuštěni
jsau a při svobodě v náboženství svém v tom vídeňským pokoji,

]) Podle Slavaty 1. str. 154.
') Beckovský II. 1. str. 279.
') Ibidem str. 298. a násl. Gindely Gesch. d. bohm. Bruder II. 109.

Beckovského Poselkynč H. 2. 2
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1606 který v Praze s dovolením -J. M. Cské v Čechách i v Němcích

ch'L'Í'fŠšo.také jest vytištěn, dostatečně jsau opatření, že i Čechové, „pod
ÍŽnšnn'Ě;obojí té svobody v náboženství a tato opatření všudy tak dobře
"mi: by—jako Uhři na J. M. Cské zaslaužili, aby jim to, což prve sobě

propůjčeno a osvobozeno měli, nyní k dokonalému potvrzení přišlo;
nebo pokudž by se to nestalo, že se v žádné jednání stavové pod
obojí dáti nemohau, nýbrž že by společně a osobně všickni audiencí
neb přístup a vyslyšení 11 J. M Cské zjednati a své nevyhnu
tedlné potřeby přednésti chtěli. Nadto on Vácslav z Budova
otázku učinil na všeckny přítomné stavy, znají-li se k tomu, že
jest ta vůle jich a že v tom státi míní? Tu hned za dobrau
chvíli velké a velmi hlasité ohlašování se dále, že se k tomu

ŽĚŠOŠŠŽŠÍznají a na tom že zůstati i setrvati chtějí. To vyslechna p. Vácslav
z Budova, aby páni stavové k stolu sedli a ty artikule, na čem
se tak stavové snesli, poznamenali; což se také stalo. — Dáleji
epět on p. z Budova žádal, aby to, že ta kompaktata minula a že
stavové pod obojí při té konfessí a při tom tehdáž porovnání
zůstaveni být žá'dají, poznamenáno bylo. Také tehdáž o jiných
svobodách vší země české rozmlauváno bylo, v čemž pilně p.
Štěpán Jiří z Šternberka pracoval a v těch věcech strany nábo
ženství potom na plným sněmu vždycky od stavův mluvil.

sama v? Dne 24. téhož měsíce máje opět se stavové pod obojí v počtu
d'p'xťiořm'velkém do zelené světnice sešli a p. Vácslav z Budova ty včera

sepsaný artikule k dalšímu napravení stavům četl, kdež schválně
ponaukali jedni druhých, aby se k.nim podpisovali, přivedše sobě

1603 k paměti, kterak léta 1603. p. z Budova mluvil od stavův na
sněmu v příčině náboženství, že potom na závazek proto vzat
byl 1); a protož aby nyní všickni za jednoho člověka stáli. K těm
artikulům přes 200 pánův apřes 300 rytířů se podepsalo, iměsta
královská, mimo Plzně, Budějovic a Kadaně. I dali stavové ty
originální podpisy k chování panu Vácslavovi z Budova a ohlašo
valise tuze nahlas: kdo by při tom společném porovnání

zon. „,státi nechtěl, aneb je rušil, aby z okna vyhozen byl,
"131,3ka čemuž všickni svolili. Nadto šli všickni mezi jiný stavy

pod jednau spůsobau přijímající do saudné světnice a dožádali se
nejvyšších pánův-auředlníkův zemských, aby J. M. Cské za ně
se přimluvili, aby ráčil k těm všem artikulům povoliti, sice že
by k žádnému jinému sněmovnímu jednání přistaupiti nechtěli.
I zakázali se nejvyšší auředlníci zemští dle pánův stavův pod

1)Beckovský 11.1. str. 341.
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obojí přívětivé žadosti tak učiniti, zvláště proto, že mezi těmi 1608
artikuly mnohé také politické věci všech třích stavův království
českého, jak pod jednau tak pod obojí společně se týkající, obsa
žené byly; protož také jmenem a pod titulem týchž všech třích
stavův podáni byli J. M. Cské ti artikulové, které oni stavové
pod obojí sepsali & jsau následující:

Artikulové, kteréžjsauvšickni třistavové království
českého pod obojí J. M. Cské podali').3

Artikul 1. — Co se náboženství pod obojí spůsobau při
náležející (sic)') dotýče, žádají všickni tři stavové pod obojí při
té konfessí s augspurgskau se srovnávající a na sněmu obecným
léta 1575. v Praze sepsané, i přitom mezi sebau porovnání v před- 1575
mluvě té koníessí & supplikací slavné paměti císaři Maximiliánovi
na témž sněmu podané & k té konfessí přiložené, zůstaveni byli,

aby svý kněžstvo, jak české tak německé, podle tý konfessí na vaovóogg
své kollatury jak stav panský, rytířský, tak i městský dosazovati mgaziomif
mohli a to bez překážky arcibiskupa pražský ho, neb kohožkoliv ji
ného, a kompaktatmi aby nebyli povinni spravovati se těmi, kteráž
léta 1567. na sněmu obecném z privilegií zemských jsau vypuštěna 1567
a stavové od spravování se nimi osvobozeni jsau tak, aby proti
této konfessí a tomu stavův pod obojí porovnání na žádné poru
čení, odkud koliv by ono vyšlo, žádné platnosti proti všechněm
stavům pod obojí míti nemohlo. Tu pak konfessí a porovnání
stavův aby J. M. Cská do desk zemských vložiti dáti ráčila,
poněvadž tu stavové nic jiného nevyhledávají nového, toliko co
jim od slavné paměti císaře Maximiliána na tom léta 1575. držaném
sněmu milostivě povoleno bylo, což i do desk zemských bylo by
jistě vešlo, kdyby J. M. Cská od Pana Boha z tohoto světa povo
lán nebyl, jakož pak až dosavad z prostředku nás stavův nemálo
osob ještě živých pozůstává, kteří J. M. Cskau milostivě k této
konfessí a k tomu stavův pod obojí mezi sebau porovnání i k budaucí
všeho toho dotvrzení doslejchali, což také dobrým svědomím vy
svědčiti mohau a mnozí již předešlé dskami zemskými o té věci
svědomí dali. Item: defensí (sic) 3) aby stavové k spravování

1) Viz Slavatovy Paměti I. str. 156. a násl. i Paměti Skalovy I.
str. 92. a n.—- Beckovský artikule pojal ve spis svůj tu úp lněji, onde opět.
kratčej i.

=) Čti: přijímajících.
8)Čti: defensory.

2i
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1608 konsistoře pod obojí z prostředku svého voliti a naříditi mohli, '

“:!:-“0:1 nyní i na časy budaucí, podle toho téhož sněmovního léta 1575.
“mám“7 zavřeného snešení od J. M. Cské potvrzení poníženěžádají. Týmž
“bolí"diodspůsobem aby akademie neb učení pražské k opatrování stavům
Školalidov-pod obojí a defensorům zůstala, poněvadž i Maizlovi židu ') toho
'“ nov se dostalo, že jemu od J. M. Cské majestat dán jest na vystavení '

školy židovské a provozování v ní náboženství židovského, že
i týž majestát ingrossirovaný do register auřadu nejvyššího purg
krabství pražského vepsán jest.

„1501133 2. Kollatury, které se dskami zemskými neb kšaftmi zapi
ml.:; irena-sují neb odevzdávají, aby k spravování arcibiskupu pražskému,

ani jiným duchovním lidem nenáležely, poněvadž to proti zjev
nému zřízení zemskému jest, aby kdo k náboženství nucen býti

“Ko-310.1:—měl. Též aby kostelův stavění a pohřby žádnému zbraňovány ,
, věli. nebyly, poněvadž jedni s druhými, neohlídajíce se na náboženství, i

přiznávajíce se k jednomu Bohu a jednomu králi slibujíce, všickni |

za jedno býti máme a jedni druhých nemáme tupiti, nebot víra ,jest dar Boží.

30133311 3. Z strany auřadův vyšších dosazování, aby ne samými !
Ipod obojíosóbami pod jednau, ale také pod obojí dosazováni byli v rovným ,

počtu, totiž jedna polovice pod jednaua druhá. polovice pod obojí;
a když by který z nich umřel, aby J M. Cská od nejvyššíeh |
auředlníkův zemských vezma hlasy, v 4 nedělích pro dobré země
jinýho, nyní pak ihned nejvyššího purgkrabí pražského podle zří
zení zemského dosaditi ráčil. Tolikéž v kancelláři když by nej

“Ewa vyšší kancléř pod jednau byl, aby místokancléř i sekretář tak '
1033355?jako předešlo pod obojí byli, což všechnosvelikým dobrýmJ M. Cské,
podobojí též k zachování stálé a trvanlivé mezi všemi stavy lásky 3 pokoje

bohda slaužiti bude.
4. A jakož když se znova arcibiskup za slavné paměti císaře

353mm Ferdinanda zde na hrad pražský dosazoval, to jest stavům od
abyCechovéJ.M. Cské tehdáž pojištěno, že na ten auřad Čechové přirození

1576 dosazeni býti mají, což'1 revers J. M. Cské nynějšího krále našeho
1575 léta 1576. v Řezně daný, téžisněm léta 1575. na hradě pražském

') Míní se tu pověstný boháč židovský Marek Mardochaj M_aizl,
jenž mezi Židy pro svou lásku k vědám a svou dobročinnost byl veleben.
V Židovském Městě pražském až dosud jedna ulice nesejmeno jeho. — Mezi
křesťany byl neoblíben, poněvadž ve velkých rozměrech lichvařil. Když roku
1601. zemřel, zmocnil se královský íiskus bezčetného jmění jeho. Viz též Dači
ckého Paměti I. str. 200.
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držauý dotvrdil. Když pak nyní arcibiskup proti těmto našim obda- 1608
rováním, svobodám, snešením sněmovním dosazen jest 1), toho že
se nestane více, aby J. M. Cská stavům na to revers a místo
dáti ráčil. Též na opatství a proboštství aby Čechové přirození
dosazeni byli, tak aby naši přátelé milí jsauce toho aučastni užitek
svůj a ne cizozemci míti mohli.

5. Jesuiti neb tovaryšstvo Ježíšovo aby žádných statkův JŠŠÉŽWÍĚ'
pozemských bez dovolení císařského a obecného sněmu, i bez statky.
svolení všech třích stavův nekupovali a nedrželi.

6. Dispensací v zapověděných stupních, kteříž se dovolují 1602
od papeže léta 1602., ta aby minula, a ten celý'artikul v dotčeném 3312933!
sněmu aby v nic obrácen byl a dále žádnýmu k překážce a vyhle- "253th
dávání toho u papeže odpustkův v témž sněmu nepozůstával').

7. Od saudův pořádných aby všickni tři stavové skrze obe- 25, 53333;
slání buď z kancelláře neb z komory české aneb odkudž koliv “5233“
odtrhováui a při nich i jináč hindrováni nebyli, tak jakž sněm
léta 1575. ukazuje. Také poručení neobyčejné proti právu, proti 1575Por-učení

zřízení zemskému a svobodám naším jestliže by vyšlo, aby stavové :“be "tak“
nebyli povinni na ublížení svých práv a svobod jemu dosti učiniti. némocive

8. Slavnýmu saudu zemskýmu, kterýž jest klenot království Sludzemnlrý
českého, aby se buď odklady neb jinými zaneprázdněními, kromě bpmazů
samau mocí Božskau, žádná překážka nedála, tak aby lidé a předně
sirotci časně v svých věcech fedrováni byli.

9. Kšafty a zřízení podle vůle krále Vladislava pořádně uči- gogčnágv
něné, aby poručníci podle nich statek 1 sirotky v svém opatrování Povinnost
měli, a sirotci panny aby bez vůle a vědomí týchž poručníkův
&nejbližších strejcův a krevních přátel žádnému zamluvené, méněji
Vdané,skrze jaké koliv po ručení odkudž kolik pošlé nucené nebyly.

10. Crimen laesae Majestatis, uražení důstojenství královského, Cnmenlac
co by to bylo a jaké pokuty neslo, aby J. M. Cská stavům to mi- 3.15.3535
lostivě, zejména, nač by se ono vztahovati mělo, jmenovati a vy
světliti ráčil; nebot stavové mimo pokut vzřízení zemském vymě
řených,crimen laesae Majestatis—se tejkajících, nic nevědí, ani
nimizavázáni nejsau.

') Slova tato čelila proti tehdejšímu arcibiskupu Karlovi z Lamberka,
rodilémnRakušanovi. Čechové pak katoličtí i pod obojí hájili tu zásadu, že
"Cibiskupem pražským proto má. vždy býti rodilý Čech, poněvadž králové
a stavové čeští nadání pro jeho obživu učinili. — A téhož náhledu byli
také,co se týkalo proboštství a opatství klášterních.

') Týkalo se sňatkův manželských mezi příbuznými & zrušení platův
za dispense.
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1603 11. Co se pokut, totiž :ztracení hrdla, cti a statkův dotýče,
13:33, a to pro partiky, aby od toho J. M. Cská upustiti ráčil, toliko

ten, kdož by se partiky dopustil, aby povinnen byl jednau tolik
summu, nejináč nežli jako by pro ni zadržán byl, ve dvauch
nedělích složiti, neb na věc ') se postaviti, kteréžto summy jeden
díl tomu, kdož by oznámil, druhý císaři a třetí zemi'aby dán byl.
A všeckny ty pokuty zřízením zemským na cti, hrdlo a na statek
se vztahující, aby toliko na ztracení cti a hrdla a ne na statky
se vztahovaly, a takový statky, podle milosti krále Vladislava udě
lené, aby na nejbližší krevní přátele připadly.

23:23:21 12. Z strany defensí neb obhajování země a veřejného vy
“?“,"W zdvižení všech obyvatelův království českého, aby žádnému v moc

1595 dáváno nebylo,a sněm v letu 1595. při tom na díle dán i s ně
kterými jinými sněmy aby minul. Ale na budaucí a potomný časy
tak veliké věci, všeho království a všech obyvatelův se tejkající,
aby na obecném sněmu od všech třích stavův jednomyslně snešené,
zavřené a svolené byly, tak že, by se již na díle stavové i rozjeli,
aby jiní artikulové mimo těch předešlých, z společného snešení
zavřených, přidávání nebyli, a pokudž by se přidali, aby stavové
nebyli povinni jim zadosti činiti.

Egeus,? 13. České věci aby J. M. Cská jakožto král český ne cizo—
Move. zemcům, ale českým raddám k uvážení podával.

„gggigná_ 14. Kdož by z stavův z důležité az vlastní potřeby audiencí
neb vyslyšení při Cské Mti vyhledávati chtěje, v spisu neb austně
přednésti chtěl, to aby učiniti mohl, a aby nejvyšší komorník
císařský neb komorníci povinni byli tu osobu při císaři opověděti.

Bmwdd,—:! 15. Na minulé tři předešlý sněmy reversové dáni nejsau,
d'un— protož aby J. M. Cská ráčil je k zemským dskám složiti.

AWOĚ 16. Landfojti' 1jiní auředlníci v zemi a ven z země, aby se podle
chomuvaureversu J. M. Cské léta 1567. stavům učiněného, na nějž se sněm

ŠŠŠ; léta 1575. vztahuje, Čechové rození a ne cizozemci dosazovali.
Na úvazek 17. Co se na závazky pro mordy dotýče, aby při zřízení

"'"“ zemském zůstávalo, však s tím doložením, aby se k vyšším sta
vům, kteří se na závazky berau, taková štědrost a vhlídnost, jak
na stav jejich náleží, zachovala, a ne aby na ně faukáno a brau
káno, ovšem pak jako k poddaným svým mluveno bylo.

18.2) Komissí o soli, štokramy, zaraž ení nových silnic, pro
Kamilgíéroa—

]) Doplň slovo: ]: dostiu činění.
,) Tento a následující artikule mají míti vlastně čís. 21. atd., poněvadž jej

předcházejí ještě tři artikule Beckovským opominuté, totiž: aby mládeži dokud
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sek-(ívání nových silnic v gruntech království českého na pomezí 1608
bavorském, takové komissí aby císař jak pro dobré, tak i bez
pečné království tohoto naříditi r.áčil

19. Cla pro splavení dříví k Praze ido Prahy v nově zara—Cauta se
žená aby se zastavila, také hejtmané královští, Pražané i jiná
města, když stavové své věci do Prahy po čeládce svý a podda
ných s fedrovními listy posílají, aby od nich clo na ublížení staro
bylých svobod nebrali.

20. Meč z tejnského kostela, kterýž vzat jest z štítu téhož M„ečvýfgb“
kostela na rynku staropražském, aby navrácen a zase v to místo,
odkud vzat byl, na žádost Pražanův, jakožto slavná památka krále
Jiřího, dán byl 1)

21. Škody, které jsau stavové tímto tažením arciknížete Skodyaw
\Iatiáše vzali a ty že by se prokázaly, stavové žádají, aby vyna- y
hražené byly.

22. Naposledy stavové ve vší nejhlubší poníženosti V. C. Mt Zggggdng;
jakožto krále a pána svýho nejmilostivějšího žádáme, aby jste na!dal
V. C. \ít, ohlédnauce se na to, co jsme po všeckna ta léta
v těchto těžkých časích V. C. Mti věrně, poslušně a poddané
činili, milostivě otcovsky k tomu se nachýliti a abychom na tyto
artikule před všemi věcmi, kteréž by na tomto sněmu sněmované
býti měly, milostivau resolucí a odpověď pro dobré a pro vzdě
lání trůnu královského i obecného dobrého království českého míti
mohli. Čehož se všickni my stavové, jakožto věrní poddaní, při V. C.
Mti vedle příkladův předkův našich stále stojíce, při V. C. Mti,
jakožto vrchnosti nám od Pána Boha vystavené, statky i hrdly
svými až do vylití krve s pomocí Pána Boha poddaně & poslušně
obsluhovati chceme.

A když to tak p. hrabě Joachim Ondřej Šlik, byv k tomu 2331?
od stavův nařízen a dožádan, mluvil a přednášel, na to J. M. Cská meggi—W
odpověďráčila dáti tuto: „Poněvadž tito artikulové velicí jsau a. tak
vkrátkým čase uvážiti se nemohau, nyní pak nemalé nebezpečenství
před rukama jest v zemi, protož J. M. Cská že za to žádati račí,
aby ti artikulové poodloženi byli; nyní pak na proposicí sněmovní
aby nastaupili. Oni ale stavové proti tomu skrze téhož pana Šlika

od rodičův oddělena není, nebylo dovoleno dluhy dělati & rodiče aby nebyli
povinni dluhy takové platiti; 2) aby taxy písařům davaly se dle zřízení zem
ského a nic výše; 3) aby každý šlechtic mohl vzíti si výpis privilegií zem
Skýchz desk. — Viz Slavatovy Paměti I. 159.; Skálovy Paměti I. 96.

1)Beckovský II. 1. str. 399. Dačického Paměti I. str. 207.
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dali od sebe mluviti, že jsau od mnoha let, jakož hned od smrti
Maximiliána císaře, aby jim svoboda v náboženství přána byla,
toho dočekati nemohli, a poněvadž nyní od Pána Boha sobě ten
čas poskytnutý mají, toho také že užití žádají. — To slyšíce
J. M. Cská ráčil dáti odkladu do čtyř neděl, a když stavové
k tomu přistaupiti a s tau odpovědí spokojeni býti nechtěli, žádal
on císař do třetího dne, aby tíž stavové strpení měli. I vida císař,
že stavové k žádnému odkladu povoliti nechtějí, tímto Spůsobem
J. Mt opatřiti ráčil, že při nejprvnějším sněmu po svatém Martinu,
kterýž se rozpíše, ten artikul o náboženství na místě postaven
býti má s tímto přitom doložením, aby mezi tím ze všech třích
stavův pod obojí každý, též ilidé poddaní své náboženství provo
zovali a od žádného v tom čase utiskáni nebyli, při farách a kolla
turách svých aby zanechání byli, & pokudž, by v tom čase artikul
o náboženství vyřízen nebyl, aby stavové nebyli povinni císaři
žádných berní dávati. Když stavové s tauto odpovědí spokojeni
byvše, odešli, císař se tázal: „Kdo jest ten, kterýž od stavův
mluvil?“ I odpovědíno bylo, že jest mluvil Joachim Ondřej hrabě
Šlik. — Tento Šlik hrabě z Passannu 1) a Waiskirchu byl učení
Martina Lutera, potom v té rebellii léta 1618. jeden z direktorův
a nejvyšší berník v království českém, též jeden z neřízených
k prodávání statkův duchovních a relatorem k kladení do desk
zemských, tolikéž byl on spisovatelem těch smlauv a sjednocení
mezi stavy českými i přivtělených zemí, jakož také s Uhry, též
s hořejšími i dolejšími Rakušany. Také za času Friedricha falc
kraběte od Rejnu, domnělého krále českého, byl jest on jeho radda,
komorník, nejvyšší sudí zemský, landfoit v Hořejších Lužicích,
defensor nad konsistoří a konfederací, který také po bitvě na
Bílý Hoře mečem strestán byl na rynku Starého Města pražského,
o čemž doleji na svém místě.

Dne 26. máje měsíce vejš jmenovaní páni komissaři arci
knížete Matiáše, čtyry dni v Praze již se zdržujíce, do sněmu na
hrad pražský šli &jistau instrukcí nejprve poddali, kterau na vyří—
zení sobě od arciknížete poručených věcí měli. Nadto bylo od
pana Karla z Žerotína na kadedře, aby ho všickni slyšeti mohli,
téměř za dobrau hodinu promluveno a potom stavům to vše v spisu
v městě Brodě dne 23. máje psaném bylo podáno, totiž: kterak
J. Mt arcikníže Matiáš z přirozené náklonnosti a lásky, kter—au

') Z vlašského: Bassano.
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k stavům královshí českého, jakožto z kmene a .z kive královské 1603
pošlý, \ždyckny jest míti ráčil a ještě míti ráčí, všelijak na mm pro

paměti každýho času míti a při každé příčině i příležitosti dané Su?iuzšzi
pilně obmejšleti ráčí, což by k vzrůs .,u k vzdělání a k dobrému "C"“
téhož království slaužilo, odkudž netoliko jest pošlo, že jest J. Mt
arcikníže v té trvající v Uhřích válce pro zachování země J. M. Cské,
obzvláštně pak království českého, proti nepříteli všeho křestanstva
Turku, po království uherském nejblížeji téměř mezi zemími králov
ství přísedícího, v dlauhém a bezpečném odpočinutí a pro obranu
jich stavův častokráte osobu vlastní v nebezpečenství uvésti &tak
i život vynaložiti litovati neráčil. Ale vidauce, že moci nepřítele
tak jakž náleželo oddolati se nemohlo, protož tudy ponuknut býti
ráčil, aby stálýadokonalý pokoj spůsoben byl. Však když s velikým
původem a s působením některých nepokojných, s královstvími
& s zeměmi J. M. Cské neupřímně mínících cizozemcův takový
pokoj k dokonalému a k celému stvrzení a upevnění přiveden býti
nemohl, abychom na sobě nic sjíti nedali, a že by k tomu, aby
skrze protržení téhož pokoje (o čemž mnozí krve cizí i zisku
vlastního žádostiví všelijak usilovali) do větších a hlubších bíd
a těžkostí dostati se nemuseli, nápomocno bylo, neráčil jest sobě
stížiti s velikým nákladem a nepobodlím do Prešpurku jeti, pokoj
předešle najednaný obnoviti &.“tudy pro větší toho jistotu proti
těm, kteří by takového chvalitebného aumyslu a předsevzetí ruši
tele býti chtěli, v smlauvu vjíti, o čem stavové království uher
ského skrze psaní jim učiněné obšírně oznámiti, příčiny toho uká—
zatii za přímluvuk J. M. Cské, aby to sobě milostivě oblíbiti ráčil,
časně jsau žádati nepominuli.

Avšak shledavše J. Mt arcikníže proti naději, že netoliko 1113102136332:
J. Mti dobré mínění zle vykládáno bylo prostraně (sic), ale nadto dánobylo.
více i to se obmejšlelo a skutečně konati se začalo, aby se moci,
když lstivé & nešlechetné některých zlých lidí, v zemi této neuse
dlých, nic svého nemajících a na díle poctivostí zlehčených,
praktiky, kterýmiž se o bezhrdlí J. Mti Matiáše i předních osob
z obyvatelův království uherského a arciknížetství rakauského

usilovalo, postačiti nemohli, odpíráno bylo, musel se J. Mt arci- Hartmanmu—
kníže pro obranu svau a zemí s J. Mtí spojených k náležitélecny nm"
defensí neb odporování sáhnauti, lid válečný najímati dáti a jakž
k odpírání nepříteli, za kteréhož se nejvyšší Tilly s lidem sobě
svěřeným postavil a bez vší příčiny sobě dané do Rakaus, země
pokojné a J. M. Cské, v poddanosti vždyckny věrně zůstávající,
se položil, pro obranu přátel J. Mt arcikníže, zvláště pak stavův
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1603 království českého chystati, se musel. A poněvadž Morava, aud

11:23;th nejpřednější a nejhlavnější téhož království českého, nejblíž k uher
emen ský koruně a zemím rakauským přiležící, od téhož nejvyššího

Tillyho saužena, do které tajně a nenadále on vojensky vpadl,
skrze což obyvatelé v nemalém nebezpečenství, jak již vůbec pově
domo a jim stavům skrze obzvláštní z města Slavkova učiněné
psaní v známost uvedeno jest, postaveni byli. 1 nechtíce jich
J. Mt arcikníže opustiti, nejprve posly svý a zemí s námi spoje
ných také posly k nim o učinění vedle příkladu království uher
ského a arciknížetství rakauského smlauvy vypravití ráčil. Potom
pak sám J. Mt [arcikníže mezi ně přijetí a toho všeho. což skrze
posly své namluveno bylo, potvrditi ráčil.

kg:-$$$ Majíce pak při tom vzláštní péči a pamět na království
česlknéupéěíčeské J. Mt arcikníže a znamenajíce mnohý nebezpečný spůsob,_

' v kterém netoliko před tím nepřátelským lidem, jako i podobně
pod tau nejistotau pokoje a přítomnau spravau a gubernací se
nachází, všelijak o to se starati ráčil, aby je v týž spolek uvésti,
dobrodiní a užitkův mnohých, kteří královstvím a zemím jmeno
vaným skrze často psané smlauvy jsau pošly a ještě pojíti mohau,

Stavyčeskéaučastné a společné učiniti ráčil. A za tan příčinau, aby jim to
do „&“a'f“od J. Mti tím důležitěji a vzáctněji s oznámením slušných a zna

menitých příčin, pro kteréž by se toho vzdalovati neměli, před
nášeno a předloženo bylo, ráčil jest J. Mt arcikníže, hejtmanům
a městům krajským psaní učiniti a jich, aby se do Čáslavě s stavem
panským a rytířským vypravili, milostivě žádati ráčil, kteraužto
žádost potom také i na nejvyšší auředlníky, saudce zemské a raddy
království tohoto vložiti ráčil a té celé naděje, že se k J. Mti
arciknížecí, pozuajíce J. Mti o ně v tom upřímnau péči a starost,
svau i království tohoto velikau a zvláštní potřebu, bez odporu

na., „na. najíti dají, býti ráčil. Že pak při svém příjezdu do Čáslavě žádného
?"„$““ téměř z obyvatelův J. Mt arcikníže nenalezl a ti, kteří se tam

sjeli, aby se k J. Mti nestavěli, nýbrž zase do sídel a obydlí
svého se navrátili, s nejedněmi vejstrahamia poněkud i s pohrůž
kami napomínáni byli, nad čímž mysl těžkau J. Mt ráčil nésti.
Avšak dověděvše se on arcikníže, že by J. M. Cská, pan bratr
J. Mti arciknížete nejmilejší, sněm obecný všem stavům českým
na hrad pražský ke dni pondělnímu po neděli Exaudi rozepsati
ráčil, zase potěšení nemalého z toho nabytí ráčil, poznavše, že
J. Mt tudy příležitost vzáctná a taková, která proti řádu a oby
čejům království tohoto nikoliv nečelí, nyní se naskýtá, že aspoň
skrze posly J. Mt arcikníže, poněvadž osobně na ten čas dobře
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možné není s stavy shledání míti a co v Čáslavi vykonati se ne
mohlo, při této příčině vyříditi a k místu uvésti bude mocti.

A protož majíce my komissaři V. Mtem, všem třím stavům
jmenem a na místě J. Mti arciknížete oznámiti, že J. Mt neráčí
chtíti takové příhodnosti z ruky pustiti a zmeškati, rád vděčně
to podání, které se J. Mti arciknížeti od J. M. Cské v městě
Kolíně učinilo, přijímati ráčí, a vedle moci a bezpečnosti J. Mti
arciknížeti udělené do Měst pražských my vypraveni jsauce, aby
chom V. Mti., stavy tohoto království českého, ubezpečili, že ne
nějakým zlým a křivolakým aumyslem, pro samé J. Mti arcikní
žete zvejšení, zemí s J. Mti spojených opatření, aneb provedení
nad vámi moci, umenšení vašich svobod a privilegií, aneb pro
zlehčení osob a národu českého (jakož tak od některých nepříz
nivých & neupřímných lidi křivě a nepr'ávě J. Mt. arcikníže vyklá
dán býti ráčí), ale nejvíce a nejpředněji pro dokázání k vám otcov
ské lásky a lítosti obecné všech naříkání, ano i předních mezi
vámi osob stížnosti vzbuzené, pro utvrzeuí pokoje dávno vám
žádostivého, též pro navrácení vašich znamenitých práv a. svobod,
pro napravení správy a regimentu, v mnohých příčinách přes
příliš zašlého a pokaženého, toto tažení vojenské do Čech před
sebe vzíti jest ráčil, ujistiti a ubezpečiti se můžete, a že tomu
tak jest a i skutek sám tomu ukazuje a vy stavové po nejedněch
znameních patrně to poznati můžete, však nadto i vyslaní ti,
kteří od vás do Moravy, také i k J. Mti arciknížeti vysláni byli,
svědkové toho býti mohau; nebo když na žádost jejich, jakými
příčinami k této jízdě pohnauti a nakloniti J. Mt arcikníže dáti
se ráčil, otevřeně J. Mt k nim se pronésti a ohlásiti ráčil takto:

Předně: Poněvadž jest J. Mt arcikníže do této chvíle
k tomu žádnau prací, žádným prostředkem, žádnými prosbami
(aby dokonale, bezpečně a na kterauž bychom stranu cele a pevně
spolehnauti mohli a od dvora J. M. Cské povoleno, z strany
zdržení pokoje s Uhry a s Turky, nejprve v Vídni léta 1606.
nčiněného a potom při začátku roku tohoto v Prešpurku obnove
ného, dáno a že se téhož pokoje porovnání zase zdvihati a nazpět
jíti nemá, ujištěno bylo) přivésti nikterak mocti a také že v dobré
paměti to snášíte, kterak jste stavové skrze vzáctné vyslaný své
takový pokoj netoliko schváliti, ale také pečetmi a podpisy rukau
svých stvrdili a upevnili, též s nimi vyslanými vašimi o to, aby
oni J. Mti k tomu nápomocni a raddni byli, jednati a pracovati
chtíti ráčí, prohlásiti se ráčil.

Za druhé: Majíce o tom téměř dobrau zprávu a vědomost,
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že jakož jiné země, tak podobně království české až posavad
nemalé ublížení a zkrácení v přetření (sic) a v zrušení práv,
svobod, privilegií, zvyklostech starobylých a chvalitebných obyčejův
svých snášeti muselo. Protož J. Mt arcikníže jak tomuto králov
ství slavnému, tak i jiným zemím k dosazení vedle předešlého
spůsobu ráčí nápomocen býti a tím raději, čím více domejšlíno
jest, že jim to jakožto lidem rozumným a dobrého srdce vděčné
a příjemné bude, když nemeškajíce J. Mt příjezdem svým, do
téhož království k dosazení takového drahého a nezaplaceného
klenotu jim dopomocti ráčí.

Za třetí a posledně: Poněvadžnení neznámé,v jakých
spletcích, závadácb a neřádích správa dvoru J. M. Cské, jakož v jiných
tak obzvláštně v tom, co se řízení správy zemské dotýče, se nachází.
Kdo medle okolo osoby J. M. Cské? kdo v auřadích (v čemž
však některých z předních osob, zvláštně pak rodičův království
českého J. Mt arcikníže stíhati neráčí) postaveni býti ráčíte?
Jaká při expedicích pilnost, při právě spravedlost, při komoře
české credit a víra se nachází? — Taková, že naposledy pod tím
jako pod nějakým těžkým nesnesitedlným břemenem, království
tohoto sláva a svoboda klesnauti by musela. A protož umínil jest
J. Mt. arcikníže s pomocí a raddau týchž stavův V. Mti v to
kročiti a na prostředky slušné, kterýmiž by tomuto tak velkému
zlému spomoženo býti mohlo, pomysliti a jak by z neřádu řád,
z nesprávy správa, z zkázy a z porušení stálé a pevné napravení
udělati a vyvésti se mohlo, dle nejvyšší možnosti a pilnosti pečo
vati; a z té příčiny zůstávajíce na větším díle ještě v své celosti,
snadno V. Mti sauditi mohau, že J. Mt arcikníže pro vaše dobré,
pro vzdělání království českého, pro zachování země, osob, man
želek, dítek, statkův a poddaných vašich sem do království tohoto
přijetí jest ráčil; nebot není to tejno, že kdyby bylo zase k ote
vřené válce skrze zrušení pokoje přijíti muselo, že by nic jiného
nežli zkáza dokonalá a zábuba celého království tohoto následovala.,

Že pak mnozí toho domění jsau, jakoby J. Mt Cská již dávno
k stvrzení toho pokoje povoliti, jej bez vejminky přijíti i zdržeti
se uvoliti a všeckno, což k němu připadáanáleží, od sebe odvésti
a učiniti ráčila, protož uznává J. Mt arcikníže skrze to velkau
potřebu býti, V. Mti stavy v tom náležitě zpraviti a jak se při
této věci vedlo, jak se nakládalo, co při tom J. Mt arcikníže
snášeti a vytrpěti ráčil, to vše V. Mtem stavům obšírněji ukázati
a na jevo vynésti by se mělo. Ale ušetřujíce J. Mt arcikníže
J. Mt Cskau, jakožto pana bratra svého staršího, toho my na ten
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čas, pokudž by se J. Mti arciknížeti k tomu jiná příčina nedala, isos
pomijíme, toliko aby stavové tomu cele věřili, že samau J. Mti
arciknížecí a zemí J. Mti spojených prací, pilností, nákladem
a vejpravau tak vinšovaný pokoj bez vší pomoci J. M. Cské spů
soben jest, jakož pak i jiný orator nežli ten, který předešlé k tomu
volen byl, do Konštantinopole poslán býti musel.

Ale jakžkoliv v částce této napomoženo jest stavům, však Suvovéaby
druzí nemenší, nýbrž v některých příčinách obtížnější nedostatkové “$$$—č
předce v starý míře a v prvním spůsobn zůstávají. A ačkoliv se nam. '
stavům na tento čas veliká naděje činí, mnoho slibuje, trošty od
císařských rádcův dávají & snad i v některé stránce proměny se
již ukazují, nemají sobě však toho ihned za nápravu klásti, aneb
čemu jinému, nežli J. Mti arciknížeti a lidu J. Mti válečnému,
kterýž při sobě nyní zde v Čechách míti ráčí, přičítati mají. s kterým
poněvadž nebude mocti J. Mt arcikníže vždyckny zde býti a při
stavích zůstati, obávati sejest, že jakž J. Mt s vojskem odtrhnauti
račí, zase na první šlak všechno se navrátí a na staré šlápěje se
nastaupí; ne proto, jako by J. Mti stavové tak dalece o slovích
J. Mti arciknížete pochybovati měli, nežli znajíce toliko nesnadnost,
ano i nemožnost toho, aby se stavům to, co se jim od císařské
strany připoví, zdržeti mohlo, ví se, jaké ochrany zbaveni budau.
A protož chtějí—li stavové sobě z místa pomocti a jim od Boha
skrze J. Mt arcikníže a jednomyslné s J. Mtí zeměmi spojení
navržené příležitosti dobře užíti, musejí na stálé a trvandlivé pro
středky mysliti, kterýmiž by netoliko ztracených věcí navrácení,
porušených polepšení, zastaralých obnovení dojíti & dosahnauti,
než také i na budaucí časy sobě je upevniti a zjistiti mohli. Ale
jakým to spůsobem pod panováním J. M. Cské pana bratra J. Mti
arciknížete možné učiniti bude, a kdykoliv sobě věk, nemocný
spůsob a jiné J. M Cské předložejí povahy, za nemožné to býti
poznají. Odkudž věděti jest za nejspůsobnější prostředek a za Čechové„.
nejbližší cestu k postavení jich v pravé bezpečnosti býti, aby
J. Mt arcikníže sobě za pána zvolili, k čemuž prohlídajíce, když
J. M. Cská skrze své vyslané nejednau v tom laskavě J. Mti
arciknížeti zakázati se jest ráčil a že o tom v přítomným sněmu
s stavy českého království jednati bude, aby J. Mt arcikníže od
stavůvv successí království českého ubeZpečení za čekance vyhlášen,
a když to od 'stavův podle svobod a privilegií stavův náležitě
vyhledáno bude. i za budaucího krále českého aby volen byl, milo
stivě připověděti ráčil, ačkoliv J. Mt arcikníže jakožto ten, který
svých vlastních věcí, slávy a vyvýšení i panování pro sebe vyhle
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1608 dávati neráčí, s vděčností to od J. M. Cské přijal, na další vůli

133ml a na uložení Boží netesklivě očekávati ráčí mocti. Avšak uvažujíce
mam. arcikníže bedlivě to, že by tím samým prodléváním království

českému a zemím k němu přináležejícím málo spomoženo bylo,
neráčil přestati déle J. Mt arcikníže ještě J. Mt Cskau žádati,
aby milostivě se o to přičiniti a toho při stavích, aby J. Mt arci
kníže od nich dokonale za krále přijat byl, vyhledávati ráčil.
A ačkoliv, že se to již od J. M. Cské stalo, nepochybnau naději
míti račí, nicméně znajíce toho obzvláštní potřebu býti, on J. Mt
arcikníže nám komissařům při stavích obecně i obzvláštně, jakž
se nam kdykoliv k tomu příčiny a příležitostí ukáží a jak nejlépe
znáti a rozuměti mocti budeme, se vší pilností a náležitostí i šetr—
ností o to jednati ráčil naříditi.

Budouaby Předně a nejprve, aby prohledajíce k tomu, že všelijaké
od správy

453533311.příčiny stavy k tomu ponankají, s J. M. Cskau, pánem svým, o to
na, proč?se namluvili a při J. M. Cské obdržeti se snažili, aby J. M. Cské.

patříce na svůj věk spracovaný, na léta svá, nejedněmi těžkými
& nebezpečnými nemocmi & nespůsobnostmi zemdlena a sešla, též
na potřebu a velikau nauzi poddaných svých, potřebujíce krále
zdravého, k práci a správě spůsobného, v regimentu a v povin
nostech všechněch svých královských netesklivého, zvyklého a pro
šlého, sám na sebe pomysliti a raději život pokojný a tichý,
kterýž by bez nějakých těžkostí a nesnadností vésti ráčil mocti,
sobě zvolil, nežli na škodu zemí a poddaných svých, na své zdraví
vlastního svého ublížení, na ujmu a zmenšení důstojenství i slavného
jména svého a celého domu rakauského, správu královskau, které
že tak jakž by náleželozoznámených příčindosti činiti J. M. Cské
možné není, vůbec povědomo jest, na sobě zdržovati.

mamut-e Proti čemuž netoliko J. Mt arcikníže obydlí své, které
:m mínilv krajině tyrolské a v zemích k ní příslušejících míti réčí, J. M.

id" 1385: Cské postaupiti, ale také s jinými pány bratry a strejci svými
učiněnbyl.ostatek též krajiny k ruce J. M. Cské, porovnajíce se o to s nimi,

postaupiti, ano i strany jistého vychovaní &.každoročně summy
peněz vydávání s _J. M. Cskau se narovnati J. Mt arcikníže se
zakazuje, uvoluje a připovídá, aniž o tom pochybuje, když to
všechno se vší náležitau šetmostí J. M. Cské v známost uvedeno
bude, že J. M. Cska prohlídajíce na to, že tím vlastně povinnen
býti račí o království a země od Pána Boha sobě svěřené víceji
nežli o vlastní osobu svau- pečovati. Vedle čehož J. Mt arci
kníže stavy milostivě žadati račí, aby stavové rozpomenauce se

_ na správu a řízení slavných předkův J. Mti arciknížete, zvláště
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pana otce J. Mti arciknížecí slavné paměti, k tomu se naklonili 1608
a. J. Mt arcikníže Matiáše sobě nyní za krále a pána svého z své
dobré a svobodné vůle a z obzvláštní k J. Mti arciknížeti důvěr
nosti, též k domu rakauskému z upřímné náchylnosti volili a při
tomto sněmu vyhlásili a (když by se J. Mt arcikníže o to s stavy
snésti ráčil) také i korunau a jinými královskými znameními potvr
dili i na stolici královskau dosadili.

Taky se stavové na to dokonale ubezpečiti mohau, že J. Mt. 333_0223;
arcikníže všeckno to, což povinnost krále českého s sebau při- Čechům
náší, ochotně vykonati, při právích, řádích, svobodách apři privi
legií jejich i při všem tom, což jim dle práva neb obyčeje přiná
leží, je zachovati, a což jim změněno neb protrženo bylo, vedle
ukázání a slušnosti všechno nahraditi a napraviti ráčí chtíti.
A není pochybné, že pokudž by to Pán Bůh stavům v mysl vlo
žiti a srdce jejich k tomu nakloniti ráčil, poznávajíce odtud mnohé
pocházející užitky a pohodlí, sami sobě děkovati budau; nebot
mnoho jiných na ten čas věcí se nepřipomíná. A v pravdě stavům 1533303?
se oznamuje, že se všickni páni bratří a strejcové arciknížata mluv"
rakauská v této žádosti vzložené srovnávají a snášejí, a což se
jich tejče, J. Mti arciknížeti Matiášovi tohoto království rádi
příti chtějí, jakž k dotvrzení toho předkládání hodnověrný přípis
takového snešení se nachází 1). A poněvadž J. M. Cská na mnohá
napomínání rozličnými časy činěnými až posavad v stav manžel
ský vstaupiti & o dědice řádně pošlé, starati se chtíti neráčil,
snadno se znáti může, že jiní páni bratří a strejcové J. Mti arci
knížete nemalé potěšení nadtím budau míti, když skrze dosáhnutí
králost českého i také uherského příčinaa příhodnostse J. Mti
arciknížecí dá, aby on J. Mt bez stavu manželského déle zůstá
vati neráčil. Předejde se tím spůsobem také to, čemuž sice nijakž
se uvarovati & vyhnauti možné není, aby země k tomuto králov
ství připojené na nějaký čas oddělené býti neměly; nebo poněvadž
v tom spůsobu s J. Mtí arciknížecí stojí a že pod tau prvnějěí
správau, řízením a panováním nijakž déleji zůstávati nemyslejí
a nemohau, nebude mocti k jinému přijíti, nežli že rozdvojení
nějaké s nemalým ublížením a s mnohau nepříležitostí jedněch
obyvatelův zemí druhých státi musí, což jakou roztržitost ve vší
správě království tohoto s sebau přinese, vědí a znají to ti, kteří
se těch věcí dotýkají.

A poněvadž nic-užitečnějšího ani bezpečnějšího celému králov

') Viz str. 10.
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moe ství není,'nežli aby J. Mt arcikníže za krále vzali stavové, protož
V. Mti a vy všickni tři stavové království českého račte sobě
oblíbiti žádost J. Mti arciknížete, vinš celého domu rakauského
a přímluvu všech zemí s J. Mtí arciknížecí k srdci svému při
pustte- a na přítomné i budaucí věci bedlivě se ohlednauce, co
nyní Pán Bůh z milosti své naskytati ráčí, toho z rukau &z moci
své nevypauštějte. A jakož se J. Mti arciknížeti donáší, že by
naříkání a stížnosti do lidu J. Mti arciknížecí, který při sobě
míti ráčí, obyvatelé království tohoto míti měli, ráčí J. Mt. milo
stivě při stavích omluvna se činiti, jakož i J. Mt. v tom ve všem,
.co se tu tak stavům přednáší, příjemně, volně i skutečně najíti
se dá a jim i potomkům „jejich vší milostí arciknížecí na časy
budaucí i nyní vzpomínati a nahražovati se zakazuje, pokudž sobě
slušnau žádost J. Mti arciknížete k srdci připustiti ráčíte cbtíti.
Nadto aby se za tau příčinau stavové žádného nebezpečenství
neobávali, že nad nimi všemi i nad jedním každým obzvláštně
milostivau a ochrannau ruku držeti laskavě a milostivě ohlašo
vati se ráčí.

Dáno v městě Českém Brodě 23. máje léta 1608.
Matiáš ').

Stavovéstíl- Dne 27. máje stavové pod obojí šli do kancelláře české
11333mŘmubez odpovědi (sic) *), kdež skrze p. Štěpána z Šternberka promlu
m 'i'-ff“ viti dali, kterak nejvyšší páni auředlníci a saudcové zemští, některé

jiné osoby od J. M. Cské jsau dskami opatřeny, aby osobně k té
veřejnosti, která pod ztra'cením cti, hrdla i statkův nařízena byla,
nejely, ale na svá místa poslati mohly 3), dokládajíce i to ti sta
vové pod obojí, že se to nemělo státi s tanto protestací. Ještě
také to i oni stavové přednášeli, pokudž by páni auředlníci a saud
cové zemští osobně nejeli, že oni také osobně nepojedau, a summa'u
mluvíc, že se tak v nic nedají, pokudž jím ten artikul o nábo
ženství potvrzen nebude 4).

„vodkou- Dne 28. téhož měsíce všickni tři stavové pod obojí do zelené
“"i "?““ světnice se Opět sešli a dožádalj se pána Joachyma Ondřeje hra

běte Šlika, aby v německým jazyku potřebu jejich před císařem
přednesl, žádajíce J. M. Cskau za vyslyšení. I odpověděl jim

') O této jmenem arciknížete Matiáše Karlem ze Žerotína přednešené
řeči 7 sněmovně české viz více u Chlumeckého 1. o. p. 464.

') Má státi: bez cp ovědi.
') Doplň: osoby hodné.
') Skálova Historie I. str. 99.
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císař, aby tu svau žádost stavové pánům auředlníkům & saudcům 1603
zemským přednesli; a když to stavové učiniti se zpečovali, ozná
meno jim bylo, aby z každýho stavu po 12. osobách k císaři, ale
když ani k tomu oni svoliti nechtěli,-dovoleno jim bylo, aby všickni
šli. A tak v třetí hodinu německau z poledne v počtu velkém
a nevídaném najíti se dali, kteří v posledním placu_před schody,
nemohauce se pokojně srovnati v pokojích císařských mnoho
z nich státi museli. Předstaupivše pak před J. M. Cskau, pan
hrabě Šlik, na čem jsau se stavové snesli, německy přednášel,
také konfessí v německým jazyku vytištěnau a v červeným aksa
mitu svázanau podal. I dal jim císař odpověď, že na budahcím
sněmu ty ,věci uvážiti chce. — Ale pan hrabě Šlik - mluvil dále,.
že stavové poníženě prosí. aby nyní odpověď dáti ráčil. Na to '
zase císař odpověděl, že poradíce se s nejvyššími auředlníky
a saudci zemskými, stavům se potom odpověd dá. .— Když pak
pan hrabě vždy na tom stál, že stavové poníženě prositi nepře
stávají, aby jim ještě ten den J. M. Cská odpověď dáti ráčila,
a na to jim oznámeno bylo, že se tak stane, i šli stavové zase
do zeleného pokoje a na palác, očekávajíce na odpověď. Nadto
přišedše od císaře p. Rudolf Trčka & p. z Šternberka na palác,
rozmlauvali s p. Vácslavem Budovcem z Budova, aby při páních
stavích toho nápomocen byl, aby se natu odpověď do zejtřka posečkalo.

Dne 29. jmenovaného měsíce psaná resolucí neb snešení elox—"ga
císařské z české kancelláře stavům do zelenýho pokoje odeslána byla, vovéugdct
kterau stavové panu z Budova v originalu k schování a opatro
vání dali na ten však spůsob, kdo by ji sobě chtěl dáti vypsáti,
aby každýmu svobodno bylo ,to učiniti 1). Potom stavové do kan—
celláře šli a další žádost na tu resolucí císařskau přednesli, aby
žádný v náboženství svém křesťanském utiskován nebyl, dokud
celé porovnání nebude, nýbrž aby to svobodně provozovati a kostely
zavřené zase odevříti mohli; čemuž že se zadosti stane, nejvyšší
pan purgkrabí pražský na místě J. M. Cské připověděl. — Toho ms i koru
také času z kancelláře meč a koruna (to obojí z obrazu kamen- nampšfm.
ného Jiřího, krále českého, na štítu kostela Panny Marie před ““ byl“
Tejnem .v Starém Městě pražském stojícího, za panování Ferdi
nanda I. (sic) *) vzato bylo) Pražanům vydán a navrácen byl a).

]) Odpověď tu, již Beckovský do díla svého pojíti opomenul, čísti lze
u Skály I. 100. a násl. & u Slavaty I. 162. a násl.

') Má státi: II.
') Viz str. 23. a pozn. 1.

Beckovského Poselkyně II. 2. 3
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1608 Dne 2. června měsíce komissaři arciknížete Matiáše na sněmu

obecném v Praze skrze pana Karla z Žerotína (ten pán vždycky
jak na sněmu tak. i .v tažení mluyíval) sobě stěžovali, že pod
jednáním s J. Mti arciknížetem 0 pokoj císařští služebníci Fer—
dinand Koncin') a Tiburcius Himmelreich divné praktiky proti

suclecn- arciknížeti Matiášovi skládají a vymejšlejí. Když pak ti komissařisdelit těl

na; :hZe-od sněmu šli a do vozu na place před palácem sedati měli, jeden
z českých střelcův vypálil z ručnice k p. Šebestiánovi Hagerovi,
rakauskému pánu, který v tváři panu Karlu z Žerotína mnoho byl
podobný, však nevystřelil, protože ručnice nespustila, a když
podruhé natahoval ručnici, chtěje opět vystřeliti, vzat jest a do

_vězení Menšího Města pražského dán byl.

C;:ařakévoj: Dne 3. června měsíce pod Vyšehradem prohlížen byl vojen
' 0:33“ ský lid český neb císařský, v němž pěchoty 18 tisíc a jízdných

1500 se nacházelo, k němuž verbovanýcb Valaunův do 5000 přistan
pilo; mimo toho vojska nacházelo se také tehdáž v Praze do desíti
tisíc bojovného lidu. Toho času rozdílní saudové lidští byli, neboť.
někteří radili, aby se ten císařský lid s lidem arciknížete Matiáše
potýkal, dokládajíce, že jsau tomu arciknížecímu lidu dosti silní,
a zvláště poněvadž toliko z šesti krajův tento lid sehrán jest, že
by z druhých osmi krajův mohli na arciknížecí vojsko pozadu

PredPrahaudořiti. To když se rozhlašovalo, položil se arcikníže s vojskem
""in w'svým u Dubčevesnice, v Praze pak nařídili se silný strážeu všech

bran, děla neb kusy vojenské vezena byla k branám z šibenice
(stála ona tehdáž na dosti vysokém vrchu), za Horskau břanau
Pražané pevnost a na Žižkovském vrchu také šance udělali, do nichž
několik set vojákův, také několik velkých kusův položili, což když
se stalo, počalijedni druhých stíhati, tak že Uhřinaše a naši zase
Uhry mordovali.

„0M Dne 6. června opět komissaři arciknížete Matiáše na sněm
„m, m,.opražský přijeli, kdež z nich nejpřednější, pan Karel z Žerotína,

"' obšírnau řeč k stavům českým učinil, děkujíce, že stavové J. Mt
arcikníže Matiáše za čekance království českého na jisté vejminky
přijali, přitom i žádajíce, aby také J. Mt ještě za živobytí J. M.
Cské za krále volili, pro příčiny vejš v psaní položené, dne
22. máje měsíce v Českým Brodě podepsaném. A jestli by J. M.
Cská správu království českého v celosti J. Mti arciknížeti, pánu
bratru svýmu, postaupiti chtíti neráčil, aspoň aby knížetství slezské,
obojí Lužice J. Mti arciknížeti, jakožto čekanci království českého,

_—

') U Chlumeckého p. 477. sluje: Canzon.
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pro větší bezpečnost J. Mti i zemí sjednocených před nepřítelem 1608.
Turkem, ustaupiti ráčil. Také aby stavové z prostředku svého
jisté osoby jak z pánův auředlníkův a saudcův zemských i radd
císařských, tak i z obce volili, kteří by s J. Mtí! arciknížetem
a s zeměmi spojenými o té i o jiné věci potřebné smlauvati &na
schválení J. M. Cské a stavův zavírati, ano istrany místa jistého
a bezpečného, kde by takové jednání mezi nimi a _mezi osobami.
od J. Mti arciknížecí k tomu inařízenými držeti a konati se
chtělo, snésti a narovnati se mohli. Tu svau obšírnau řeč on pan
Karel Žerotín také v spisu, '(ten ji pro jeho obšírnost zde klásti
pomijím) jehož datum bylo 9. června v městě Brodě Českém,
pánům stavům podal.

Dne 8. téhož měsíce června v plném sněmu s jistým císař- Komín-$k
ským vědomím a povolením zavříno jest, aby se z všech tří stavův posle-at
království českého komissaři volili, kteří by na Dubči o jiný arti
kule z hlavních pocházející, také 0 pokoj s arciknížetem Matiášem
jednali. I voleni byli tito páni:

Z stavu panského: Nejvyššípan purgkrabípražskýAdam
2 Šternberka, nejvyšší pan komorník království českého 1), nej
vyšší pan sudí zemský 2), také pan Jan Auštěcký, saudce zemský,
pan Theobald Švihovský, saudce zemský, pan Ferdinand z Donína,
saudce zemský, pan Jaroslav z Martinic, saudce zemský, pan Karel
Mracký na Pyšelích, pan Karel z Wartemberka, pan Joachym
Ondřej hrabě Šlik a pan Václav Budovec z Budova.

Z stavu rytířského byli tito: Pan Jan z Klenového
a z Janovic, nejvyšší písař království českého, pan Krištof Vrati
slav, purgkrabí karlšteinský, pan Purkhard Točník, podkomoříkrálov
ství českého, pan Adam Hersan 3) z Harasova, purgkrabí hradecký,
pan Fridrich z Bílé, pan ProkOp Dvorecký, J. M. Cské radda, pan
Jindřich Otto z Losu, pan Jiří Vratislav. — Z městského pak
stavu také několik osob vyslaných bylo.

Ati všickni když do Dubče přijeli, hned jim komissaři
arciknížete Matiáše nížeji položené artikule k povážení podali,
kteřížto artikulové spíše nežli od pánův císařských komissařův
považováni byli, pan Adam z Šternberka, nejvyšší purgkrabí praž- '
ský, pánům komissařům arciknížete Matiáše, jako by tu také'sám

. ,) Dle Palackého Popisu Wolf Novohradskýz Kolovrat a na Lnáiích;
dle Skály (1.106.:) Jan Jiří ze Švamberka na Vorlíku.

') Adam mladší z Waldšteina na Hrádku nad Sázavou.
') Čti: Hr z a_n

B* '
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1308 J. Mt arcikníže \přítomen býti ráčil, následovně mluviti počal

a na dva spisy od arciknížete Matiáše do Prahy na sněm poslané
tuto odpověď'on dal i tak ji písebně arciknížete Matiášové komis
sařům podal:

“Šíša-čelí“ Nejjasnější kníže a pane náš milostivý!
Zamia? Jakau milostivau druhau žádost skrze druhau 1) instrukcí

a skrze komissaře Vaše arciknížecí Mti na stavy království českého
'vznésti jste ráčili, tomu jsau stavové porozuměli. A majíce to vše,
i co tak jiní artikulové v dvojích SpiSíChnám stavům podaní obsa
hují, v svém bedlivém povážení, na to' jsau se s vůlí a s vědomím

.M Cské, pana svého nejmilostivějšího, snesli a odpověď Vaší
arciknížecí Mti dávají:

Předně: Jakož předešlé tak i nyní v tom se ohlašují, že
Vaší arciknížecí Mt z- své dobré a svobodné vůle za čekancc
království tohoto českého přijímají (totiž pokudž by Pán Bůh
J. M. Cskau bez řádného dědice z tohoto světa povolati ráčil)
a tímto dosavad trvajícím sněmemvyhlásiti chtějí na ten a takový
spůsob, aby Vaše arciknížecí Mt stavům revers dáti a jej od sebe
odvésti ráčil, že toto dobrovolné za čekance na království české
volení po vykročení J. M. Cské z tohoto světa, nemá právům
a svobodám tohoto království ke škodě býti nyní a na časy budaucí

_a věčně. _
Za druhé: Aby jste Vaše arciknížecí Mt v tom reversu

milostivě se zavázati ráčili, že to všeckao, což jiní králové čeští
z strany povinnosti i jiných všech věcí, což k tomu přísluší, činiti
a vykonati račíte chtíti. ,

Za třetí : Aby Vaše arciknížecí Mt jiný revers od sebe
dáti ráčil a připověděl, že za živobytí J. M. Cské v-kralování
a v vladařství království českého a zemí k němu příslušejících se
vkládati a na sebe potahovati nižádným spůsobem neráčíte, nežli
teprva po smrti J. M. Cské, kdyby bez dědicův J. C. Mt z tohoto
světa odjíti měla. A pakli by seto od Vaší arciknížecí Mti nestalo,
tedy stavové tau měrau V. Mti ničímž daleji povinní nebudau
a býti nemají. — I natom se stavové s J_.M. Cskau snesli, pokudž
“by Pán Bůh J. M. Cské dědice řádně pošlého dal a ten že by po
smrti J. M. Cské v sirobě pozůstával, tedy aby V. Mt přední

') Ponejprv totiž mluvil Žerotín ve sněmu českém dne 26. května,
udaje, aby arcikníže Matiášne za čekancetrůnu, ale hned za kral e českého
zvolen byl (viz str. 24.), a po druhé opakoval touž žádost svou dne 6. června
(viz str. 34). Stavové čeští na ten čas však ]: ničemuž více nesvolili, než aby
Matiaš zvolen byl za. čekance trůnu.
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poručník nad týmž dědicem zůstávati ráčil, však aby J. M. Cská 1603
podle Vaše arciknížecí Mti jiný ještě poručníky, kteří by se
J. M. Cské viděli, naříditi mocti ráčil, kteří by také vedle Vaší
arciknížecí Mti v témž poručenství a v spravování až do koruno
váni téhož dědice předešlým příkladem zůstávali.

Nadto ten pan nejvyšší purgkrabí pražský s svými pány mmm

komissařmi císařskými, málo vejš jmenovanými, zasadil se a násle- 3:13“ iš
dující artikule který páni komissaři arciknížecí těmto pánům cí- snhktm.
sařským komissařům tu na Dubči hned při prvním shledání podali,
k povážení vzal; jsau pak artikulové arciknížecí tito:

]. Aby stavové království českého, jakž předešlých let jisté
kontribuce dávali, summu jistau peněz na stavení a Opravupomez
ních zámkův svolili, tu summu J. Mti arciknížeti k ruce odvo
zovali a takové peníze nikam jinam nežli na ty pevnosti obrácené
býiti' mají; také colmistra svého aby stavové měli.

2. Zadržalau službu stavové čeští aby zaplatili, a budaucně
aby válečnému lidu každoročně zase placeno bylo.

3. Poněvadž orator neb posel vypravil se k císaři tureckýmu
& z komory české jest interessirováno 1500 kop, také i praesent
k tomu zvláště, na to poselství a na jiné škody skrze to pošlé
přes 5000 kop vedle jiných aby dáno bylo.

4 Čtyrykráte sto tisíc k0p míšenských na vejpravu vojska
arciknížete aby dáno bylo od stavův, pakli by J. .“M Cská panství
krumlovské neb pardubské místo této anticipací postaupiti ráčila,
že to při vůli J. M. Cské pozůstává.

5. Někteří lidé, kteří nic svého zde nemají a pro svůj užitek
tyto země v hromadu seštvali, aby ty J. M. Cská od .svýho dvora
i z země odbýti ráčil, aby snad něco horšího nedovedli.

6. Aby komissí v příčině soli k svému vyřčení přišla mezi
tímto časem a sv. Michalem, a v městě Graintu (sic) ') náklad neb
deputat aby _sena ten soluí handl nařídil, tak aby dokona nezahynul.

7. Pokoj s Turkem i s Uhry aby od stavův stvrzen byl.
8. Kterak by jedna země druhé zemi v čas nastalé potřeby

na pomoc přispěti měla, a v jakém počtu lidu ta defensí měla by
se státi.

9. 'J. Mt arcikníže jakožto čekance království českého aby
neopauštěli, nýbrž v čas nastalé potřeby na pomoc aby přispěli,
že zase J. Mt ráčí se stavům týmž spůsobem zakazovati.

') Má státi: Gmundenu.
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10. Panství zde v Čechách aby bez vědomí J. Mti arci
knížete a stavův prodávána nebyla.

l_1. Čechové, kteří v tomto vojenském tažení s J. Mtí arci
knížetem byli, jemu příznivost skutkem dokazovali a cokoliv skrze
to provinili, to aby v zapomenutí přišlo 'a žádným vzpomínáním.
aniž jakau vejstrčkau nyní i na časy budaucí věčné vzpomináno
nebylo, ani všem, ani jednomu každému, jako by tuto oni všickni
i jeden každý zejmena doloženi byli. A kteří tak věrně s J. Mtí
arciknížetem drželi a svý statky zde mají neb míti budau buď
nápadem nebo trhem, ti aby mohli s nimi činiti podle vůle své
(však řád a právo vyhražujíce), a pro tuto věc a tažení aby ni—
žádný na budaucí časy nebyl obtížen, aniž to jemu vzpomínáno
býti má.

12. To když se stane, že potom lid válečný J. Mt arcikníže
rozpustí. _

13. A tito artikulové, kteří tak zavření budau, netoliko od
J. M. Cské, ale také od krále španihelského i od kuríirštův atd.
aby potvrzeni byli, a nejvyšší pan purkrabí pražský nynější iobu
daucí aby povinni byli přísahu učiniti, že nad těmi artikuly chtějí
stavové ruku držeti. '

Odpověď na tyto artikule od nejvyššího pana purkraběte
pražského dána jest tato:

Račila jest Vaše arciknížecí Mt některý artikule z hlavních
artikulův pocházející (ti totiž to jsau,_kteří tuto předcházejí) stavům
království českého v dvojím spisu podati, na kteréž s jistau vůli
a s vědomím J. M. Cské tuto odpověď V. Mti stavové dávají:

1. Co se pomezních a pohanských měst a míst i pomoci na
ně činěné dotýče, poněvadž na tento čas pilná. a důležité potřeba
stavům tohoto království ukazuje, aby jednaní toto a tento _sněm
co nejdřív možné k svému zavření přijíti mohl, a tento artikul
pilného uvážení i také ěasu prodlauženějšího potřebuje, protož
tento artikul stavové odkládají do nejprve příštího sněmu, který
držan býti má v patek před sv. Martinem příštím. Na tom sněmu
vyslaní z království uherského budau-li chtíti co předkládati,
J. M. Cské, jakožto král český, též stavové ten artikul račí v své
bedlivé uvážení vzíti a vyslané zase s jistau odpovědí spraviti.

2. Co se zadržalé služby 15 stům koní a tři tisícům knech
tům, těch 50 tisíc starého restu, dotýče, poněvadž stavové na pře—
dešlým sněmu J. M. Cské jistau summn peněz z poddané lásky jsau
svolili k jistým potřebám a ne na lid vojenský, tedy z té tedy při
činy placením zadržalé těm vojákům služby povinni se býti neuznávají.
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3. Co se pak odpravení oratora neb 'posla k tureckýmu
císaři i praesentů neb darův témuž císaři odeslání dotýče, poně
vadž stavové království českého nikdá prve žádného oratora k Turku
jsau posíláyali (sic) a toho na sebe nikdá nepotahovali, aniž jaké
paměti se nacházejí, aby předkové jejich kdy toho se dotýkati měli,
protož takovau 'summu na náklad téhož oratora a na praesent
neuznávají se povinni býti, aby tudy něco nového a budaucího
škodlivého tomuto království na sebe nevztahovali.

4. Čtyrykráte sto tisíc aby stavové na zaplacení vojska arci
knížeti svolili, aneb aby panství pardubské neb krumlovské v té
summě J. Mti arciknížeti postaupili: I poněvadž stavové předešlé
těmi prodlauženými válkami do velkých dluhův upadli, obzvláštně
pak tímto nynějším spůsobem k nejvyšší záhubě přišli a od V. Mti
vojanského lidu, který toto království velice zplundroval, k nena
bytý škodě přivedeni jsau, (čehož sám Pán Bůh politovati může)
a stavové toho, aby jaký takový lid vojenský bez vší příčiny sem
do království tohoto vtrhnauti měl, se nenadáli, ani také ho nepo
třebovali; a nad to pak ty a takové. škody aby činěné byly a býti
měly se nikoliv nenadáli, nýbrž na mnohá připsání rozdílným
osobám činěné se spoléhali ajim se důvěřili. Z těch tehdy a z ta
kových příčin svolením a s dáním takových čtyrykráte sto tisíc,
které na stavích ještě k posměchu žádají, povinni se býti neuzná
vají a také nejsau. Nýbrž stavové k Vaší arciknížccí Mti se při
mlauvají a za to žádají, aby Vaše arciknížecí MC 3 stavy uher
skými a s zeměmi sjednocenými na ty cesty a prostředky pomy
sliti ráčil, kterak by tak veliké hrozné škody, které se Čechům
staly, zaplacené býti mohly. A aby panství Pardubské & Krumlov
ské V. Mti puštěno býti mělo, ani J. M. Cská ani stavové čeští
k tomu nijakž přistaupiti- nemohau, poněvadž J. M. Cská za
příčinau tak dlauho trvající války velký dluhy zde v království
českém zdělal i také mnOhý obyvatele království českého v ruko
jemství potáhnauti ráčil, že by nevěděli, kdy by taková panství
odcizena a zavedena býti měla, odkud by takové dluhy těm, kteří
své pojištění jistými rukojměmi zde v zemi mají, platiti a sebe
z takových rukojemství vymazovati mohli. .

5. Co se některých císařských služebníkův dotýče, J. M.
Cská sám na to ráčí dáti odpověd.

6. Z strany pak solního handle v městě Gmintu, ten artikul .
do budaucího sněmu se odkládá.

7. Pokoj s Uhry a s Turkem aby od stavův stvrzen byl, to
se také do budaucího sněmu odkládá.

.
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' 8. Co se defehsí a veřejné pomoci dotýče i jak by jedna
země druhé zemi (totiž království české Moravě a Morava témuž
království) v_čas nebezpečenství k pomoci přispěti měla, již prve
o tom se stavové snesli a ten artikul do budaucího-sněmu odložili.

9. Stavové povinni jsau J. Mt arcikníže neopauštěti v čas
nastalé potřeby.

10. Co se dotýče samých panství dědičných, ty J. M. Cské
děti a prodati může, komu račí chtíti; ale co se dotýče stolních
statkův královských, ty pro Opatření a vychování krále českého
jsau a nijakž ony zastaveny býti nemohau a nemají.

11. Co se osob těch dotýče, obzvláštně kteří oby\atelé králov
ství českého a jiní rození Čechové, kteří v tomto arciknížete tažení
jsau a Vaší arciknížecí Mt v vojenských věcech potřebovati se
dali, aneb jakoliv favorizirovali, také k tomu připojujíce osoby
z druhé strany,- které z jiných zemí jsau a J. M. Cské i zemi

"této v službu se zavázali a potřebovati dali, ti v'šickni jako by

zejmena jmenováni byli, v tomto porovnání a v smlauvě celé
a z auplna tak pojati jsau.

12. A aby Vaše arciknížeci Mt ráčil 'nejprv svůj lid verbo
vaný t_au cestau, kudy sem do Čech přijel, přes hraniče vypra—
viti, a J. M. Cská, také i stavové, lid svůj vojenský rozpustiti
chtějí a připovídají.

13. A kdež také Vaše arciknížecí Mt žádati ráčíte, aby tyto
smlauvy a všeliké utvrzení, kteréž o ty vejš psaný artikule uči
něné a utvrzené budau, netoliko od J. M. Cské a od koruny
české, ale také od krále španihelského, kuríirštův i od _jiných
arciknížat potvrzené, upevněné a podepsané byly . I poněvadž to
v moci J. M. Cské nepozůstává, a tak ta věc brzo by k místu
a konci přivedena býti nemohla, nevědí stavové, jak k tomu při
staupiti. Co se pak přísahy nejvyššího pana purgkrabího a jiných
nynějších & budancích dotýče, poněvadž všickni tři stavové apodle
nich nejvyšší purgkrabí pražský za to připověděli a pečetí zem
skau (proti které ani přípo'vědí nikda se jináče nestalo) to stvr
diti chtějí, což mnohem více jest, nežli aby sám purgkrabí pražský
přísahu učinil, a toho se žádný příklad podobný nenachází, vidí
se, že na tom dobře přestáno býti může

Také následující artikulové od Moravanův stavům kralov
. ství českého poddaní byli na Dubči.

1. Račí J. Mt arcikníže i země sjednocené 'žúdati, aby poně
vadž J. M. Cské réčila gubernací J. Mti arciknížeti nad Mora
vany déti, aby oni sobě J. Mt arcikníže za pána vzíti mohli
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& pokudž by císař J. Mt arcikníže živobytím přečkati ráčil, aby
Moravané sobě mohli vzíti z arciknížat rakanských jednoho až do
smrti J. M. Cské; *

2. Poněvadž Moravané J. Mti arciknížeti pod panování se
dostali, aby na budaucí časy až do budaucího zase spojení a jich
k koruně české navrácení, ani z kancellaře, ani z komory české
k appelací oni Moravané odsíláni nebyli, ani s nimi nic říditi
neměli, ani poraučeti. Obeslání zašlá všeckna aby přetržena byla,
& gubernací celau tak, jako králové čeští měli, aby J. Mt arci
kníže míti ráčil.

3. Jestli že by král český zase volen byl po smrti císaie,
tedy aby on jim Maravanům povinnen byl in specie ét in genere
všeckny jich privilegia potvrditi, a pokudž by se namluvili z strany
království českého, potud a nic vejše aby od stavův království
českého utiskováni ani potahováni. nebyli. .

4. Co jest se koliv od Moravanův dálo nepříjemného obyva
telům království. českého, aby to od začátku přítomného 1608. roku
ani od J. M. Cské ani od stavův stěžováno nebylo, a že se to od
nich slušně, spravedlivě a náležitě stalo, k tomu aby se přiznali.

5. Co jest se koliv od Moravanův jakým koliv spůsobem
před'tímto vojenským tažením i při tažení dálo, aby J. M. Cská
i stavové čeští to mimo sebe pustili a dobrým přátelstvím aby
k nim náklonni byli, také kyselost všeckna aby minula.

6. Moravané jakaukoliv spravedlnost buď v Čechách neb
v Moravě mají buď v úřadech, nápadích, statcích, aby při tom
zůstaveni byli bez všeho přerušení.

7. Všem Moravanům aby bezpečno bylo k'upčiti, handlovati
a po potřebách svých jezditi bez všelijaké překážky a Čechové
též v Moravě.

8. Poněvadž se to tažení vojenské pro pokoj s Turkem, aby -'
zdržán byl, stalo, aby stavové čeští od sebe na místě potomkův
svých tu smlauvn, která se od Moravanův v Evančících !) stala,
stvrdili a podobně s nimii s jinými zeměmi srovnali; té pak.
smlauvy přípis pod literau A. podáváme a k těmto artikulům
ji zde přikládáme.

') Sjezd Ivančický, na němž následující smlauva zavřena byla, od
býval se 19. “dubna 1608. Viz ]: tomu na str. 3. pozn. 4.
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1603 9. Aby všeckny pře, jimiž Moravané obtíženi byli, (mimo
saudův zemských) minulý,? a nálezové, které jsau se proti jejich
privilegiím a svobodůn dáli, aby přetržení byli a budaucně k žád—
ným důvodům tažení nebyli.

10. Aby J. M. Cská Meravany z rukojemství, v kterémz'
jsau se za J. Mt arciknížecí postavili, vyvaditi a je v tom ubez
pečiti ráčil.

_ 11. Revers aby J. M. Cská ráčil dáti na ta svolení, která
jsau po ta léta činili, že jich privilegiím a svobodám na škodu to
býti nemá, a to podle instrukcí arciknížete.

12. Biskup holomaucký, poněvadž“ saudce zemský jest, aby
pod instrukcí J. Mti arciknížete zůstával.

13. Co se hranic dotýče, aby to při předešlým spůsobu zů
stávalo.

'14. J. Mt arcikníže a země s J. Mtí spojené _ráěí žádati,
aby všech privilegií moravských vejpis jim dán byl.

15. Pan Ladislav Berka aby' z auřadu hejtmanského byl
ssazen &.na závazek vzat, aby se před stavy moravskými postavil,
a z čeho se jemu vina dávati bude, odpovídal, a co jemu nalezeno,
aby podstaupil.

L. A. . Evančická smlauva.

Mý N. N., jmenem nejosvícenějšího knížete a pana, pana
.Matiáše, arciknížete rakauského, knížete burgundského a hraběte
tyrolského atd., z Uher atd.

A my N. N., jmenem Hořejších Rakaus atd.

A my N. N., stavové markrabství moravského, všem i jednomu
každýmu tímto listem naším sami od sebe i jich jmény, od nichž
jsem posláni, známo činíme, k paměti přivozujíce a osvědčujíce:
Jakož jest k zastavení a k spokojení škodlivých některých pozdvi
žení a domácích roztržitostí opět v nově od- hejdukův tureckých,

. ponuknutím za příčinau smlauvy mezi Uhry a Turky nedávno
zavřené, vzniklých, sněm v Prešpurku držán byl, na kterémžto
jest k spomožení nastávajícího zahynutí zavříno, aby království
_uherské od křestanstva odtrženo nebylo a okolní království ikra
jiny Turku v laupež se nedostaly: vidělo se dotčenému J. Mti
arciknížeti Matiašovi, také stavům království uherského, arcikní
žetství rakauského a markrabství tohoto moravského z přinucené
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potřeby za jednoho se spolčiti; též také i nám 'zde shromážděným
z příčin znamenitých se vidělo, aby takové sjednocení aneb spol
čení také se na nás Moravany'vztahovalo. Za tauž příčinau s nimi
v tuž smlauvu jsme vešli i také ji stvrdili, s tau vejminkau, jestli .
že by po časích proti té smlauvě vídeňské a turecké nedávno
zavřené, kterau zdržeti celého aumyslu jsme, “aneb pro kterau
koliv spravedlivau a pořádnau příčinu nám, krajinám a. vlastem
našim aneb jich audům spojeným nepřítel neb nějaký buřič vpád
učiniti chtěl, tehdy J. Mt arcikníže Matiáš & všickni stavové
jak království uherského tak knížetství rakauského,_i my stavové
markrabství moravského Společně sobě nápomocni býti máme,
o čemž nám i spoluaudům našim a s námi sjednoceným zemím
nic sjíti nemá, nýbrž my všickni i jeden každý jakožto v obecném
nebezpečenství příčinau pokoje a tohoto sjednocení jsauce zavá
záni toho zastávati, ochraňovati & napomáhati, a tak spolu živi
i mrtvi to sobě zdržeti povinni jsme. Na potvrzení toho i na v'ěčnau
stálost tento list náš pod pečetmi a s podpisem rukau našich pro
budaucí bezpečnost jsme utvrdili.

Stalo se _v městě Evančicích v Moravě 19. dubna 1608.

Odpověď komissaři od J. M. Cské i od stavův království
českého vyslaní do Dubče na již dotknutý artikule od Moravanův
podané dali tuto:

1. Co se prvního artikule dotýče, J. M. Cská stavy moravské
z povinnosti a z poddanosti propauštěti a aby sobě arcikníže
Matiáše, jakožto čekance a budaucího krále českého, za ochranného
pána na tento čas vzíti mohli, povolovati ráčí, avšak aby týž stavové
jiného sobě za pána vzíti nemohli, nežli dědice, kterýž by po
J. M. Cské pozůstal a budaucně za krále českého volen byl; ti

. pak Moravané ani nyní ani na potomní časy od koruny české se
odtrhovati, ani odlučovati nemají, nýbrž při té koruně na časy
budoucí a věčné, jakožto aud vtěleny aby k ní příslušeli.

„ 2. Co se druhého artikule dotýče, J. M. Cská i stavové
království českého také k tomu své povolení dávati ráčí, však na
tento spůsob. aby ta gubemací &správa nic délejí netrvala, toliko
do živobytí J. M. Cské, a po smrti J. M. Cské aby zase'jako
kdy předešlo království českému stavové moravští svau povinností
zavázáni byli.

3. Z strany potvrzení privilegií, svobod a práv, předkem
všechny obyčejné, buď že by jich Moravané v nově in genere et
in s'pecie, obecně neb obzvláštně, dosáhnauti mohli, ihned jak by
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1608 zase od budaucího krále' českého povinnostmi zavázáni byli a k správě
se dostali, aby jim ihned znova potvrzené byly, na tom se J. M. Cská
i stavové čeští snášejí. Jestli že by pak pod tauto gubernací
a správau arciknížete Matiaše sobě v nově, bez vědomí a dovo
lení stavův království' českého, toho co objednali a to že by k škodě
a k ujmě a k předešlému jistému sjednocení království tohoto a marg
krabství moravského bylo, tomu že by stavové českého království
místa dáti nechtěli, leč "by to prve s týmiž stavy českými Mora
vané uvážili a jednomyslné snešenío to se stalo, tak aby Čechové
a Moravané k sobě dobré přátelství prokazovati a žádným spů
sobem se mstíti příčinu neměli.

4 5. Čtvrtýho a pátýho artikule co se dotýče, ti oba dva že
dalšího povážení potřebují a k budaucímu sněmu se odsílají.

6. 7. 8. I ráčí J. M. Cská na přímluvu svých věrných stavův
českých také k těmto trojím artikulím milostivě svolovati.

9. 10. Na tyto dva artikule J. M. Cská obzvláštní odpověd
ráčí dáti.

11. Že J. M. Cská revers na to, co jest kdy od stavův morav
ských svolováno bylo, dáti ráčí a ujistiti, že to a takové -svolení
na ujmu jich privilejím nemá býti. __

12. O biskupa holomauckého J. M. Cská s stavy svými snésti
se ráčil, totiž čím jest dotčený biskup králi českému podle privi
legií zavázán, tím aby byl povinnen podniknauti, a čím zase Mora
vanům od starodávna zavázán jest. to tolikéž aby od sebe učiniti
povinnen byl.

13. 14. J. M. Cská i stavové podle těchto dvauch artikulův'
že Moravanům zadosti učiniti chtějí, jednomyslně na tom se snesli.

A poněvadž Vaše arciknížecí Mt s královstvím českým a s ze
měmi Spojenými s milostivau vůli a s vědomím veliké a znamenité
podání činí a jiná žádná naděje není, nežli že Vaše arciknížecí
Mt- bez všech dalších replik takové na konec podání_ milostivě
a vděčně přijíti sobě oblíbiti a s tím spokojen býti ráčíte. Pokudž
by pak Vaše Mt s zeměmi vejš dotčenými s takovým podáním
spokojen býti neráčili a něco vyhledávati chtíti ráčíte, tehdy se
stavové království českého Vaší arciknížecí Mti omluvna činí, že
nemohauce nikoliv mimo toto k ničemuž vícejipovoliti ani přistan
piti, že ti všickni'artikulové jakož hlavní, též z nich pocházející

. a což V. Mti povoleno jest, mají minauti a stavové V. Mti ničímž
dále, več jsau se koliv uvolili, povinni nebudau a býti nechtějí,
nýbrž z toho všeho jednání sjíti a ničímž ono býti má.
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Ostatnější jednání na Dubči bylo toto:
' Co se volení arciknížete Matiáše' dotýče, k tomu jest přišlo

i také jest svoleno, toliko to J. Mt arcikníže žádati, kdyby po
smrti J. M. Cské dědicové řádní a pořádní zůstali, aby J. Mt ráčil
býti jejich gubernatorem neb řiditelem & všeckny věci království
tohoto českého aby mohl říditi, však s vědomím, s vůlí & raddau
nejvyšších pánův auředlníkův &saudcův zemských a radd J. M. Cské.
Také že J. Mt arcikníže chce revers od sebe stavům dáti, že toto
svolení jejich, svobodné a dobrovolné volení J. 'Mti za čekance
nemá. býti stavům českým na škodu a na ujmu privilejím & svo
bodám, řádům & právům starobylým předkův, jakž v notuli téhož
reversu J. Mti arciknížecí odeslaného šířeji obsaženo jest

Z strany učinění pomoci na pomezní zámky uherské do sněmu
nejprv příštího se odkládá.

Panu Kavkovi a panu Žampachovi od osob svých za odpu
štění tolikéž k stavům přimluviti se chtějí , však naproti tomu
aby také od J. M. Cské těm, kteří se J. Mti arciknížete přidr
želi, odpuštěno bylo, totiž: panu Vácslavovi Vchinskýmu, panu
z Waldšteina, panu Kaplíři i jiným, kteří v tomto tažení J. Mti
arciknížeti slaužili. A poněvadž pan Berka něco by proti jich land-.
fridu před sebe bráti chtěl, k němu že o to hleděti chtějí, protož
aby byl povinnen na sněmu se postaviti. A jelikož J. Mt arci
kníže ráčil chtíti míti titul krále českého, to že býti nemůže, poně—
vadž neráčí býti ještě korunován.

Jiné opět na Dubči jednání toto bylo:

J. Mt arcikníže Matiáš ráčí chtíti od sebe dáti revers, že
to volení za čekance nemá býti k ujmě privilejím & svobodám
českým

Co se J. Mti arciknížete dotýče titule, aby se J. Mt psáti
mohl designatus rex Bohemiae, o to že se mluviti bude s J. M. Cskau. _

Půhonové a obeslání, komissí, srazeníl) i všelijací půhonové
a důhonové k svědomí, pře vyslyšané & na vejpovědi zůstávající,
na ně aby se .více navracováno nebylo, k tomu že se přistupuje
a svoluje.

Co se dotýče odpuštění a. prominutí osobám, kteří při J. M.
Cské i při J. Mti arciknížeti stáli, to se při tom zůstavuje; však

,) Má.se rozuměti: s ro c e ní, od srokovati : beSprechen, ubereinkommen.
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kdo by se proti landfridu něčeho dopustil jako pan 'ácslav Berka,
ten aby se z toho, z čeho stavové _ho viní, vyvedl, k tomu také
přistaupeno jest.

' J. Mt arcikníže když z Čecha vojskem svým vytrhne, J. M.
Cská i také stavové že podobně své vojsko rozpustí.

Z strany vydávání J. M. Cské sedumdesáti tisíc kop, tomu
jest odepříno proto, že tu summu J. Mt arcikníže potřebovati

' račí 1).

') Tímto artikulem a některými ještě podrobnostmi ukončenobylojednání
v Dubči (o němž viz též rukp. univ. bibl. xv. c. 16, xvn. D. 20. . č. (3. M.
1845. str. 292.) &. arcikníže Matiaš nastoupil jakožto čekanec království
českého zpáteční cestu do Uher za stálých potýček lidu venkovského s lou—
pežným & surovým vojskem uherským. — Beckovský řídil se ve vypravování
'svém, na kolik zvláštních sVých pramenův po ruce neměl, ponejvíce zpra
vami Skálovými a Slavatovými, jakož to i později stále činí. Zvláště
zajimava jest, že Historii Skalovu znal,ješto ona pouze v jediném rukopise,
v Duchcově se snad tehdáž nalézajícím, budoucnosti se 'dochovala.

.
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Co se dalcji po korunováni krále Matisse až do vyhozeni
dvauch pánův českých z okna královské kancellúře praž
ské.zběhlo. Také korunováni Ferdinanda II. na království _

české zde se připomíná.

Matiáš král na druhý den po svém na království české ko'- 1611

mnování'z) poslal svého nejvyššího komorníka, pana hraběte 33,33:
z Mogaui'), k Rudolfovi císaři a jemu poníženěibratrsky. děkoval, nf “čin"
že J. M. Cská ráčila k tomu svau milostivau vůli dáti, aby on Matiáš, '
pan bratr milý, nejenom na království české mohl býti korunován,
ale také ihned správu téhož království jemu ráčila postaupiti,
za kteraužto velkau lásku bratrskau K. Mt že se vždyckny chce

J. M. Cské vděčným ukázati. — Císař Rudolf na to zdvořile sice, Císaíeědodpo
však ne jak jemu v srdci bylo, odpověděl; že pro tu velikau lásku, '
kterau k J. M. Kské jakožto k svému nejmilejšímu _anejstaršímu

') Jak z nadpisu viděti jest, scházejí zde dvě kapitoly, osma totiž
&devátá, které obsahovaly asi udělení majestatn, dějiny pasovského vpádu
do Čech, druhé tažení Matiaše lm Praze, jeho zvolení a ku konci i koruno—
váni na království české. — Hledali jsme na všech stranách, zdaž by se nam
snad nepodařilo najíti aspoň některou čast konceptu aneb dokonce nějaký
kus vytrženého originalu, avšak na ten čas všecka prace objevila se býti
marnou. — V příčině literatury o dobách těchto zde scházejících ukazujeme
předevšímk četným zpravam současným vyčtčným v Jungmannově historii
lit. české IV. č. 450. a násl. Majestat Rudolfův na svobodu náboženskou
tištěnjest pak celý v Šubertově Druhé apologií stavův českých (II. vyd.
č. 25. str. 132), v Jak. Malého Vymožení majestatu od císare Rudolfa,
v Pamětech Vil. Slavaty (I. str. 376—380.),a německý překlad v Gin
delyho Gesch. der bóhm. Bruder II. 447. — O vpádu pasovském listiny
vydaliHanka a Hammer-Purgstall, obšírně pojednání podal Kurz
(Schicksale des passauischen Kriegsvolkes). V ostatním ukazujeme ke jmenům
a spisům vyčteným na str. 4. v pozn. 1.

*) Dne 24. května 1611.
,) Ma stati: z Meggau.
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48 Kap. x. Sjezd v Norimberce; Matiáš odjel z Prahy.

panu bratru míti ráčil, rád k tomu ráčil povoliti, té jsauce nepo
chybné důvěrnosti, že J. M. Kská, jakožto věrný bratr, bude se
k J. M. 'Cské ve všelikých případnostech přívětivým ukazovati
i skutkem to plniti.

Král Matiáš po svém ha království české korunování za něko
lik týhodnův zdržel se v Praze na Hradčanech v domě Lobkov
ským, kteréhožto času nejvyšší pány auředlníky a saudce zemský,

také i raddy při appelací i při komoře české obnovil a dosadil ')
Rudolf no—
rad postau
pil králov
ství české.

Mezi tím Rudolf císař vždyckny o to přemejšlel, kterak by křivdu
sobě od vlastního bratra Matiaše krále učiněnau mstíti (jistá věc
jest, že to postaupení království českého proti dobré a. svobodné.

' vůli Rudolfa císaře z mocného přinucení se stalo, ačkoliv on

Stížnost
proti Mati.

QiOvi.

Kurth-Move
ujali se cí

safe.

Porovnůní
se stolo.

král Matiáš témuž Rudolfovi dvakráte sto tisíc zlatých rejnských
skládati i některá královská panství v Čechách, totiž Pardubské,
Brandejská, Lisské a Přerovské, také mimo nich i ročního depu
tatu jistý díl dávati & postaupiti se zakázal) a království české
sobě zase pod právo uvésti měl a mohl; protož také k všem kur
íirštům za raddu a za pomoc psal, stížně krále Matiáše i stavy
české dotýkaje, skrze .což maje vždyckny mysl skormaucenau
a srdce tesklivé, tím dřívěji sobě pomohl do hrobu. — Kurfirštové
sjedauce se v městě Normberce '), tu křivdu císaři učiněnau vysoce
vážili a ačkoliv tehdáž do téhož Normberka od vyslaných krále
Matiáše, jenž byli: pan hrabě z Megan, Richard z Štarnberka,
Linhard z Felzu a pán z Polhaimu, dostatečně z podpisův císaře
Rudolfa vyrozuměli, že on ne přinuceně, ale dobrovolně králi Matiá
šovi korunu i Správu království českého podstaupil, však předce
oni kurfirštové s největší pilností k tomu vedli, aby král Matiáš
s Rudolfem císařem ve všem náležitě porovnati se hleděl; k tomu
také porovnání radilo poselství papežské, španihelské ifiorentské,
ano také arciknížata rakauská: Maximilián, Ferdinand, Arnošt
i Karel. Mezi kurfiršty nejsilněji císaře zastávali: kuríiršt mohut
ský, kolínský a saský, ale on Kristian, kurfiršt saský brzo potom
svůj život dokonal. — Posledně při konci měsíce července stalo
se porovnání mezi Rudolfem císařem a. mezi Matiášem králem 3).

') Stalo se to dne 4. června. Paměti Slavatovy II. str. 66—64.
2)V druhé polovici měsíce říjn a l. 1611. — Gindely „Rudolf“ II. p. 316.
;) Toto všecko jednání Beckovský vložil ke sněmu Norimberskému,

v říjnu ]. 1611.odhývanému, omylem, nebot přímluva kuríirštů za Rudolfa
II. stala se již za vpádu passovského vojska do Čech v měsíci dubnu. (Gin
dely 11. p. 258.) Narovnání v měsíci červenci, o němž těž Beckovský mluví,
týkalo se ročního platu, jaký Matiúš Rudolfovi dávati se uvolil.
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To když se jednalo, Matiaš. král z Prahy odjeti se strojil 1611
a dne toho před svým odjezdem 1) v pokojích arciknížecích na
hradě pražském obědval, v té pak světnici, kde říšská radda držána
bývala, přední královští dvořenínové i páni auředlníci a saudcové
zemští za dvaumi tabulemi také obědvali. Téhož dne on Matiáš
svého nejvyššího komorníka hrabě z Megau k císaři poslal a vzkázal,
že od J. M. Cské odpuštění bere a do lásky bratrské poslušně
se poručena činí. Císař to vzkázání vděčně přijal, mnoho štěstí
a božské požehnání na cestu mu vinšoval. Toho ještě dne (sic)'*)

Matiaš s celým dvorem svým do Lužic, odtud do Slezska i do PMatiu'n.
\Ioravy z Prahy vyjel a od stavův těch zemí přísahu přijímal. "m„na
Dne 22. září měsíce do Holomauce přijeda, tam toliko poobědval
a do Prostějova se hnul; z Prostějova jel do Výškova a tam také
poobědval; odtud jel na noc do Slavkova, na ráno do Hustopeče
a odtud do Nyklšpurku 3), kdež slavně od kardinala Ditrichšteina,
holomauckého biskupa, vítán byl i ctěn. Na druhý den z Niklš—

purku přímo k Vídni se hnul. Do Vídně on přijeda, všechno Matiulaozo
slavně se tam k jeho svadbě hotovilo, kdež také on Annu, dceru
Ferdinanda, arciknížete rakauského, jenž byl syn císaře Ferdi
nanda I. a bratr též císaře Maximiliána II., za manželku dne 4.
prosince sobě pojal, maje věku svého 54 léta.

Při konci tohoto roku nemoc Rudolfa císaře když se roz
máhati počala, císařští muzikanti před hradem pražským truchlivau
muziku dělali, spívajíce žalm 50.: „Miserere mei Deus“ atd., „umu
„Smiluj se nade mnau, Pane“, atd. Mnozí lidé domnívali se, že “$$$ již?
se to z císařského zármutku děje; když ale ti muzikanti byli ";ĚUQÍ'
tázáni od císařských dvořenínův, jaké. by příčina byla tak truch
livé muziky, odpověděli žalostně: „Již velmi dlauhý čas žádnýho
penízku fnaší služby jsme nedostali a kterak veselí býti máme
v nauzi postavení lidé, kteří pokorně prosíme, at se nám déleji
náš plat nezdržuje“. Tau muzikau a tau odpovědí dvůr císařský
oni tak pohnuli, že bez dalšího odkladu svůj náležitý a davno
zadržaný plat dostali. —-Ačkoliv se mluvívalo, že velké bohatství
přitom císařským dvoře se nachází, však ani vojáci, ani řemesl
níci, ani dvořané, ani jiní náležitě placeni nebývali.

V Menším Městě pražském dne 20. července kostel Svaté Mmnmňů
Třojiceod Němcův Luterianův byl založen, kde nyní bratři Karme- i“"'š"“$

.____ $$$
') Dne 22. srpna.
') Ma stati: Následujícího dne, t. j. 28. srpna.
') Mikulova.

Beckovského Posolkyně n. a. 4
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1611litáni Bosáci bydlejí 1). Také tohoto roku dne 27. července ti Němci
v Starém Městě pražském kostel pod jmenem Salvatora neb Spasi
tele založili, při němž nyní bydlejí bratři Pauláni.

1612 Opět v tomtoi v následujícím 1612. roce klášter Cistercienský

zbŠÝŽŽÍŘyv Zbraslavi, velkau mily od Prahy vzdáleně stojící, velkau zkázu
““““Pen-skrze vojsko pasovské i také potom skrze neskrocený a divoký

lid uherský, tehdáž k Praze příchozí, zakusil; nebot všechno,
cokoliv nalezeno v něm býti mohlo, to pobráno & co vzato neb
odneseno býti nemohlo, to zkaženo bylo.

1612 Léta 1612. Dne 149). ledna měsíce Rudolf císař, maje věku
nudoucfsusvého 60 let“), umřel na hradě pražském, jehož tělo zatím do

královské kaple Všech Svatých na tom hradě složené bylo a v ní
až do prvního dne měsíce října odpočívalo. Ten náš dobrý král
český a císař římský mnoho chvalitebného pro rozmnožení víry
katolické spůsobil a byl by jistě mnohem víceji učinil, kdyby od

uma? svého vlastního bratra, který stavům evangelickýmvelmi přál, tak
Jiří3311:k nelitostivě utlačen nebyl; nebot on Rudolf mnohá nadání a svobody

vim. katolíkům, kteří od evangelických utiskánibyli, udělil, a ty evan
gelíky, kteří všudy sice přednost měli. s katolíky tak porovnal,
že oboje strana jako jedna ruka byla. Také těch evangelických
(neb pod obojí spůsobau Tělo a Krev Páně přijímajících) saud
duchovní, který se jmenoval dolejší konsistoř, k správě arcibiskupa
pražského připojil. Stavy i města království českého tak sobě svau
přívětivostí náchylné učinil, že katolíkové všudy, kde se oni prve
ani mnoho ukázati nesměli, přednost měli. Slovanský klášter
v Novém Městě p1ažském kacířům odňal akatolíkům navrátil. Dvě

$$$; koleje tovaryšstvuJežíšovémuv Brněa v Glacku') na místě dvauchklášterův založil a nadal. V čas turecké války s pomocí Martina,
arcibiskupa pražského, mnohé pobožnosti nařídil, když toho času
jisté znamení zvonem se dávalo a lid za přemožení tak velkého
a strašlivého nepřítele modliti se musel; což aby se tím horlivěji
dálo, každého týhodne ve všech téměř kostelích třikráte se kázání
konalo a lid k vraucné pobožnosti napomínán byl, i také on sám
Rudolf svým pobožným příkladem k skraušenému pokání lid vzbu
zoval. Všeliké umění pro obecné dobré tak miloval, že mu žádný

1) Na malostranském Úi ezdě.
') Skála (I. 330.) a po něm Chlumecký (p. 785.) i Gindely (H. 328.)

udávají 20. ledna.
3) Podrobněji udává. se stáří jeho: 59 let, 5 měsícův, 23 dnův.
') Čti: v Kladsku.
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jeho předek v tom roven nebyl, protož také on z dalekých krajin 1612
učené muže s velkým svým nákladem do Prahy přivésti dávala je Ufff,“;“"
vychovával, jakž toho jeden příklad máme v letu vejš dotknutém
1601. na Tycho Brahovi, v hvězdářském umění velice učeném 1601
muži 1). Také on Rudolf své veliké zalíbení v malířství, v řezbářství
a v jiných vzáctných prácech měl a protož kde jenom kterého
slavného mistra dostati, mohl žádného nákladu nelitoval, odkudž
také Pražané i okolní obyvatelé, berauce sobě příklad z svého
krále a pána, svý domy ozdobně malovati dávali a je vnitř 1zevnitř "33,323“
malováním okrášlovali, což se v Městech pražských na mnohých “"“““
dosavad neporušených domech spatřiti může.

Podobně do svého království českého on Rudolf císař také

mnohý rozumný muže povolal, kteří velkau povědomost v perlách,
v zlatě & v drahém kamení měli; a protož také drahými perlami,
rozličnými a vzáctnýnii kamínkami tak bohatě a tak spanile jeden Druhy-věk
stůl dal vysaditi a okrášliti, že kdokoliv na to tak pracovité
a mistrovské dílo, na němž se několik let pořád pracovalo, patřil,
jináče se domnívati nemohl, nežli že krásné malování vidí; nebot
to drahé kamení i perle všeliká zvířata, stromy, oblaky, vody, háje
a. jiné přirozené věci vypodobňuje; kteréžto dílo poněvadž tak pilně
děláno bylo i bohatstvím se stkvělo, mnoho tisíc dukátův převý
šovalo a mezi divy světa od rozumných mužův, kteří ten stůl .

častěji viděli, se počítalo. Mimo toho tak drahého stolu mnohem 503133318;
dražší císařskau korunu udělati a ji drahým kamením, perlami sceptrum.
a zlatem ozdobiti dal;také jablko císařské, bohatě velkými perlami
ozdobené, celé zlaté-, i sceptrum z kosti neb rohu jednorožce, na
jehožto špici spatřuje se kámen safirus co slepičí vejce velký,
mimo jiných mnohých drahých věcí, dal udělati. Tyto pak nyní
zde jmenované čtyry věci v císařském pokladu v Vídni se nachá
zejí a poslednější tři věci, totiž: koruna císařská, zlaté císařské
jablko a sceptrum přes sedmkráte sto tisíc telarův říšských svau “*
cenu mají. — Milovníktaké byl velky těch mužův,kterí sevdrahých
kameních a v kovích rozuměli, protož je také k dobývání stříbra,
k hledání zlatého písku v potocích a k jiných kovův drahých
vyskaumání posílal.

Slovem: žádné v dalekých zemích nebylo uměníamistrovství,
kterého by on Rudolf skrze rozumné mistry nebyl zkusil a jeho
dobrau povědomost byl neměl; a protož také ho tehdejší okolní
páni, knížata a králové pro jeho veliký vtip a velkau rozličných

') Beckovský II. 1. p. 893.
4:1:
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1612 slavných umění vědomost, také pro velkau na zlatě, na perlách
a drahém kamení hojnost druhým Šalomaunetn jmenovali i vůbec
mluvili, že mu žádný z nejbohatších v sausedství králůvv té dvojí
věci roven není. Nebyl on skauposti milovník, ale kdo v čem
potřebu měl, před ním on ruku své štědroty odvíral, avšak nikdá
žádného nedostatku neměl ').

Rakovník Město Rakovník, které před některými lety kkrálovské české
komoře připadlo, osvobodil aje v královské město vyzdvihl. Po

im'“ 3" dobně se stalo s Mladau Boleslaví i s Bydčovem, vyjímaje mladoes avaB d
150:“hy" boleslavský zámek. — To však bohatství všeckno i slávu, všeckno
"k mém zde zanechati a chudý z světa, ne tak věkem jako hořem strápeny,

k věčnosti odjíti musel.

333% Po smrti téhož Rudolfa císaře všechny jeho pokoje se zape
oběsil. četili, komorníka pak jeho, přijmím Ruskýho "), který při císaři

stále slaužfval, stavové čeští do žaláře vsadiň dali, kde se on také,
obávaje se 'do katovských rukau za živa přijíti, sám oběsil; což
když se stalo, rozkázali ti stavové hned jeho bratra-“') i služebníky
do žaláře vhoditi, aby skrze ně aspoň se toho dověděti mohli, co

Zbůůocffť"z toho oběšence víceji zvěděti nemohli. — Císařské zboží když se
tehdáž spisovalo, chtěli tomu někteří, že za patnácte millionův se
ho našlo; mnozí tomu věřili, mnozí věřiti nechtěli. Také pověst
tehdáž šla, že se v císařských pokojích dvě ve zdi zazděný truhly
zlatem litým naplněné našly.

3311.03: Po smrti téhož císaře Matiáš bratr jeho, uherský a český
'král, dne 13. června měsíce na království římské od kuríirštův
v městě Frankfurtu nad Mejnem volen a dne 24. téhož měsíce
slavně korunován byl; po něm také dne třetího manželka jeho

! byla korunována. Dne pak 3. července z téhož města říšského oncísař Matiáš vyjeda, přijel na sv. Annu na zámek Zbirov, kde dva
dni zůstal, maje oblíbení v střelbě; a bylo tehdáž jelenů 32 a di—
voké zvěři 5 kusův pobito. Z toho Zbirova s císařovnau manžel
kau svau vyjeda, on císař do Prahy dne 28. téhož měsíce šťastně
přijel, kdež zřídiv ostatní věci, které se k dokonalejšímu utvrzení
jeho králování vztahovaly, hned také všechny potřeby ]: pohřbu
Rudolfa císaře hotoviti rozkázal, jakož také dne prvního října
měsíce při druhé hodině na noc tělo téhož slavného císaře z kaple

1) Obšírné pojednání o sbírkách Rudolfových sepsal J 0 s. S vátek vě
spisu Cultnrhiston'sche Bilder aus Bóhmen.

') Správně:Kašpara Rnckýho.
8) Fridri ob a.
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královské Všech Svatých do kostela sv. Víta přeneseno a do nového 1612
hrobu neb sklepu. jejž on Rudolf zhotoviti a draze alabastreín
okrášliti dal, k českým králům a k římským císařům počestnč
bylo pohřbeno. Následující _pak tři dni po celé Praze bylo zvoněno
a v témž hlavním kostele pražském služby Boží za šťastné a lehké
odpočinutí duše jeho se konaly. Také po tři dni v prostřed toho
kostela sv. Víta castrum doloris neb pohřební památka s mnohými
světlami i s mnohým malováním a obrazy dřevěnými k témuž
smutku příslušejícími ozdobena dosti prostranná. stála.

On Matiáš císařakrál český Karlovi z Lamberka. arcibiskupu 501131571:
pražskému, všechny kollatury a patronatus v království českém mm;.:
na budaucí věčné časy daroval. ——Ten arcibiskup ačkoliv byl
velmi mdlého zdraví, však předce s pomocí Jana Loheliusa (on
Lohelius byl tehdáž opatem na Strahově, jinak na Hoře Sionské,
řádu premonštratenského, také biskupem sebastienským a téhož

'Karla arcibiskupa suffraganem) šest let arcibiskupství pražské řídil Aumreíxa
a posledně v klášteře cistercienském, Ossek řečeném, v němž on a berklfm'
téměř stále bydlel, dne 18. září měsíce, maje věku svého 49 let,
v Pánu usnul.

Po smrti téhož arcibiskupa při začátku měsíce listopadu
Matiáš císař s celým svým dvorem z Prahy skrze Moravu odjel
a do Nyklšpurku přijeda, opět velmi slavně od Františka kardi
nala z Ditrichšteina ctěn byl.

Veliké z jara rozvodnění mnoho dědin potopilo, mnoho roz—301133331
neslo, mnoho lidí také i hovad stopilo. Podobně toho jarního i let
ního času mnoho velkých povětří bylo, kusy ledu co slepičí vejce
často padaly a veliké škody v Čechách spůsobily. V pátek na den
Mlaďátek velké povětří mnoho stromův vyvrátilo, mnoho krovův
i stavení pobořillo; to povětří trvalo devět dní a devět nocí. Toho
času lidé ještě vorali, jakoby podzimek byl.

Sedlák opilý z Prahy vyjeda, zlořečil velkýmu větru, od Ziel-lichý;
něhož nenadále daleko byl zanešen a dostana vysoko v povětří od od dtbla
ďábla poliček, jehož znamení za dlauhý čas na tváři viděna byla,
na zem spadna, odřekl se dalšího zlořečení a lání.

Léta 1613. Dne 7. března měsíce císař Matiáš do Prešpurku 1613
na sněm přijel, kdež po vyřízení mnohých věcí dne 25. téhož mm do

ku,

měsíce Anna císařovna uherskau korunau byla korunována. Po důpomď» nce .
zavřeném uherském sněmu císař zase k sněmu říšskemu do Řezna jel.
pospíchal, zanechaje Ferdinanda, arcikníže rakauské, na místě
svém v Vídni jakožto svých dědičných zemí řiditele. Při začatku
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1613 měsíce listopadu císař z Řezna do Lince přijel, tam přes Vánoce
zůstal a stavům českým sněm do Českých Budějovic ke dni
20. měsíce ledna následujícího roku rozepsal, protože tehdáž

„„ „mm v Praze morová rána rozmáhati se počala, která osm měsícův
trvala 9. přes devět tisíc lidí do hrobu položila.

Lohan“„. Jan Lohelius, opat strahovský, učiněn byl arcibiskupem praž
„$axr ským, jehož také řád Křižovníkůvs červenau hvězdan za nejvyš
$$$ šího generalního mistrav počtu XXVI.přijal. Ojeho chvalitebném,
““““" ano i svatém živobytí mnoho by zde bylo psáti, které se již také

v rozličných knihách latinských tištěno nachází.
pom“ „ Na den Mlaďátek veliké povětří v Praze i okolně bylo,

33,3%: mnoho škod nadělalo, také na pražským mostě obrazu dřevěnnýmu
'" ““ Krista Pána hlavu ulomilo.

hmmm, V čas husitských a táborských neřádůvkutnohorští obyvatelé,
wray“ velmi horliví katolíci, na Tabory, na Husity &.na jiný kacíře

1419 všechny velice zanevřeli tak mocně, že 1419. roku faráře kauřinv
Fm m. ského, který nazván byl Havel Chudek') a táborského kacířstva
ÍÉÉŠŽÉ se přidržel, bez milosti do jedné šachty blíž kostela sv. Martina
„„ ,'.,cm za Kauřimskau branau vhodili. Do jiných šachet okolo téhož kostela

sv. Martina na cauku Greyfském okolo šesti set, některý za živa
a některý stínaný vhodili. Nachází se také v starých kutnohor
ských památkách, že oni kutnohorští horliví katolíci těch blud
níkův nejvíce do Gdule, do Kukle, do Martina, do Starých i Mla
dých Kocaurův 9) (tak se tehdáž ty šachty jmenovaly) nelitostivě
vházeli, nebot dojednoho dolu mimo jiných neb do jedné šachty
1700, do druhýho 1308, do třetího 1534 osob mužských i do ji
ných šachet také velký počet uvržen byl. Kněz Matauš Hradecký 3),
někdejší děkan kutnohorský, poznamenal, že těch Táborův do
rozličných šachet, kteří skrze Kutnohorská uvrženi byli, 5446 *) osob
mužských v rozličných starých rejstřících napočítal. Za duše těch
bludníkův a kacířův každýho roku dne 18. dubna' mívali ostatní

1621 bludníci svá shromáždění, schůzky, sbory i kázání až do 1621.
roku, které 1613. roku nejvyšší mincmistr Vřesovec“) snažil se
takové sbory a schůzky přetrhnauti, však nemohl to v skutek uvésti.

') Správně:Jan Chode k. — Tomkovy DějinyPrahy IV. 27.
') Má se tu nepochybně mysleti R 0 u s ův, nebot Mladé & Staré Rousy

byly mezi doly kutnohorskými, nikdy však K 0 c o u i“i.
') Vis o něm Jireěkovu RukověťI. 258.
*) Kořínek (Staré Paměti Kutnohorská str. 320) udává počet 5496.

dle téhož pramenu.
5) Správně: Vilém Vřesovec z Vřesovic.
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' V Praze povstal velký mor, nímž vtom samým městě Židův 1613

i křestanův přes 24 tisíc umřelo; také velké povodně v tomto 151015033?
roce byly a velkých škod mnoho spůsobily, zvlášť v zemi turyn
ské a v okolí Weimaru města.

Když se domy pražští, jak vejš dotknuto jest, malováním ŠŠŠŽĚO
rozličným okrášlovaly, také na jednom domě v Novém městě praž- “$$$“
ském v ulici Svatoštěpánské po pravý straně, jdauc do té ulice
z Koňskýho trhu, malování tomuto rysu neb obrazu podobné bylo
vyobrazené s nápisem ostrovtipným a českému království mnoho
předpovídajícím: „Snad že lev český má.již uzdu a kšíry, tak více ne
již jako prve svobodný, nýbrž dokonale nyní také osedlaný a jíti
musí kam ajak veden bývá on, ztrativ svobodu svau, mocnost i sílu
všecknu.“ Toto malování na domě novopražském ačkoliv jest Obram„„
prosté, však vypodobňuje mnoho a jest takové: osum pannen 353_2233“
okolo českého dvauocasatého lva stojí, dvě držejí nad jeho hlavau “33332 '
českého království korunu, třetí jeho hřívu, čtvrtá ocas česá, “"“""
pátá. jeho tlapu hladí, šestá regalie královské, sceptrum,jablko,
meč jemu ukazuje, sedmá. zrcadlo před oči staví, osmá za ním
znížená potutedlně na něho kšíry strká, by on to nepozoroval,
a nad tím vyobrazením tyto se čtau verše:

Antiqua ex pictura haec est nova facta figura,
Quid sensere patres, hinc rem perpendite fratres.

Léta 1614. Na den Obrácení sv. Pavla na víru Matiáš císař 1614

z Lince do Budějovic přijel a tam hned následujícího dnev středu 333135;
sněm se začal 1), na němž toliko některý věci k vyřízení přišly; 10“le—
většího pak a hlavnějšího co bylo, zvláště v příčině konfederací
neb sjednocení Čechův s jinými přivtělenými zeměmi, tak jako
s Uhry a Rakušany, též v příčině defensí neb hotovosti, krajských
sjezdův a obnovení erbanuňkův s okolními zeměmi, do jiného
budaucího hlavního sněmu odloženo bylo. Po dokonaném sněmu,
jenž se zavřel v čtvrtek po sv. Matěji, císař se zase k Linci
obrátil, k němuž tam z počátku měsíce dubna poselství turecké
přijelo, podévajíce se k dokonalejšímu příměří. Ty některé na
tom obecným v Budějovicích zavřeným sněmu snešené byly věci:

1. Zbírky tak téměř jako minulýho roku aby se náležitě
dávaly.
' 2. Na Horu Kutnau aby se v stříbrných dolích pavovati,

') Paměti Slavatovy II. 192.; Gindely Dějinyěéskéhopovstání I.
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1614 neb stříbro dobývati mohlo, a ty hory stříbrné aby dokona—ne
ggmlfmggzpustlý, patnácte tisíc kop grošův míšeňských, to jest čtyrydceti
"010“W- pět tisíc zlatých rejnských stavové dáti svolili; tehdáž kopa grošův

míšenských 3 rýnské platila.

5232533 3. Císařovna, 'uherská a česká královna, Matiášova manželka..
vono- císaři manželi svýmu patnácte tisíc kop míšenských grošů'v, nebo

čtyryceti pět tisíc zlatýchj rejnských zapůjčila aon jí manželce své
panství Mělnické s vším příslušenstvím až do její smrti k užívání
zanechal.

Sucho.< V království českém tohoto roku veliké sucho bylo, nebot
pět měsícův žádný déšt nepršel.

3333? Od císaře Matiáše zápověď přišla, aby se v Čechách malý
peníze víceji nebraly.

memm„. V městě českém Fridland řečeném dne 28. dubna bezbožník
hŠ-ŠioÍŽnkŽhjedenbyl rozpálenými kleštěmi trhán, za živa do kola vpleten
bŽŠŠŽ'ŠÉyIVa posledně spálen, proto že on svan vlastní ženu šestinedělku

"“"““oběsil, dítě zabil, jinau ženu pojal & ji také zamordoval. Mnoho
jiných mordův spáchal, mnohých krádrží se dopustil, sodomství
s hovady provozoval ten nešlechetník.

Baddnípa.. Téhož dubna měsíce dva lotři v Praze Nové pana raddního
33333233zamordovali a následující mzdu dostali: Mistr popravní před novo
"mo'dmn' pražským domem raddním každýmu z jich zad tři řemeny vyřezal,

odtud oni vedeni byli na Koňský trh a před tím domem, kde
oni ten mord spáchali, každýmu ruka pravá byla utata a obě
před jich očima k planyři byly přibité; hned oni vedeni byli před
raddní dům staropražský & před ním každýmu byly prsy rozpále—
nými kleštmi utrhány; do Nového Města pražského přivedše je,
opět jim kat několiv dílův masa 2 jich bokův kleštěmi vytrhl
i také z pravé nohy palce uštípl; k šibenici byvše přivedeni, byli
hned od noh kolem lámání, čtvrceni, čtvrtě na šibenici i také
jich střeva, s všemi těl jich vnitřnostmi do košil jich svázaná, na
tuž šibenici pověšeny byly.

Měsíce máje utracen byl v Praze hlavní zločinec, který při
3333 40 mordích byl přítomen a 19 sám jediný jich spáchal, z nichž

osm těhotných žen zamordoval, z nich živé plody vytrhal a ksvým
čárám potřeboval. Byla jemu pravá ruka utata, kleštěmi rozpá

' _lenými byl trhán. z jeho zad řemeny byly taženy, od nohy nahoru
tělo jeho kolem lámáno & do kola vpleteno bylo. — Také tehdáž

$$$ měsíce června v Praze tři sedláci podobnau mzdu za své nešle
m. chetnosti páchané vzali; jich provinění bylo zamlčeno a najevo

nevyšlo, ani do rychtářských kněh zapsáno nebylo. — Opět
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v Praze měsíce července jeden nádenník svýho spolunádenníka 1614

nožem, kterým o snídaní chleb krájel, probodl a zamordoval, začež “3:31:13“
brzo potom byl provazem trestán.

O jaimarce Svatovítském byli z Prahy čtyři zlosynové vyve
deni; jeden byl u šibenice mrskán a cejch vypáleny na těle dostal,
druhý byl oběšen, dva ostatní byli kleštěmi rozpálenými trhání,
jednomu z nich utata ruka, i také z něho řemeny byly taženy pro
mnoho spáchaných mordův i krádi'žstva.

V pátek před sv. Bartolomějem v městě Český Lípě shořelo
40 domův.

Měsíce prosince velký mordýř byl do Prahy přivezen, který
mezi jinými mordy spáchanými z těhotné ženy plod vyňal, do
jejího života štěně vložil a život té ženy zase zašil. Tento bez
božný člověk-tiše v jednom hauští když seděl, šla mimo místa

'toho jedna žena pobožná, píseň zpívajíc pobožnau; za ní on
z hauští svého, kde na pocestný čihával, vyleza, pOSpíchal a žádal,
by ještě píseň jednu pobožnau zpívala. Po vyzpíváni té počal on
býti velmi teskliv, že sotva se od pláče zdržel. Žena ta divíc se
tomu, tázala 'se ho, co za příčinu jest jeho tak velkého truchlení
a zármutku? „Má dobrá ženo, mám já mnoho příčin, pro které
truchliti &.Boha na mě rozhněvaného krotiti musím, nebot jsem
v mém živobytí mnoho mordův spáchal i také tebe byl bych jistě
zamordoval, kdybych tvau pobožnan písní nebyl k lítosti pohnut;
máš ty jistě mocnýho anděla při sobě, který tě na všech cestách
tvých chrání, od všeho zlého hájí a vystříhá. Také jsi u Boha
v milosti velké, kterau já hříšník veliký již dávno jsem ztratil
& nikdá více nenabydu jí; protož prosím tebe, buď u něho oro
dovnice moje a za mě se přimluv, který jsem přes devadesáte
mordův spáchal a již hoden nejsem božské milosti užit-i a odpu
štění mých velkých hříchův obdržeti“. Žena ale ta jak nejlípe
mohla těšila ho i prosila, by skraušeně hříchův svých želel,
sv. pokání konal a více nehřešil. S těmi slovy rozešli se v pokoji
a v lásce křesťanské.

Téhož měsíce prosince při veřejné silnici v hájích a v lesích
_rozliění lidé zmordováni byli nalezeni v těch místech, kudy se

z Prahy k Vídni jezdí. Takoví mordové by přetržení & zamezení
byli, vrchnost pražská, vyslala z Prahy plný vůz katův, biřicův
a podobných lidí, také někteří na koni blíž toho vozu zbraní
dobře opatření jeli. Laupežníci & mordýři vidíce ten vůz a dva
toliko jízdní, vyběhli z lesa, chtěje ten vůz laupiti a lidi mordo
vati; katané, biřici a jich pacholci tak je přivítali, že jich několik

Utmceni

Oheň v Lípě.

Štěně do ži
vota misto

dítěte vloze
uo.

Mordýfi
uchy-tání.
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1614 na zemi ležeti zůstalo, ostatní utíkajíce od jizdných honěni
a jich sedm popadnauce, do staropražské šatlavy byli dovedeni,
z nich dne' 15. ledna roku následujícího 1615. kolem lámání ado
kola vpleteni byli tři toliko; ostatní čtyři těžce ranění pomřeli.

1615 Léta 1615_ V Čechách měsíce ledna veliká zima byla a mnoho

gmůgdgggvinic i štěpnic zkazila; následovalo tak horké léto, že přílišným
suchem všecko téměř osení i ovoce zhynulo; také z toho horka
mnoho povstalo ohňův.

30:21:23? Tehdáž jedna žena v Litoměřicích patero dítek neb raději
'potvor zplodila, které byly poloviční lidé a poloviční psi, jakž

Zemětřoso-o tom píše Kalvisius (sic) vsvé kronice na listu 970. —Zemětřeseni
v noci mezi 9. a 10. hodinau dne 19. února v Čechách bylo.

Penízezn- Matiáš císař s manželkau svau do Prahy k sněmu obecnému
Wm“ přijeda, poručení přísné vydal, aby žádný žádných ani krejcarův,

ani grošův nebral, kteří tehdáž velmi zhusta a v malé dobrotě
mezi lidem v Čechách se nacházely.

SněmvPrn- V pondělí po sv. Trojici sněm obecný dne 10. června měsíce
" na hradě pražském v přítomnosti císaře Matiáše' a vyslaných

z Moravy, z Slezska i z Lužic se začal a v sobotu po sv. Jero
nymu zavřen byl 1), na němž povolena byla v minulým le'tu jmeno
vaná konfederací a defensí na pět let, i také mnohé jiné věci,
kterých stavové pohledávaly, snešené byly. Mezi jinými na tom
sněmusnešenýmiartikuly také tento artikul o zachování staro
žitného jazyka českého a vzdělání jeho byl snešen
a zavřen na tento spůsob a slovy následujícími rozepsán:

Řeččeskú. Jakož jsau sobě stavové k paměti přivedli, kterak vzáctní

vlžguššnmi předkové jich snaživše se jazyk a národ svůj český vzdělati, rozmno
' žiti a zachovati, a saudíce to, že s zahynutím jazyka českého

národ český i jmeno Čechův zahynauti by muselo, (bezpochybně
příkladem národův těch, kteří chtíce sobě spůsobiti u národův
cizích slavné jmeno, netoliko sami v zemích svých jazyk svůj
přirozený sobě zostřovati chtěli, ale i od sausedův svých, s nimiž
v přátelství a v nějaké smlauvy vcházeli, toho mezi jiným obzvláštně,
aby jazyku jejich se učili a v zemích svých užívali, žádali) toto

1) Obšímé pojednání o veledůležitém sněmu tomto mají Slavata
(II. 193. a násl.), Skála (I. 360.a násl.) a Gindely (Dějiny česk. povstání
I. 82 a násl.): Viz mimo to ještě Emlerův článek „Berně r.1615. svoleniřl
v Památkách VIII. p. 178. &Sedláčkova „Rozvrženísbírek a herní
r. 1615. dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné“ v aktech
kr. ě. Spol. Nauk r. 1869.
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za právo nařídili, aby před saudyvtomto království jinak mluveno 1615

a pře jinak vedené nebyly než jazykem českým; což, jak pi'img'ggggg
předcích naších, kteří jsau tak- na vlast svau, jakožto praví její mluvil“
synové, laskaví a vzdělaní, národu i jazyka svého žádostivi byli,
vysoce chvály hodné a potřebné jest, tak naproti tomu při mnohých
nynějších obyvatelích království tohoto potomci jejich nemohau se
než tupiti, že šlepějí týchž předkův svých nenásledují, více se na
uvedení sem do tohoto království. vlasti naší milé, všelijakých
cízých jazykův a národův vydávajíce. Čemuž kdyby jednau časně
v cestu vkročeno nebylo, nemohlo by naposledy to než s velikau
záhubau í s utiskáním národu našeho českého býti. — A na oko Cizozemcisc
se spatřuje, že vždy více a více sem do země cizozemcův přibývá, malej"
kteří se zde osazují, své živností,obchodyahandle vedau, velikých
statkův docházejí a nabývají, i na úřady i na jiné povinností
zvláště v městečkách i v městách do raddy mnozí, neumějíce třích
slov českých, stranám česky své věci přednášejícím nerozumějíce'
a práv tohoto království povědomí nejsauce, dosazení bývají, ano
v mnohých místech království tohoto při sandech, jakož také
v místech raddních jazyky cizími (což patrně čelí proti zřízení
zemskému B. 32., kdež obmezeno jest. aby všickni před saudem
zemským své pře jazykem českým vedli; i také to čelí proti vejš při
pomenutému předkův našich jistému nařízení) se mluví a pře se
vedau. Ano i na nejedněch kollaturách stavův království českého,
k nimž však lidé poddaní osadní větším dílem mimo jazyk český
žádného jiného neumějící náležejí, kněží cizozemci, jazyka českého
neužívající se dosazují a chovají, ježto tomu na odpor neslyší se,
aby Čechové odsud z země jinam se táhnauti, osazovatí, kdekoliv Čechovéjín:
u cizích národův podobného pohodlí aneb jakého takového fedruňku Égmšwflšš
užíti měli, ano také neví se, aby kde v které cizí zemi jazykem „32:3ch
českým buď při právích a před saadmi mluveno, aneb v kostelích
Slovo Boží kázáno býti mělo. Odkudž nic jiného následovati nemůže,
nežli že Čechův ubývati a cizozemcův do království českého při
bývati musí.

A protož J. M. Cská a Kskásvšemi stavy na tom se jedno- Cizosemciv
myslně snésti ráčila, aby všickni ti, kteří z cizích zemí posavad ““““" "6děti aby da

do království tohoto buď za obyvatele do země, aneb do měst za ".ůčišicfa'
měštany přijati jsau, děti své ihned z mladosti jazyku českému
povinní byli dáti učiti, tak aby jsauce zde rodilí a zrostlí, toho,
že Čechové jsau, (poněvadž jeden národ od druhého ničím tak,
jako jazykem neb řečí lípěji rozeznán býti nemůže) skutkem doká
zali. Také aby děti cizozemcův v nově posavad do země této
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přijatých, větší příčinu k učení se jazyku českému měli, následující

mlyděíuctwjmilost jim se uděluje, totiž: aby dědicové obojího pohlaví vyšších
i nižších stavův, kteří by řeč českau dobře uměli, po smrtirodičův
svých napřed před jinými v statcích pozemských dvojnásobně
dědili a jim raději statky pozemské zůstávaly; jiní pak, totiž kteří
by česky mluvili neuměli, aby na penězích (nebot jináče díly své
přijíti nebudau mocti) přestati povinni .byli.

Na potomní však a budaucí časy od zavření tohoto generálního
sněmu, ab'y žádný cizozemec, kterýž by českau řeč neuměl & své
potřeby v té řeči srozumitedlně přednésti nemohl, do toho králov
ství za obyvatele, ani za měštana žádným spůsobem přijímán nebyl,

.m, „cm, nýbrž aby každý ten, kdož by do království tohoto za obyvatele
\ Čechách

onadlti _přijat býti chtěl, nejprve se jazyku českému naučiti povinnen byl.
“kygg."=_““gíAkdyž by se naučil, tu teprv aby za obyvatele přijat byl, s tau

však přitom znamenitau vejminkau, aby žádný takový v nově do
země přijatý cizozemec, ani 'děti jeho do třetího kolene na _žádné

Ama, abyauřady buď zemské neb městské i jiné, ani také do žádných saudův
se jim nedá

valy.

Nam

dosazováni nebyli; & to předně proto, že není možné cizozemcům
tak rychle všech zvyklostí a obyčejův zemí svých, v nichž zrození
jsau. tak odvyknauti, aby oni snad jsauce v nějakých povinnostech
potřebováni, něco takového do tohoto 'království a do pořádkův
dobrých našich nevtrušovali a. právům království tohoto, podle
nichž samých obyvatelé země české sauzeni býti mají, tak naspěch
rozuměti a se naučiti mohli. Ano také za druhé i proto, aby
starožitní Čechové, jakožto praví, vlastní, přirození této naší milé
vlasti synové, před týmiž v nově do země přijatými & před cizo
zemci, jako před- nějakými pastorky jejími, většího fedruňku a od
měny za věrné a platné služby, J. Mtem králům českýmakrálovství
tomuto činěné,užíti mohli. Také za třetí i proto, aby i jiní, vidauce
při dětech odměnu zaslaužilosti otcův a nadějíce se téhož i při
synech svých, tudy jako ponuknuti byli, tím ochotněji v potřebách
obecn.ích se potřebovati dali a nižádné práce a snažnosti k vzdě—
lání obecného dobrého sobě nelenovali.

Také jak při saudech vyšších na hradě pražském, tak při
xm„lidechobecních sněmích i také při saudech ve všech městech i městeč
čeaky aby se

m1.nvilo kách J. M. Kské i J. Mti královny české, též při panských, rytíř
ských, městských a duchovních právích nemá jinak mluveno, ani
nemají pře vedené, slyšané, ani příčiny přijímané a sauzené býti,
než jazykem českým.

Podobně v těch farách, v kostelích a v školách, v kterých
jest před desíti lety Slovo Boží jazykem českým kázáno bývalo
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a dítky témuž jazyku českému se vyučovaly, aby to nyní ještě “515
budaucně vtom předešlým dobrém spůsobu zůstávalo, a jiní cizího 353343.
jazyku správcové školní, kněží a kazatelové, kteří by česky mluviti 03302223:
neuměli a nekázali, do těch far, ani školní mistři do škol českých
aby uvozováni a dosazováni nebyli. V nově však vystavené kostely
a školy v to se nepotahují, a jestli že by kde od těch nahoře
jmenovaných desíti let v nově na ty a takové .fary neb do škol
Němci dosazeni byli a cizím jazykem kázali, neb školní mistři
mládež němčině vyučovali, ti tedy a takoví všickni do nejprv pří
štího sv. Jíří odtad vybyti a na místě takových kněží (kde fary,
jsau pod jednau spůsobau Tělo a Krev Páně příjímajících, tu od
pana arcibiskupa pražského, a kde pod obojí jsau, tu od admini
strátora a od dolejší konsistoře pražské) i také školní správcové

aby dosazeni byli. Pakli by se to od kterých koliv kollatorův do 53533?
toho času nestalo, tehdy aby jeden každý z nich patnácte set kop
grošův českých v pokutě na tento spůsob propadl, totiž: jeden
díl tomu, kterýž by takového kollatora vyzradil, druhý do berně
zemské a třetí do špitála aby dán byl. Ten pak, kdož by takového
kollatora v tom pronésti chtěl, má to do saudu komorního králov
ství českého vznésti & týž saud komorní žádných hojemství straně
pohnané dávati nemá, nýbrž hned jakž by na ten půhon přišlo,
má strany vyslyšeti & spravedlivau vejpovědí p'oděliti. Také mezi
stranami škody vyzdvihované býti nemají.

A jakož jistá zpráva se činí, že by některé osoby z stavův "231323312

i také z lidu obecného mezi sebau se zavázaly, aby při jich shle—ČwĚnibŠyiif
dání společném žádný řečí českau nemluvil, což na veliké zlehčení .
a potupu jazyka našeho českého se vztahuje, protož jsau se sta.
vové království českého s J. M. Cskau a Kskau o to snesli:

Kdožby koliv ten a takový byl a jsa obyvatel tohoto království
jazykem českým (uměje česky) mluviti nechtěl a jiné též od mlu
vení českého odvozoval, ten a takový aby v zemi trpen nebyl,
nýbrž v půl létě pořád zběhlém ven z země se vystěhoval; a po
kudž by to neučinil, tehdy jako rušitel obecného dobrého dále
žádných práv a svobod království tohoto užívati nemohl ').

A poněvadž se to tak vyhledala a našlo, že v některých Obecněme

místech zde v království českém, zvláště v Městech pražských, cím? Í.,
německého národu lidé obcí německau se jmenují, ješte v králov- “"můf'm'

') Ze někteří ze stavů českých již tehdáž, na vzdor tomuto usneěení, ve
liké choutky poněmčovací jevili, o tom zajímavých dokladů podávají Dači
ckého Paměti 1. str. 238. a 354.
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ství tomto českém o žádné jiné obci mimo obec ěeskau se neví
a jak od J. M. Cské tak ani od Jicb Mtí slavné a svaté paměti
předkův J. M. Cské jakožto králův českých nikda vysazena, ani
dopuštěna nebyla a není, ani v zřízení zemském a v právích krá
lovství českého žádné zmínky o obci německé se nenachází, protož
na tom jsau se všickni tři stavové snesli, aby ta a taková obec
na budaucí časy nikoliv nebývala ani se nejm'enovala. Kdoby pak

Pokutaulo—přes to jich stavův snešení toho se dopustil a jinau obec mimo

Zbirka na
zaplacení

dluhův sta
vům i mě

stům čo
skym

českau obec jmenoval a uznaval, ten každý aby pokutu vejš polo—
ženau podniknauti povinnen byl.

Dáleji na tomto sněmu také svolena byla od stavův a obyva
telův království českého peněžitá zbírka na zaplacení dluhův,
kteří za panování Ferdinanda, Maximiliána a Rudolfa, císařův
římských, králův českých, pro obecné všeho křesťanstva dobré,
jakož iobzvláštně pro ochranu těch obyvatelův českých před
auhlavním nepřítelem Turkem v tak dlouhotrvající válce vzděláni jsan.
Svolena pak byla na pět let ta. zbírka následujícím spůsobem:

Předně: Na panstvích J. M. Cské hejtmané a purkrabové,
též stav panský, rytířský, města, kolegiati, též i—všickni lidé
duchovní, aby každý, kdož koliv jaké lidi poddané mají, z každého
gruntu neb z člověka' poddaného osedlého, (nepotahujíce toho
člověka v to) každý z měšce svého vlastního každý rok až do
vyjití těch pěti let po půl druhé kopě míšenské na tři terminy:
totiž první termin v pondělí po sv. Havle nejprv příští aneb
čtyry neděle potom po třidcíti groších míšenských, druhý termin
ve čtvrtek po neděli třetí postní, jenž slove Kejchavná, aneb
čtyry neděle potom též po třidcíti groěích míšenských, a třetí
termin v pondělí po sv. Jakubu Velkém aneb čtyry neděle potom
tolikéž po třidcíti groších míšenských aby na hrad pražský nej—
vyšším berníkům skládali a odvozovali. Pražané pak a jiná. města
jak českého krále tak české královny, kteří třetího stavu užívají,
místo té zbírky, kterau stavové vyšší z vlastního měšce po jedné
kopě a třidcíti grošův míšenských mezi sebaa svolili, k takové
potřebě na hotové summě oni Pražané i již dotknuté města 56750
kop míšenských na tři terminy svrchu psané mezi sebau každého
roku dáti, též do_pěti let pořád běžících, svolili. Podobně oni
z domův městských každého roku skrze těch pět let na svrchu
psané terminy 18000 kop míšenských dáti a povinni budau odvésti.

Za druhé: Kdo peníze mimo svých dluhův na aurocích má,
měj on lidi poddané neb neměj, z jednoho tisíce kop míšenských
po šesti kopách též míšenských na dva vejš dotknuté terminy
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každého roku až do vyjití týchž pěti let dávati povinnen bude
a budau. Však kdož by všeho jmění svého nic více neměl, toliko
samých peněz na aurocích dva tisíce kop míšenských, toto svolení
na toho neb na ty se nevztahuje, nýbrž té daně osvobozeni býti
mají, však listy přiznávající od sebe k berní na hrad pražský
dáti musejí.

Za třetí: Z panství císařskýchneb královských lidé poddaní,
též pánův, rytířstva, měst, osob městských i duchovních, aby
každý poddaný osedlý po půl druhé kopě míšenské na tři terminy
svrchu psané tkaždoročně až do vyjití těch pěti let odváděl &od
váděli. Z takových pak zbírek ani podaní k auřadu nejvyššího
purkrabství pražského, ani k purkrabství karlšteinskému náleže
jící, ani žádní manové, byt i z gruntův zběhlí byli, vynímati se
nemají. Těm pak lidem poddaným podruhové jich podle náleži
tého nznání i také čeládka přístavná. mužského pohlaví z každé
kopy, jakž by zjednána byla, po dvauch kopách míšenských
k pomoci té zbírky hospodářům svým odvozovati mají.

Za čvrté: Každý ovčák mistr po jedné kopě a pacholek
po půl kopě míšenské, též na tři terminy svrchu psané do těch
pěti let, každoročně dávati mají.

Za páté: Svobodníci. dědiníci, nápravníci i svobodní rych
tářové a dvořáci, každý po ta léta na tři terminy vejš psané po
7 kop. míšenských, totiž každýho terminu po dvauch kopách
dvadcíti groších míšenských každoročně dávati mají.

Za šesté: Farářové a všickni lidé duchovní, kteří jaké
důchody k farám mají, kde by pak farářův nebylo, tedy kollator
každý po 4 kop. míšenských na vejš psané terminy, každý termin
po jedné kopě a po 20 groších míšenských dávati mají. — NB. Z ta
kové pak zbírky a z pomocí svolených jak písařové, kteří by na
hradě pražském aneb kdež koliv by v povinnostech a v jakých
koliv buďto J. M. Cské aneb zemských byli a svůj byt neb obydlí
v městech měli a živností městských požívali, tak také všelicí
bandlíři, cizozemci, též iležáci nijakž se vytahovati nemají a mocti
nebndau.

Zbirka z domův židovskýchl

Židé pak všickni, kteří buď v Městech pražských aneb
v jiných městech království tohoto se zdržují, mimo zbírky přede
šlým sněmem svolené, aby z jednoho každého domu, kteréhož
v držení jsau, po 10 kop. míšenských na dotčené tři terminy,

1615
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každý termin tři kopy a 20 grošův míšenských po těch pět let,
starším svým každoročně dávali, a oni starší židé takovau zbírlm
do královské berně na hrad pražský odvozovati mají. K sčítání
pak takových domův židovských v Městech pražských rychtář
císařský, přijma k sobě dvě osoby raddní. se nařizuje, a to sčí
tání on rychtář císařský nejvyšším berníkům odvésti má. Kdež
pak ti Židé na gruntech panských, rytířských atd. jsau, tu každá
vrchnost na svých gruntech takové domy židovské má. sčísti a to
sečtení také nejvyšším berníkům odvésti.

Zbirka z hlav židovských.

Item, Židé v Méstech pražských i jiných, kdežkoliv oni
v tomto království jsau, aby každý, který dvaceti let & vejšeji
stáří jest, po šesti kopách míšenských, a kteří pod dvaceti let
mužského pohlaví až do desíti let staří jsau, po třech kopách
míšenských na tři často jmenované terminy každého roku až do
vyjití týchž pěti let, aby dávati povinni byli.

Zbirka z rozličných věcí.

Z každého dčberu aneb 2 kopy štik a kaprův, co se toho
koliv proda, jeden každý z obyvatelův království tohoto po 10 gr.
míš.; z každého vědra vína přespolního, které se koliv vyšenkuje,
také po 10 gr. míš. Z každé laky sladkého pití po 1 kopě míšen
ské aby se dávalo, a kdyby se ta sladká. pití z velkých nádob
šenkovala, tehdáž aby se vždycky čtyrydceti pinet za jednu laku
počítalo; od této zbírky ani se dvorští kupci, ani kramáři nevy
nímají.

Z volův a z jiného dobytka zbírka.

Z uherského vola 30 gr. míš., z domácího krmného 30 gr.
míš., z polského 24 gr. míš., z domácího českého 20 gr. míš.,
z krávy jalovice 12 gr. míš., z telete každého 6 gr. míš., z vepřův
krmných i z sviní 10 gr. míš., z skopce, z berana a z kozla 2 gr.
míš., z ovce a_z jehněte 1 gr. míš.

Z mlejnův zbírka.

Z všech mlejnův na panství J. M. Cské, též na grantech
panských, rytířských a městských, duchovních, špitalských, též
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i sedlských mlejnův a z jiných všech i všelijakých, na číchz' by
koliv gruntech byly. buďto- nachlebních, poplatních, z každýho kola

_buď maučného neb sladového (žádného v to nevynímajíce) po
1 kopě míšenské na tři již jmenované terminy každého roku až
do vyjití těch pěti let nejvyšším berníkům odvozovati se mají.

Zbirka z vlny.

Z každého kamene neb z 30 liber vlny, kdokoliv by ji pro
dával, po 8 groších míšenských ve čtvrtek po neděli třetí postní
každého roku až do vyjití těch pěti let nejvyšším berníkům s listy
přiznávajícími odvozovati se má.

Vymínění třetího dílu zbírek k zemi za dvě leté.

Z těchto pak všech již dotknutých zbírek stavové království
tohoto třetí peníz za dvě leta pořád zběhlá. na zaplacení nemalých
dluhův od země povinných i také pro další potřebu zemskan sobě
vymínili; než za ostatní tři leta všeckny zbírky zcela a zauplna
na zaplacení dluhův J. M. Cské se zanechávají. K takovým pak
penězům zemskýmjsau tyto osoby volené: Z stavu panského:
Adam starší z Šternberka a na Bechyni, J. M. Cské radda a nej
vyšší purkrabí pražský; Adam z Waldšteina na Hrádku nad Sézavau
a Lovosicích, J. M. “Cské radda, komorník a nejvyšší hofmistr
království českého; Zděnek z Lobkovic na Baudnici a Jistebnici,
J. M. Cské radda a nejvyšší kancléř království českého. Z stavu
rytířského: Jan z Klenového a z Janovic na Žinkovech, Novém
Hradě a Březině, J. M. Cské radda a nejvyšší písař království
českého; Purkhart Točník z Křimic na Prostiboři a Křimicích,
J. M. Cské radda a podkomoří království českého; Diviš Černín
z Chudenic ana Nedrahovicích, J. M. Cské radda a hejtman hradu
pražského. Z stavu městského : ZikmundCelestinz Freifeldu;
Simeon Kohautz Lichtenfeldu, J. M. Cské radda nad appelacemi,
a Jan Čáp, primas Menšího Města pražského. A takova zbírka
aby toliko na samé potřeby zemské obrácena byla.

Zbirka z domův.

Panství J. M. Cské, též páni, rytíři, osoby duchovní, tolikéž
manové, dědiníci, dvořáci, nápravníci, cožkoliv v městech, městeč
kách, vesnicích, neb kde jinde na panstvích neb na statcích svých
lidí osedlých mají, z každého domu neb chalupy buď velké neb

Beckovského Posclkyně II. 2. 5

1615



1615

1616

66 Kap. X. Jenerální sněm v Praze.

malé, v kterýchž bydlejí, (vynímajíce samé kovářské, pastuší
a ovčácké chalupy, též lázně v městech, v městečkách, ve vsech,
na kterýchž by hospodáři usedli nebyli, aneb kteří by od pánův
svých lhůtu úrokův neplacení ještě za příčinau škod jim se staly'ch
měli) za následujících pěti let každoročně po 20 groších českých
na dva terminy, totiž na sv. Mikuláše příštího jednu polovici
a druhau polovici potom na sv. Bartoloměje, nejvyšším berníkům
aby odvedli. Této pak berně jedna polovice při terminu sv. Mikuláše
pro obhájení království tohoto a zemí k němu připojených, zvláště
na hranice království uherského z této strany Dunaje, a to přede
všemi jinými pevnostmi na pevnost Nivar'), jinak na Nové Zámky,
a na lid vojenský, v těch pevnostech bydlící, druhá pak polovice
té berně při terminu sv. Bartoloměje na zaplacení dluhův J. M.
Cské v tomto království, což by se jí při tom každém terminu
sešlo, obrácena býti má. _

Pražané pak a jiná města J. M. Cské 9. Její Mti císařovny
v království českém, která třetího stavu užívají, místo této domovní
berně dáti jsau se svolili na hotové summě za jeden každý rok
až do vyjití těch 5 let na již jmenované terminy 25000 kop míšen
ských. Jestli by se komu z lidí z poddaných od ohně neb od
krupobití jaká škoda stala, ti lidé poddaní tu berní nebudau po
vinni dáti. Za komissaře těch peněz na zámky pomezní od třích
stavův "království českého volen byl Sezima z .Vrtby na_Vrchotových
Janovicích, J. M. Cské radda.

O “posudném.

Každý obyvatel království českého z každého věrtele piva
buď bílého neb ječného, které se na prodaj vystavuje, šest grošův
českých na čtyry terminy až do vyjití pěti let, totiž na den
sv. Martina. na den Hromnic léta následujícího 1616., na den sv.
Filipa a Jakuba, na den sv. Jakuba Velkého, vejběrčím v městech
krajských, a oni vejběrčí do komory královské to posudné odvo
zovati mají. Z toho pak posudného 4 groše na vychování dvoru
J. M. Cské a dva groše na zaplacení aurokův & pokudž možné
i summ hlavních obyvatelův království tohoto & nejinam obráceny
býti mají.

') Má státi: Ujvar.
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Pomoc na dostavení a opravu hradu pražského. 1615

Na dostavení tohoto pražského hradu, v.němž by J. M. Cské.
jakožto král český pohodlněji bydleti mohl, stavové 20000 kop
míšenských (což učiní 60 tisíc zlatých rejnských) z těchto všech 
svolených pomoci na zaplacení dluhův císařských aby obráceno
bylo, svolují, však tak, aby každého' roku až do vyjití těch pěti
let. do komory královské české po 4000 kopách míšenských odvo
zováno bylo na dostavení téhož hradu.

O Hoře Kutné a _ojiných městech horních v tomt00honncfch
' království atd.

Z této zbírky toliko ti Horníci se propauštějí, kteří na hory
nakládají a je pavují; než co by Horníci na pozemských a záduš
ních statcích měli, ti zbírku svolenau dávati mají. Však Loketští,
Chebští a Kladští takék této zbírce nápomocni býti mají, a o to
se s nimi jednati má.

Také komorníci při dskách zemských od této zbírky se vyní- 0 1:33ng
mají i od předešlých jich zbírek zadržalých dluhův.

Komu se dluhové z těchto zde opáčených zbírek carmen!
summy jejich hlavní platiti mají. '

Po těch následujících pět let na dva terminy, totiž o sv. Havlu
a o sv. Jiří, vše na kopy, na groše a na peníze míšenské počíta
jíce, takto se platiti mají dluhové a hlavní summy:' _

J. M. Cské k vlastní disposici za těch pět let dáti se má
20000 kop, Albrechtovi, arciknížeti rakauskému 34285 kop 42 grošů
6 den., Adamovi z Šternberka, nejvyššímu purkrabí pražskému
86285 k0p 42 gr. 6 den., Adamovi mladšímu z Waldšteina, nej
vyššímu hofmistru království českého 23026 kop 56 gr., Janovi
z Sezimova Austí, nejvyššímu komorníka 500 k0p, Jiřímu z Talm
berka, nejvyššímu sudímu zemskému 500 kop, Vilímovi Slavatovi,
nejvyššímu sudímu dvorskému 18000 k0p, Matesovi hraběti z Turnu,
purkrabí karlšteinskému 1000 kap, Radslavovi staršímu ze Vchynic
a z Tetova, dvoru J. M. Cské v království českém hofmistru
44500 k0p, Theobaldovi Švihovskému 10000 k0p, Johance Švihov—
ské rozené z Slaupna, manželce jeho 10000 kop, Leonhartovi
Kolonovi z Felzu 25745 kop 25 gr. 3 den., Fridrichovi purkra
qímu z Donína 7000 kop, Jaroslavovi z Martinic, maršálkovi dvom

FJ.
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J. M. Cské v království českém 10000 dukátův, Marii Evsebii
z Martinic, rozené z Šternberka, manželce jeho 5000 kop, Janovi
Jiřímu z Švamberka 39518 k0p 30 gr. 3 den., Eliášovi Šmidgrab—
merovi 1) 2000 kop, Veronice Šternberkové, rozené z Wajtmile
25714 kop 17 gr. 1 den., Fridrichovi Švihovskému 700 kop, Pavlovi
z Říčan 900 kop, Sezimovi z Vrtby' 3000 kop, Janovi purkrabímu
z Donína 6000 kop, Fridrichovi hraběti z Firštnberka 17371 kop
25 gr. 5 den., Alžbětě vdově Lobkovské z Lobkovic 10714 kop 34 gr.
2 den., Anně hrabince z Firštnberka, rozené z Lobkovic 24000
kop, Janovi Zikmundovi z Loznšteina 3415 kop 42 gr. 6 den..
Janovi staršímu z Kolovrat 1200 kop, Janovi Rudolfovi Trčkovi
z Lípy 23784 kop 41 gr. 5 den., Mandaleně Trčkové, rozené
z Lobkovic, manželce jeho 997 kop, Janovi Jiřímu z Wartmberka
2000 kop, Janovi Zdeňkovi z Šternberka 1293 kopy 17 gr. 1 den ,
Albrechtovi z Waldšteina 400 kop, Zděnkovi Žampachovi z Poten—
šteina 60000 kop, Hanibalovi z Waldšteina 7290 kop 1 gr. 4 den .
Henykovi z Waldšteina 2000 kop; Janovi Petrovi z Sezimova
Austí 456 k0p 18 gr., Joachymovi Slavatovi z Chlumu a z Košm
berka 1004 kopy 34 gr. 2 den., Marii Slavatové rozené z Wald
šteina, manželce jeho 1200 kop, Anně Landšteinové, rozené
z _Michnic 29371 kepa 25 gr.- 5 den., Johance Pruskovské, rozené
z Sulevic 5500 kop, Anně Sybille hrabince z Mansfeldu, rozené
z Wartmberka 942 kopy 51 gr. 3 den'., Alžbětě Špetlové z Dubé
15000 kop, Janovi Adamovi z Raupova 600 kep, Krištofa Albrechta
z Raupova věřitelům 4226 k0p 25 gr. 5 den., Fridrichovi Hoffma
novi z Grinpichle a z Středova “) 10000 kop, Zikmunda Smiři
ckého dědicům 5000 kap, Purkhartovi Střelovi z Rokyc 10000 kop,
Vilímovi Vratislavovi z Mitrovic 11005 kop, Jaroslava z Vchynic
a z Tetova dědicům 3000 kop, Petrovi z Libentalu 2500 kop,
Mandaleně z “Sebuzína, rozené z Hrušova 472 kopy 55 gr. 5 den.,
Hertvikovi Vratislavovi z Mitrovic 2408 kop 34 gr. 2 den., od
Anny Landšteinové dluhu postaupeného Krištofovi Harantovi z
Polžic a manželce jeho 8000 kop, více témuž Harantovi samému
od komory české povinnovaných 2000 kop, obojího činí 10000 kop.
dluhův- od komory české jistým osobám povinných, které zase do

') V tištěném současnémsněmujest na místě tohoto správněji:
Štefanovi Jiřímu z Š t e r n b e r k a 2000 kop. Manželka jeho byla hned po té
psané. Veronika Šternberkovú z W a i t m i l e. Summa Eliáše Šmidgrabmera
přichází o něco později.

?) Špatně přeloženo z německého: von G r 0 11b (1h el und Str e o b a u.
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té komory odvedeny býti mají 2000 kop, Janovi z Klenového
a z Janovic, nejvyššímu písaři království českého 19142 kopy
51 gr. 3 den., Purkhartovi Točníkovi z Křimic, podkomořímu
500 kop, Adamovi Hrzanovi z Harasova, purkrabí karlštejnskému
1000 k0p, Kašparovi Kaplířovi z Sulevic, purkrabímu kraje Hra
deckého 3000 kop, Evě Kaplířovéz Slavkova, manželce jeho 6000 kap,
Divišovi Černínovi z Chudenic, hejtmanu hradu pražsk. 2500 kop,
Ctibora Tyburcího Žďárského ze Žďáru dědicům 4572 kopy 14 gr.
4 den., Voldřichovi Gerštorfovi z Gerštorířu a z Malšvic 1500 kep,
Jiříkovi Homutovi z Harasova- 1000 kop, Zachariášovi Kabovi
z Bybňan 4000 kop, Petrovi Pešitovi 1) z Komárova 10000 k0p,
Bohuslavovi Valkaunovi z Adlaru 6000 kop, Krištofa Vratislava
z Mitrovic, někdy purkrabí karlšteinského dědicům 9*)2000 kop,
Mikulášovi Gerštoríi'ovi z Gerštorffu a z Malšvic 62200 k0p,
Adamovi Tobiášovi Hrzanovi z Harasova 40000 kop, od Tobiáše
Hrzaně dluhu postaupeného Krištofovi Harantovi z Polžic 10000
kep, Veronice Hrzanové 3000 kop, Štastnému Vácslavovi Pěti—
peskému z Chýš a z Egrberku 1800 kop, Jana staršího Lukav
ského z Lukavice dědicům 3500 kop, Janovi Habartickému z Ha
bartic 2000 kop, Albrechtovi Kaplířovi z Sulevic 3000 kop,
Vácslavovi staršímu Vratislavovi z Mitrovic 1500 kop, Jindřichovi
Černínovi z Chudenic 12000 kop, Janovi Voraěickému 8500 kop,
Jindřichovi Chanovskému Dlauhoveskému 5300 kop, Anně Chanov
ské Dlauhoveské z Příchovic 562 kopy 17 gr. 3 den., .Jiříka
Gerštorfi'a dědicům 1000 kop, Janovi Adamovi z Nostic 10000 kop,
Bernarda Hodějovskéhodědicům 509 k., Matiaše staršího Štampacha
dědicům 16500 kop, Matiáše mladšího Štampacha dědicům 9000 kop,
J anovi: Fridrichovi z Lídlova, aneb komu postaupeno bude 1712 kepy
11 gr., Regině Knoblochové z Lídlova 1714 kopy 17 gr. 2 den., Anně
Hruškové 3000 kop, Karlovi Přehořovskému z Kvasejovic 3000 kop,
Burianovi Šlibovskému z Křivan 3000 kap, Mandaleně Dobřenské
?. Květnic 1000 kop, Karlovi z Vlkanova 500 kop, Pavlovi Hraba
ňovi z Přerubenic 6000 kop, Jiříkovi Zikmundovi Frankngrinerovi
1000 kop, Wolfovi Arnoštovi z Tungvic“) 1400 kop, Joachymovi
Šturmovi 1000 kop, Jiříkovi Kanickému 8000 kop, Jobstovi Ada

') SprávněPešíkovi.
') V tištěném sněmu stoji: Krištofovi Vratislavovi z Mitrovic, hejtmanu

Menšího Města pražského“. Udání Beckovského nicméně s pravdou se sho—
duje. Zemřelí!p. Krištof Vratislav jakožto purkrabí karlšteinský r. 1612. Pa
la c k éh 0 Přehled Tab. III.

') Má.státi: z Lungvic.

. 1616
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movi a Janovi Bartolomějovi bratřím Širntingarům 15000 kop,
Voldřichovi Smrčkovi 5237 kap 41 gr., Ctiborovi Smilovi Pecin—
garovi 2000 kop, Vratislavovi Mikulášovi Pecingarovi 8000 kop,
Mikulášovi Klusákovi z Kostelce 18000 kop, Albrechtovi Jiřímu
a Janovi Voldřichovi bratřím Klusakům z Kostelce 8000 kop,
Janovi Benjaminovi a Adamovi strejcům Služským z Chlumu
7000 kop, Mandaleně Měsíčkové z Bogranu 9000 kop, Vácslavovi
a Matiášovi bratřím Benídkům z Veveří 6000 k0p, Jeronyma
Čejky dědicům 2500 kop, Rudolfovi z Binu 857 kop 12 gr. 1 den.,
Petrovi Malovcovi z Malovic 6000 k0p, Joachyma Metticha z Če
čova dědicům 5000 kop, Vácslavovi Špulířovi z Jiter 6000 kop,
Barboře Bejčkbvé z Říčan 4000 kop, Mikulášovi Šicovi z Draho
nic 2000 kop, Kateřině Kořenské z Malovic 1000 k0p, Albrechtovi
Řehořovi Pauzarovi z Michnic 5000 -k0p,- Jindřichovi Widršper
gerovi z Widršperku 1000 kop, MikulášoviKeblanskému ze Hvozdna
600 kop, Adamovi Pernklovi 1000 kop, Jindřichovi Votíkovi Prat
skěmu z Labauně 4000 kop, Lidmile Frokštejnové z Hřebene
2500 kop, Divišovi Baubinskému z Aujezda 750 kop, Johaně Sto
linský 831 kopa 25 gr., Ferdinandovi Robmhapovi z Suché 786 kop,
Vácslavovi Chotauchovskému 500 kop, sestrám Běšinkám 3900
kop, Janovi Millnerovi z Milhauzu 7506 k0p, Václavovi Borňovi
2500 kap, Rozině Šlovské z Ronšperku 1500 kop, Hedvice Lin
hartové z Habartic 10233 kop, Kateřině Benídkové z Veveří
1000 kop, Jiříkovi Kábovi z Rybňan 4000 kap, Vincencovi Holc
šparorovi 1) Z' Hochštejna 2000 kop, Martinovi Graynarovi“) z Ve—
veří 8500 kop, Eliášovi Šmidtgrabmerovi z Lusteneku') 17880
kop, 25 gr. 5 den., Benigně Smidgrabmerové 500 k0p, Jiřímu
Šmidgrabmerovi 3000 kop; Janovi Joachymovi Šmidgrabmerovi
3000 k0p, Janovi Lnkanovi 8571 kap 25 gr. 5 den., Janovi
Albrechtovi Štampachovi 1000 kop, Janovi Abrahamovi z Solhauzu
459 kop 14 gr. 6 den., Vácslavovi Myslíkovi z Hiršova 1000 kop,
Bořivojovi Měsíčkovi z Vejškova 2000 kop, Vácslavovi Vobětickému
z Vobětic 2000 kop, Anastáziusovi Hokovi z Cvajpruku 9335 k0p,
Pavlovi Michnovi z Vacínova 5000 kop, Mariáně Bunzonový a
Katřině Chotkový . sestrám z Milhausu z dluhu od Adama Slavaty
poataupeného 1400 kop, Jana Rytmana dědicům 4285 kop 42 gr.
6 den., Michala Kheka, dědicům 1000 kop, Jiřímu Funkovi z Olivetu

') V tištěnémsněmu:Holzšparerovi.
') Má státi: Grejnarovi (Sedláčekp. 88.)
') Viz nahoře str. 68., pozn. 1..
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3000 kop, Simeondvi Fidlerovi z—Muldavy 2116 kop 42 gr., Anně
Kelblové z Písnice 1200 kop, Janovi Adamovi Keleusovi z Ymany
700 kop, Martě Hánový 2000 kop, Kašparovi Cellerovi z Rosen
talu 2000 kOp, Janovi Platejsovi z Plattenšteina 4000 kop, Jiříkovi
Krištofovi z Wii-šperku 1)4053 kopy, Janovi Peldřimovskému z Výško
řic 1770 kop 35 gr. 4 den., Vácslavovi Trostovi z Tiffentalu 1714
kop 17 gr. 2 den., Petrovi KekovizŠwacpachu “) 1618 kop 21 gr,
Maximiliánovi Pertoltovi 4182 kopy, ad pias causas, neb k pobož
ným skutkům od pozůstalých vyšších i nižších služebníkův dvor
ských slavné paměti J. M._Cské Rudolfa II. z dluhův postaupe
ných dáti se má 4285 kop 42 gr. 9 den, doktorovi Oktavianovi
Roboretoviz Freiberku 12244 kOpy 11 gr. 3 den., Severinovi Škatovi
3000 kop, Janovi Jakubovi Khinikovi z Khinigsfeldu 12401 kopa
44 gr. 6 den., Jakubovi Hyblovi z Stranadě 3) 6816 kop, Jiříkovi
Šumanovi 1000 kop, Janovi Hegnerovi z Kozolsfeldu 465 kop
20 gr., Danielovi Kretšmerovi z Šenkenberku 509 kop 20 gr.,
Mikuláše Šwarcberkera 4) dědicům 4000 kop, Jana Banny dědicům
333 k0py 20 gr., Pavlovi Nelclovi z Levenostu 33'3 kOpy 20 gr.,
Anně Meroltové 804 kopy 55 gr., Tobiáše Gebharta dědicům
579 k0p 44 gr. 4 den., Baltazara Gronnochera dědicům 350 kop,
Bartoloměje Šprangera dědicům 1000 kop, Davida Žitavského
dědicům 1000 kop, Kundrata Škréty dědicům 1300 k0p, Janovi
Tucbarovi 521 kopa 56 gr., Jiříkovi Millerovi 500 k0p, Janovi
bindlovi z Ebrharče 230 kop 2 gr. 6 den., Vácslavovi Kochovi
z Kolburku 385 kop, Emanuelovi Fritškovi 857 kop, Adrianovi
Deíi'ry085) 1500 kop, Janovi Baptistovi Kvadry 1000 kop, Jakuba

Šreple vdově 3300301), Oktavianovi Miseronovi 10771 kopa 35
gr. 1 den., Filipovi Holpajnovi 12000 kop, Evstachiusovi Betten
glovi z Naienperku 4702 kop 39 gr., Abrahámovi Angelovi z Engels
perku 14412 kop 51 gr., Esteře Teyfíiové z Štreitenfeldu 6300 k0p,
Janovi & Petrovi bratřím Nerhofům 200 kop, Karlovi Kirchma
jerovi 200 kop, Adamovi nejstaršímu Jeronymusovi z Libušína 2000
k0p, Anně Pichlpergrový z Varvážova 500 kop, Vratislavovi Hen—
drichovi z Frankenšteina 5550 kop, Janovi Hendrichovi z Franken
šteiua 450 kop, Kašparovi Winterovi z Polebrad, Kašparovi Luk—

]) Snad z Wiederaperku (Sedláček51. a 53.)
') Mástáti: ze Švarzbachu.
') Městati: ze Stradaně.
') V tištěnémsněmu:Šwarzpergera.
5) V tištěném sněmu: de Frios.

1615
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šanovi z Luftenštejua, Pavlovi Palovi a Anně Leslový 1241 kopa
58 gr. 6 den., Andresa Groffa dědicům 800 kop, Janovi Momau
rovi z Dekendorfu 3700 kop, Jiříkovi Márovi 2936 kep, Le0polda
Pichlera vdově 2000 kop, Martina Šola ') dědicům 1478 kop 34 gr.
2 den., Petra Treytlara dědiců'm 100 kop, Zachariáše Gloknera
dědicům 1000 kop. Rolandovi z Hollandu 701_1kap 25 gr. 5 den ,
Ludvíkovi Muškonovi 5000 kop, Janovi Warmbergerovi 15921 kopa,
více témuž Janovi Warmbergerovi, které jest jistým osobam po
staupil 10363 kopy 42 gr. 6 den.., Francovi Šnukartovi 859 kep,
14 gr. 1 den., Mikulášovi Šnukartovi 14342 kopy 25 gr. 5 den.,
Pavla Péra dědicům 18800 kop, Dorotě Škomicové 900 kop, Vácsla
vovi Netolickému 1000 kop, Matiášovi Šiškovi z Cejnova 4000 kop,
Danielovi Korálkovi z Těšínu 100 kop, Simonovi Fritcovi 1000
kop, Matějovi Dekaro *) 2000 kop, Antonínovi Vendlovi 4000 kop,
Janovi Richterovi 1000 kop, Salomeně Klatovské 450 kop, Vácsla
vovi Ferštatkovi 200 kop, některým měšťanům v Litoměřicích
400 *kop, některým měšťanům v Žatci 500 k0p, Tobiášovi Micha—
loví, aneb Rttě Hauserový manželce jeho 1700 kop, Starému
Městu pražskému 8167 kop, Novému Městu pražskému 2806 kop,
Meušímu Městu pražskému 3821 kopa, Horníkům 8059 kop, Plzeň
ským 11664 kopy, Žateckým 5179 kop, Bndějovským 6396 kop,
Kauřimským 249 kop, Litoměřickým 6457 kap, Austským 3674
kopy, Hradeckým 3608 kop, Slánským 1928 kop, Launským 2807
kop, Táborským 3407 kop, Píseckým 1882 k0py, Čáslavským
4583 kopy, Domažlickým 5934 k0py, Klatovským 2037 kop, Střibr
ským 3531 kopa, Mostekým 4399 kop, Kadaňským 1004 kopy,
Kolínským 1011 kop, Brodským 5076 k0p, Nymburgským 3114
kop, Sušickým 1117 kop, Chrudimským 1358 kop, Vodňanským
1404 kopy, Rakovnickým 1929 kop, Rokycanským 1851 kopa,
Peldřimovským 4594 kopy, Boleslavským 4039 k0p, Vysoko-Mejtp
ským _1327 kop, Bydčovským 1651 kopa, Mělnickým 1179 kop,
Polickým 994 kopy, Jaroměřským 501 kopa, Kralo-Dvorským
1744 kopy, Trutnovským 1451 kapa, Prachatickým 1882 kopy,
Krumlovským 1744 k0py, Soběslavským 650 kop, Kladským 342
kopy, Krupským 188 kop, Pardubským 650 kop, Píseckým, Kla
tovským, Hradeckým, Budějovským a Kauřimským 17902 kapy,
Chotěšovským 650 kap, starším Židům pražským, kteří jsau vletu

1611 1611. nahotově zapůjčili 3000 k0p.

,) V tištěném sněmu: Š 0 e a.
*) V tištěném sněmu: de Caro.
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'Mimo těchto zde poznamenaných ještě mnoho jiných dluhův 1515
od J. M. Cské jiným obyvatelům království tohoto _zkomory české
pojištěných k zaplacení pozůstává a takoví dluhové také se jim

budaucně dle možnosti platiti mají. Také se císař stavům českým oči,“333
zakázal, že bez veliké a nevyhnutedlné potřeby žádných dluhův'u
vtomto království dělati nechce.

Na tomto sněmu, který na 48 arších tehdáž v Starém Městě gnfmbůem;
pražském v oimpressí Šumanské vytištěn byl 1), jiných mnohých
artikulův k považování přednešených i také několik zavřených
bylo, které pro jich obšírnost zde klásti pomijím, mimo těchto
následujících:

K zavření pokoje s sultánem, tureckým císařem, nebot 0113513!a; “Ši
sultán slavné poselství také z té příčiny k císaři Matiášovi, Ach- valili-immo
mata Kihaia a Kašpara Graciana, s nákladným darem již vyslal,
stavbvé království českého na poselství, které do Turek jíti má,
i na dary dáti svolili z každýho gruntu neb z člověka usedlého
toliko tento ještě rok z měšce svého vlastního po 15 groších mí
šenských, to jest po 45 gr., také každý poddaný usedlý sám z sebe
také po 15 groších míšenských aby nejvyšším berníkům na hrad
pražský odvedli; Pražané pak i jiná města, která třetího stavu
užívají, z vlastního měšcesvéhoktakový potřebě na hotově summě
9375 kop míšenských dáti mají.

Nejvyšší auředlníci, saudcové zemští a raddy J. M. Cské, Knm“
také jiní všickni lidé počestného šatstva aby užívali a na hrad ""ÍŠŠŠOĚÍQ
pražský, na palác i jinam bez pláštův nechodili a nejezdili. Pakli chodi“
by kdo ze všech tří stavův království českého tak do sněmu neb
do kterého saudu, do kancelářea komory české i k jiným auřadům,
když se raddy držejí, též na paláce, v placechi jinde na tom hradě
pražském bez pláště rozepatý a neuvázaný chodil aneb jezdil, ten
každý deset kop grošův českých má propadnauti, z tý pak pokuty
toho každého při každým saudu komorníci neb dveří Opatrovníci,
také při hranách hradu pražského střelci'před auředlníky pražské
menší pohnati a takové pokuty dobývati sobě mocti budau.

Který koliv obyvatel království českého z vyššího stavu gubbi?
v Karlových Vařích nepokojně, rozpustile apohorělivě by se choval, na na lu.
ten dle svého zaslaužení za rok, za dvě i za víceji léta buď v Bílé
věži na hradě pražském seděti, aneb do některé uherské pevnosti _
na svůj náklad jeti a tam dle vydaného ortele bydleti má a musí. '

') Jest to týž sněm, který stále k vůli srovnání citujeme. — O Šuma
novi viz Jirečkovu RukověťII. 281.
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' 1615 Cizozemec pak má. na hrad loketský dodán a tam dle toho ortele
svým proviněním zaslaužilýho mé arrest vystáti & to podniknauti,
cokoliv by takovému buřiči od J. M. Cské aneb od nejvyššího
hofmistra království českého spravedlivě usauzeno bylo. .

fén-31:0 Kdoby koliv na jinau míru, mimo míru v předešlých sněmích
mailo (kterážto míra jmenuje se královské) nařízenau, obilí buď prodá
' val neb kupoval, tehdy jak prodávající, tak také kupující pokaždý

50 kop grošův českých pokuty dáti povinnen bude.

maj'? se Pměvadž obyvatelé knížetství bavorského i také kuríiršta
od Rejnu falckraběte poddaní již drahný díl lesův přes meze do
Čech posekali, Němci se osadili, také nová but v místě od Čechův
zapověděném na půdě'české od jednoho obyvatele z Falcu již jest
vyzdvižena, protož zavříno bylo, aby tam komissaři z Čech vyjeli
& 'to vše očitě shlídli. Podobně markrabí brandeburgské, také
klášter Waldsaský, přes meze chebské neb egrské do království
českého zasahoval. '

M3261Jem Kdyby měřič zemský dle povinnosti své na odhad jel a lesy
platitim1-neb luka neb dědiny měřil, od každýho lánu 45 grošův českých,

kdyby pak neměřil, tehdy toliko půl druhé kopy grošů': čeSkých
jemu děti se má ')

Po'íi'mď Poselství turecké velmi slavně do Prahy k císaři Matiášovi
Prahlyo.ijo přijelo--k utvrzení příměří na 20 let a zůstavalo při dvoře císař

ském tak dlauho, až to vše k štastnému cíli a konci 2 obojí
strany přivedeno bylo.

lama vy- V pondělí ochtav sv. Petra a Pavla, dne 6. července po 14.
,' hodině k polední vyšel oheň od Kateřiny Jablonky, koželužky pod

jezem na Špitálském předměstí, z Lauskalovic domečku, který sice
na samotě stál, a odtud (nebot se tehdáž velký vítr strhl a rozličné
se točil) ten oheň přenesl se do města a v něm tak zle hospo—
dařil, že .v své celosti toliko farní kostel, škola, dům raddní, též
tři domy v rynku, totiž. Koštovský, nyní Koptikovský, také Jana
Žebračka neb Wurtovský, a třetí Daniele Korálka blíž Mastnýcb
kramův zůstaly. Co se na předměstí i v městě daleji dalo, obšír

1699 něji to historie klatovské v letu 1699. vytištěná “) vypisuje. A tak
klatovští obyvatelé nemajíce jinde hlavy své sklomti, dlauhý čas
při Hůrce Žaludové, mnozí v bandkéch a jiní v zbořeništích, kde

') Beckovský II. 1. str. 268. a tištěný sněm str. 352.
') Jest to Jana Floriana H am m e r a c h mi e d a „Historie Klatovské

v sedm dílů rozdělena“, již Beckovský častěji po ruce měl při spisování svém.
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jaký kus zdi neb marštale zůstalo, bydleli. Tehdáž Laubské před—1615
městí všeckno skrze ten nešťastný oheň shořelo.

Klášter kapucínskývRaudnici od Zdeňkaz Lobkovic, nejvyš- Mgr n
šího kancléře království českého, založen byl. pumila"

Následující nápis v kamenu mramorovým vytesaný a litery
jeho pozlacený nacházíval se v Starém Městě pražském nad velkými
dveřmi kostela sv. Havla, Spíše nežli on kostel obnoven byl, totiž: Nápilnlko.
Léta Páně 1437. v pátek před sv. Tiburciusem z rozkázání císaře 'iÍíŽx'Č
Zikmunda a legatův bazilejských v kostele u Božího Těla vNo- 1437
vém Městě pražském ohlašeno česky, latině. uhersky a německy,
že Čechové a Moravané Tělo Boží & Krev pod obojí spůsobau
přijímající jsau věrní křesťané a praví synové církve atd. 1).

Tento text odkazem dobré paměti paní Reginy Herkulesové
jest učiněn a vyzdvižen za auředlníkův Lorence Wencle, Martina
Kvasničky, Mikuláše Měny a Bartoloměje Tlačíka léta Páně 1615.

Jan Rudolf Trčka z Lípy držel tohoto roku Opočnu, Smiřice, NB.Trčka
Světlu nad Sázavau, Lipnici, Kaunici, Frimburg. “'b'"

Sezimové z Sezimové Austí na Austí bývali dědiční kráječi ma.MKrtječikrálovství českého.
Adam z Waldšteina na Hrádku nad Sázavau, Lovosicích m;. Hrad

a Hustopečech, nejvyšší hofmistr království českého, od císaře 333%. 
Rudolfa II. dostal hrad znojemský vMoravě s vším k němu příslu
šenstvím.

Kardinal z Ditrichsteina, biskup holomaucký, panství Žďárské,
a Rudolf Zeydlic z Šenfeldu Polnu i Přibyslav tohoto roku držel, PohuW;"
a ti dva o meze porovnati se nemohauce, komissaře od stavův bral; _kdo
českých žádali.

Jan Lohelius, arcibiskup pražský, Kiižovníkům s červenau andací n.
hvězdau pražským blíž mostu v špitále bydlícím, 100 kop peněz išn'd'Žomm
berných dal a odkázal, aby oni z ročního auroku, totiž z 6 kop 'hčvťůnůu
každoročně za jeho duši jednu mši svatau zpívanau slaužili; umřel
on 1622. dne 2. listopadu. .

Císaři Matiášovi, jakožto svýmu českýmu králi, Plzeňští
obyčejné posudní na dva měsíce dáti svolili. To jich svolení že
nemá býti jich privilegiím a svobodám k nižádnému zlehčení, svým
listem'na hradě pražském dne 26. června roku 1615. psaným
a podepsaným i pečetí stvrzeným ujistil. Přitom jeho císařským
listu podepsání byli: Ad mandatum S. G. M. proprium.

Matiáš, Vilém Slavata. Jaroslav z Martinic. J. Pelhřimovský.

Panství

162'2

') Nápis tento zavěšen jest nyní v Českém museum na schodišti.
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1615 Ctibor Tiburcius stav'u rytířskýho, pan Žďárský z Žďáru a na |
“53:53- Kladně, Rudolfa 11. i Matiáše císařův římských a králův českých

““za"- radda, v království českém královský místodržící, saudce zemský,
hejtman Menšího Města pražskýho, posledněji purkrabí hradu
Karlšteina, léta 1615. dne 6. dubna měsíce umřel a v Kladně byl

331253; pohřben. Tento rod pánův rytířův Žďárský z Žďára, kteří již tehdážhrabata byli, s panem hrabětem Františkem Adamem z Žďára léta
1670 1670. dne 7. dubna měsíce v Pánu usnulým a neženatým zkoncoval

počne..,.,. se v království českém. O tom starožitným rodu nachází se tato
““““"“ starodávné o jeho počátku památka, kterau Bartoloměj Pa

procký v své knize: Poslaupnost knížat, králův, bi
skupův, arcibiskupův atd. českých nazvané,mezi rody_
rytířův_českých na stránce 72. vypisuje následovně. „Jest ten rod
v království českém velmi starý; za erb užívá orla předěleného
a červenau i modrau barvau ozdobeného. Pošli oni Žďárští od

677 nějakého Zděcha, o kterémž Hájek zmínku činí v letu 677 , a ten
měl dva syny: Botaka a Žďára; Botak ten za panování Kroka
knížete českého nejprve vynalezl železnau ruduazaložil ves i dvůr
neb hrad, od jmena otce svého Zděchov jej nazval, jemuž potom
Čechovéříkali Zděchovice. Vynalezna on nejprvnější železnau rudu,
nad ní neb nad jejími dolmi a horami i nad všemi dělníkami
učiněn byl od Kroka knížete správcem.“ Viz také o tom „Posel
kyni starých příběhův českých“, stránku 21. -—_Žďár pak, druhý
syn Zděcha, založil také dvůr neb zámek a při něm i vesnici;
od svého jmena nazval to oboje Žďár, odkudž se potomkové toho
rodu Žďárštíjmenovalii psali, také toho žďárského panství vždyckny

Knihaoro-dl'ŽitGlOVébývali. — V zámku kladenským, tři míle od Prahy
dšiyzc'if'“v kraji Slánském, nyní Beraunském, nacházívala se velká kniha

ještě nedávních let o tom rodu Žďárských jednající, kterau vejš
jmenovaný rytíř, pan Ctibor Tiburcius Žďárský, na svůj nemalý
náklad sepsati dal 1).

Nezdašgápo: Dne 2. června měsíce v Kralovicích na grantech pana Smi
' řického narodilo se dítě 0 dvauch hlavách a hřbetech.

T333? Také tohoto roku tři slunce spolu zapadaly ohnivé.
2:33:33- Dvě sprosté děvčátka se narodily, jedno bez úst o jednom
m má oku a druhé o dvauch hlavách u Soběslavě ve vsi Řípci.

HradecJin- V městě Jindřichovém Hradci 77 domův shořelo.
dfictglv'yho—

') AniJungmannova Hist.lit.'ě.,aniJirečkova Rukovětoknize
této ničehož nevědí.
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U Mělníka narozené hříbátko bez srsti, těla hladkého, s hubau 1615

člověčí. Také narodilo se jehně bezhlavé' jedno, druhé bez očí “"“:tdfě
maje uši zaječí, srst kozelčí.

Zemětřesení v Čechách bylo velké. zemím“
Dne 20. máje měsíce v městě Jindřichovém Hradci 460 3:53“ 5,13

městských domův shořelo, i také jesuitská kollej. N1
Dne 2. máje měsíce zámek rejchenbergský v noci celý téměř 1:33:13?

shořel, mimo kaple a dolejšího sklepu, tak že hraběnka, po panu ***:
Melicharovi z Raderu 1) pozůstalé. vdova, byla tehdáž v nebezpe
čenství svého živobytí; ta škoda do 30000 rýnských se vztahovala.

Křižovníci němečtí, dokad město Chomútov i celé chomú- 03335,
tovské panství v své moci měli, svoje nařizování v řeči německý
vydávali, ačkoliv měšťané a obyvatelé rozprávěli všickni česky,
odkudž povstalo přísloví: „Všudy lidé, v Chomutově Němci.“

Léta 1616. Dne 30. února měsíce Anna, císaře Matiáše 1616
manželka, od Jana Loheliusa, pražského arcibiskupa, korunau českého :SFBCŠŽTu
království v kostele sv. Víta na hradě pražském korunována byla.2), Romové“
před kterau toliko koruna, jablko zlaté a sceptrum neseno bylo,
a když se jí koruna na hlavu vstavila, také jí do ruky jablko i scep
trum dáno bylo, ačkoliv toliko při modlení téhož sceptrum zmínka
se dála těmito slovy: „Accipe virgam virtutis“ etc., Vezmi hůl
zmužilosti atd., 0 jablku však v modlení žádná zmínka se nestala.
Po korunování na Hradčanech před domem Rožmbergským o maso
pustě slavná turnaj od stavův českých k poctivosti Anně kralovně Tumgjlffe'
držána byla a mnoho tisíc zlatých rejnských stála. Královna Anna
byvši tehdáž v tom Rožmbergským domě, s svým komonstvem na
ty kratochvíle z okna se dívala. Potom císař Matiáš s pány stavy
českými a s dvořany svýrm do kraužku i do kmintany 3) honil;
trvaly ty kratochvíle od poledne až do samé noci v přítomnosti
mnoho tisíc lidu. Po Veliké noci císař z Prahy do Vídně odjel.—
Ta Anna císařovna k tělu neb k hrobu sv. Ivana krásný z alaba
strovýho_kamene oltář postaviti dala. '

Dne 19. června měsíce Melicharovi Kleslovi, vídeňskému bi- gama
skupu, (byv on tehdáž v Praze) papež skrze svého posla kardinal- i ragga
ský klobauk poslal; Anně pak, český královně a císařovně, týž primou.
papež skrze téhož posla svěccnau růži zlatau poslal, kterau týž

1)Má státi: z Redernu.

,) Korunování popsal & tiskem ještě téhož roku vydal Jiiík Zá větaze Závětic. Viz Skálu I. 360.
a) ?
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1616 posel v. kostele sv. Víta na hradě pražském na den jejího jména,
dne 26. července, s velkau slavností jmenem papežským císařovně
dal. — Kleslovi pak ten kardinalský klobauk v_ témž kostele
sv. Víta na _hlavu vstavil kardinal z Ditrichšteina, holomaucký
biskup ').

“3323“ Den 4. srpna měsíce, když slunce zapadalo, spatřín byl
' v Praze na západ oblak krvavý, jehož spůsob byl k lvu podobný

a při něm z každé strany byli dlauzí dva provázkové, kteří se.
k "půlnoční straně táhli; ten pak oblak půl hodiny na obloze ne—
beské trval. Nedaleko toho oblaku ukázal se jiný oblak černý,
k orlu podobný. To vidění nepochybně pád království předpovídala,
když provázkové od lva se vztahující orla přitáhli, (t. j. J. M.
Cskau), který zuřivost lvovau ukrotil.

om „pm. V 'Novém Městě pražském dne třetího září měsíce proti
"' raddnímu domu velký oheň vyšel,-skrze nějž přes 4 (sic) *) domův

shořelo a devět osob uhořelo.

Sucrhotšhřů Velké sucho a nedostatek vody, také i chleba v Čechách se
nacházel, proto že lidé mlíti nemohli, ačkoliv dostatek obilí měli.
Strych žita za 1 kopu 10 gr.; pšenice po 1 kopě 4 gr.; ječmena
po 1 kopě 40 gr. a naposledy po 2 kop. 30 gr. i drážeji. Žejtlík
másla po 10 gr. platiti se musel. Z Prahy chleb jinam vozili;
který v Praze po 2 krejcařích kupovali, jinde ho po 15 i“ víceji
denarech prodávali.

„3133331_ Místy v Čechách podruhé stromoví vydávalo pupence září
penili. i řijna měsíce.

Tachovsho- Tachov město pondělí po posvěcení kostela farního, při kterým
sv. řád Křižovníkův s červenau hvězdau od let dávných jus patro
'natus má, skrze oheň velmi bylo zkaženo dne 6. srpna; shořeli
téhož dne tři kostelové, dvě věže neb zvonice, devět zvonův v hro—
madu se slilo. Vyšel oheň od Jana Štattherr nazvanýho.

1617 Léta 1617. Arcikníže rakauské Ferdinand z města Gracu

gag—anydo Vídně tím aumyslem přijel, aby při císaři Matiášovi to, nač již
ukaunmilo-dlanho myslil, tím snažněji mohl jednati;'neb poněvadž ani císař

' Matiáš, jeho páni bratři arciknížata rakauská, Albrecht a Maxi
milián, žádných dětí neměli, a také od císaře Maximiliána II. žádný
jiný mužského pohlaví potomek se nenacházel, toliko tento samotný
Ferdinand, kterýmu by arciknížetství rakauské nejspravedlivěji

1)Skála I. 878.
*) Ma snad státi: 40.
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náleželo, jich totižto nejbližší strejc, arciknížete Karla v Gracu 15517
syn, který již také dva syny, totiž Ferdinanda (on Ferdinand
potom také císařem učiněn a Ferdinandem Třetím nazván byl)
a. Leopolda Viléma na živě tehdáž měl, protož viděla se všem býti
věc Spravedlivá, že by netoliko rakauské arciknížetství, ale i také
české království na něho připadnauti mělo, jakož také on Ferdinand,
vnuk císaře Ferdinanda I. a krále českého, Matiáše císaře za to
snažně žádal, aby jemu česká koruna ještě za živobytí téhož císaře
přána byla, k čemuž tím snázeji aby on Ferdinand přijíti a tu
korunu míti mohl, oba Matiáše císaře již jmenovaní páni bratří,
i také tehdejší král španihelský od všeho práva, které by jakým
koliv spůsobem k té koruně míti mohli, hotovi byli dobrovolně se
odřeknauti a témuž Ferdinandovi to všechno právo postaupiti.
Císaři Matiášovi ačkolivta Ferdinandova žádost velmi protimyslná
byla, království českého ještě v svém živobytí se zbaviti (jak on
Matiáš Rudolfovi císaři, bratru svýmu, učinil a jej koruny české
zbavil), když ale témuž císaři Matiášovi přednášeno bylo, že on
Ferdinand nežádá se ujíti správy království českého, toliko kdyby
J. M. Cská bez dědice umříti měla, aby pro uvarování mnohých
budaucích rozepří a různic, jakož také aby při domě rakauským
koruna česká. zachována byla (poněvadž jestě tehdáž mezi stavy
českými zavříno nebylo, zdaliž to království české při domě rakau
ským jest dědičné aneb není), aby na království české řadně byl
korunován, chtěje on Ferdinand za živobytí J. M. Cské samým
toliko titulem krále českého spokojen býti.

Císař Matiáš vyrozuměje Ferdinandovau žádost býti slušnau Cie—řManag;
ačeSkému království velmi věc potřebnau, odevřené listy po krajíchd zero—1
českého království vyslal, všem třím stavům věděti dávaje i také
jich žádaje, aby k třetímu dni máje měsíce do Prahy k obecnému
sněmu se sjeli. Stavové když k tomu dni na hrad pražský se sjeli,
císař jim přívětivé děkování učiniti rozkázal, věděti jim dávaje,
kterak on nejenom předešlých let každého času o to vždy otcovsky
pečoval, aby království české a k němu přivtělený země v lásce,
vsvornosti a v pokoji zachoval adosavad že o to všemožně pečuje.
I považujíce on přitom sešlost věku svého i také nestálost živo
bytí svého, spravedlivě že se obávati může, aby království české
s přivtěleuými zeměmi po jeho z světaÍ vykročení _drahný čas bez
hlavý, bez budaucího krále a pána trvati a mnohá nebezpečenství
i záhuby podataupiti nemuselo. Čemuž aby se časně v cestu vešlo,
příkladem svých slavných předkův českých, on Matiáš císař akrál
český o to nemalau má. péči, aby království české ještě za jeho
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, .

1617 živobytí čekancem, ano i králem a pánem budaucím českým Opa

ii,—"$$$ třeno bylo a skrze takové opatření všem budaucím nepříležitostem
čěskébobyl?“cesta se zamezila, které by jistě následovaly, kdyby J. 'M. Cská

bez dědicův po meči (kterých dosavad nemá, aniž naděje jest, aby
míti mohl) z tohoto světa k věčnosti byl povolán, zvláště poněvadž
také arciknížata rakauská Maximilián a Albrecht, vlastní bratři
J. M. Cské, již věkem jsau přemožení a žádných dědicův nemají.
Protož J. M. Cská za velmi potřebnau věc to uznává, aby páni
stavové čeští arcikníže Ferdinanda, J. M. Cské pana strejce,
(který již také nemálo svých zemí dědičných má a jej také J. M. Cská

MatušFer-pro jeho velké a zvláštní ctnosti, též pro velké dary mnohé, nimiž
cyanmil. on Ferdinand arcikníže od Boha jest obdařen, dle raddy a vůle

svých pánův bratrův arciknížat rakauských, též celého domu
rakauského, za syna přijal) za budaucího krále svého přijali, jej
vyhlásili i také korunovali, zvlášť poněvadž J. M. Cské již jmeno

Arenmumvaní páni bratří dle znění jich reversův neb zápisův, kteří také

cšššošš pánům stavům do ruků dáni býti mají, od všeho práva a sprave
mami po-dlnosti, jaké by koliv k českému království měli a míti mohli,

upauštějí a poslaupnost království českého témuž Ferdinandovi
arciknížeti, jak oni oba, tak i celý dům rakauský, přejí a všechno
k témuž království právo jemu dobrovolně postupují.

xm špam' Také tehdáž on císař Matiáš při králi španihelském Filipovi III.
“333%“ snažně to vyhledával, by on Filip král od svého práva, které měl
Šišák a.'k uherskému i k českému i také k arciknížetství rakauskému,
51633311.upustil a to právo Ferdinandovi arciknížeti, též jeho po meči neb

mužského pohlaví dědicům dědičně postaupil. Pročež on Filip z vejš
připomenutých příčin, také z své k císaři i k Ferdinandovi arci
knížeti přátelské náchylnosti, svému legatovi Don Inacus Veler .) de
Guevara, hraběti z Ogniate 9) nazvanému a při dvoře císařském
v Vídni tehdáž bydlícímu, z města Madridu dne 21. dubna tohoto
roku psaní poslal a jemu plnomocenství dal, aby on legat jmenem
téhožFilipa krále, též jmenem všech jeho královských dědicův
témuž arciknížeti Ferdinandovi, krále španihelského strejci, i jeho
dědicům pohlaví mužského dle žádosti Matiáše císaře atd. všechno
právo (které koliv on král španihelský a jeho dědicové, neb mladý

.) Čti: Velez.
*) O něm, jakožto i o všech událostech tehdejších velmi obšírně a po—

drobně jednají Gindelyho Děje 'českěhopovstání, zvláště v dílu 1. str. 38.
a násl. Mnoho vypravujítéž Sl avats II. 258.anásl. i Skála II. 16. a násl.
Beckovský nejvicepřidržujese Skály.
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kníže infant španihelský i děti jeho k uherské i k české koruně,
též také k domu rakauskému mají, a takové právo neb poslaupnostku
po královně Španihelské Anně, po své matce a po Maximiliána
císaře toho jména Druhého dceři, léta 1571. dne 29. dubna měsíce
on Filip král španihelský a dědicovéjeho dosáhli, míti a dosáhnauti
by mohli) a ten však nevyhnutedlnau vejminkau postaupil, aby
témuž králi španihelskému &dědicůmjeho zase některá země, domu
rakauskému patřící, k vynahražení téhož postaupeného práva a spra
vedlnosti dána a postaupena byla, která by koliv budaucně od
téhož španihelského krále aneb od dědicův jeho žádána býti neb
se žádati měla. Dáleji, kdyby pak on arcikníže Ferdinand bez
mužských dědicův umřel, aneb takoví dědicové jeho bez dědicův
podobně mužských zemříti by měli, takové postaupení těch dvauch
jmenovaných království a domu rakauského nemá se nikterak na
dědičky Ferdinanda arciknížete ani na dědičkyjeho dědicův vztaho
vati, nýbrž takové právo a spravedlnost má zase na dědice krále
španihelského in recta linea, v rovné linii, sobě postupujících připad
nauti, a k takovému nápadu téhož Ferdinanda arciknížete dcery
a dcer těch synové žádného práva míti nemají. Toho všeho z obauch
stran potvrzení písebné s přiloženau pečetí dne 6. června měsíce
na hradě českém se stalo, a to snešení také císař Matiáš s_fg'svým
majestátem dne 15. téhož měsíce i léta na témž hradě pražském
potvrdil.

To když se mezi domem rakauským a mezi domem špani
helským dálo, stavové čeští žádost J. M. Cské v sněmu, na kterém
se také ',Maximilián,arcikníže rakauské, německých Křižovníkův
nejvyšší mistr, najíti dal, dne třetího máje na hradě pražském
přednesenau, pozorně považovali a svau odpověd v následující
dni, totiž dne 6. a 7. téhož měsíce června, v přítomnosti císaře
Matiáše a Ferdinanda arciknížete, kteří se tehdáž v saudné neb
v sněmovní svědnici nacházeli, následovně přednesli: Cokoliv
J. M. Cská písebné i austně všem třím stavům českým na sněmu
dne třetího měsíce tohoto shromážděným přednésti dáti ráčila,
nejenom tomu všemu stavové náležitě jsau vyrozuměli, ale také
za. tu otcovskau k nim péči & náchylnost, aby jak české králov
ství, tak také k němu přivtělený země v stálém pokoji a v svor
nosti trvati mohlo, co nejponíženěji děkují, vinšujíce J. M. Cské
od Pána Boha dlauhé živobytí, zdraví a šťastné panování, s tau
přitom poníženau žádostí, aby J. M. Uská v království českém
a. v zemích k němu přivtělených s dvorem svým bydleti ráčila.
Co se pak žádosti J. M. Cské dotýče, aby Ferdinand arcikníže

Beckovského Ponalkynb 11. 2. 6
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1617 rakauské, kníže štýrské a korytanské, (téhož Ferdinanda otec byl
Karel, syn Ferdinanda Prvního, císaře římského a krále českého,

Fťglmd arcikníže rakauské, kníže štýrské a korytanské, matka byla Maria,
skéhgFri,-niAlbrechta III. knížete bavorského dcera) od stavův království českého

y' ještě za živobytí J. M. Cské za krále českého přijat i komnován
býti mohl, protož ve jmenu Trojice Nejsvětější (kterážto mě k tomu
své svaté požehnání dáti) na nejmilostivější žádost J. M. Cské
jakožto krále českého, též na nejmilostivější vůli Jeho Knížecí
Mti arciknížete Ferdinanda, dle následujícího spůsobu téhož arci—
kníže Ferdinanda stavové za krále přijímají, totiž: kdyby Bůh
všemohaucí J. M. Cskau jakožto krále českého bez mužského
dědice k sobě povolati ráčil, aby on arcikníže Ferdinand na sto
lici království českého řádně dosedl, a kdyby se J. M. Cské nyní
tak líbilo, aby také 5011Ferdinand arcikníže ve čtvrtek dne 29.
téhož měsíce června, na den vejroční slavnosti svatých apoštolův
Petra a Pavla, na hradě pražském v kostele sv. Víta mučedl
níka dle starobylé zvyklosti s pomocí Boží na království české
měl býti korunován, k tomu že páni stavové dle slušných vejminek
také poslušně svolují. Ty pak vejminky jsau tyto:

Vojmiuky' Předně: Aby se Jeho arciknížecí Mt stavům českým při
dřímnnnfihkorunováni obyčejnau přísahau zavázal.
W;? *," Za druhé. Aby všechny majestátya privilegia, obdarování,

nadání, svobody, práva, zřízení zemské, staré a chvalitebné
zvyklosti ve všech obsažených punktích a závirkách, nic neuji
majíce, tak a na ten “spůsob, jako J. M. Cské jich nejmilostivější
král český a jeho předkové slavné paměti králové čeští činili,
království českému potvrdil.

Za třetí: Poněvadž za živobytí J. M. Cské J. Mt arcikníže
správy království českého ujíti se nemůže, nýbrž teprva po smrti
J. M. Cské ta správa a řízení království českého jemu přináležeti
bude, pročež ve čtyrech nedělích, od prvního dne, kterého se
J. Mt arcikníže správy království českého ujme, počítajíce, do
tknuté potvrzení již jmenovaných všech majestátův, privilegií, obda
rování, svobod, práv a všech chvalitebných zvyklostí, on arcikní
žecí Mt Ferdinand, nový král český, do ruky nejvyššího pana
purkrabího pražského, aneb v nebytí neb v nepřítomnosti jeho
po něm nejpřednějšímu auředlníku zemskému jistě dáti povinnen
býti ráčí, a to potvrzení on purkrabí pražský aneb nejpřednější
po něm auředlník zemský z ruky J. Mti nového krále příjme
a při nejprvnčjším zemským saudu v přítomnosti nejvyšších pánův
auředlníkův a radd zemských k dskám zemským složí, které potom
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s jinými sněmovními zápisy k privilegiím království českého na
hradě Karlšteině přiložiti se musí.

Za čtvrté: J. Mt arcikníže při korunováni na království
české stavům. téhož království od sebe povinnen bude dáti takový
revers neb zápis, že za živobytí J. M. Cský, jakožto českého
krále, správy království českého sám od sebe neb o svý ujmě

1617

pod jakým koliv titulem ujímati se neráčí, leda by J. M. Gská '
s raddau nejvyšších auředlníkův zemských, též s raddau dvorských
i komorních radd, jakožto také s raddau dvauch osob z každého
kraje vyššího stavu i dvauch osob z obce pražských Měst, z jiných
pak královských měst šesti osob, na nynějším sněmu zřízených,
k takový správě svau vůli dáti ráčila; nýbrž od také správy J. Mt
arciknížete až do štastného z světa vykročení J. M. Cské vše
možně zdržovati se ráčí ; nicméně titul korunovaného krále českého
hned po šťastném na království české korunováni J. Mt arcikníže
užívati a jemu takový od všechněch dán býti má. Kdyby pak
sobě J. Mt arcikníže správu království českého osobovati chtěl,
stavové čeští ničímž jemu zavázáni & poslušni býti nemají.

Za páté: Poněvadž předešlých časův při korunováni krále
českého jistá zbírka se nařizovala a dle snešení stavův také jistá
daň v nově korunovanému králi se dávala, protož stavové takovau
daň svolují, totiž polauletnau svatohavelskau zbírku postupují,

a buď o Vánocích aneb nejdéle šest ty'hodnův po Vánocích odvésti chtějí.

Za šesté: Takové pak zde dotknuté všech třích stavův
dobrovolné snešení a svolení nemá býti na ujmu českému králov
ství od starodávna daných privilegií, nadání, svobod, dobrých
a chvalitebných zvyklostí a spravedlností. Což nyní i na věčné
budaucí časy v přítomnosti J. M. Cské, též obauch arciknížat
rakauských Maximiliána i Ferdinanda, v saudué svědnici na hradě
pražském všickni tři stavové shromáždění vůbec přednésti rozká
zali v pátek po poledních dne 9. června 1617. léta.

Po přečtení tohoto snešení nejvyšší purkrabí všech přítom
ných stavův se tázal, zdaliž kdo z nich něco proti tomu snešení
přednášeti chce? — Když se žádný neozval, nýbrž všickni jedno
svorně spokojeni byli, aby arcikníže Ferdinand za krále českého
vyhlášen byl, protož on nejvyšší purkrabí pražský téhož Ferdi
nanda ve jmenu Trojice svaté za krále českého veřejně vyhlásil,
vinšujíc mu dlauhé živobytía pokojné králování; což když také sta—
vové vykonali, on Ferdinand přednějším pánům ruky k políbení

Ferdinand
zakrále vů.
boc vyhu

hen.
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podaje, jim se vší .milosti královskau zakazoval. Od toho dne
počali se věci k následujícímu korunováni nového krále po

PH'G'W—třebné, hotoviti, a dne 26. téhož června měsíce korunu českau
i jiné království českého klenoty k témuž korunováni příslušející
totiž: sceptrum neb žezlo, zlaté jablko, meč atd. z hradu Karl—
štein ode všech třích stavův páni vyslaní s velkau slávau a v počtu

-velkém, nebot se čtyrydceti jeden vůz přítomného panstva neb

Koruna čeantum
ně dopravi

zena.

Vyslaní sko
runau čo

aha.

pánův těch na Karlštein vyslaných nacházel, na hrad pražský do
kaple sv. Vácslava přivezli. — NB. Minulého roku po korunováni
Anny, Matiáše císaře a krále českého manželky, ta koruna, Svátosti
i jiné klenotykrálovství českého,také i privilegiaz kaple sv. Vác
slava na hradě pražském počestně byly vyzdvižené a na ten hrad
Karlštein dovezené, v přítomnosti a doprovázením mnohých pánův,
k tomu doprovázení od stavův volených, jichž všech z panského
stavu 27 a z stavu rytířského 20 osob bylo.

Z stavu panského byli tito páni:

Adam 2 Šternberka a na Bechyni, J. M. Cské radda a nej
vyšší purkrabí pražský; Adam z Waldšteina na Hrádku nad Sá
zavau a Lovosicích, J. M. Cské radda, komorník a nejvyšší hof—
mistr království českého; Jan Sezima z_SezimovaAustí a na Austí,
J. M. Cské radda, dědičný kraječ a nejvyšší komorník království
českého; Jiří z Talmberka na Nemyšli a Jankově, J. M. Cské
radda a nejvyšší sudí království českého; Zdeněk z Lobkovic na
Raudnici a Jistebnici, J. M. Cské radda a nejvyšší kancliř krá
lovství českého; Vilím Slavata z_Chlumu a z Košmberka na Hradci,
Telči a Stráži, J. M. Cské radda, komorník, nejvyšší sudí dvorský
království českého a president komory české; Radslav starší ze
Vchynic a z Tetova na Daubravské Hoře, Teplici a Záhořanech,
J. M. Cské radda, komorník a dvoru J. Mti hofmistr v království
českém; Karel Mracký z Dubé a na Pyšelícb, J. M. Cské radda atd.;
Theobald Švihovský z Ryzmberka a Švihova na Horažďovicích,
J. M. Cské radda; Matauš Děpolt z Lobkovic a na Strakonicích,
J. M. Cské radda a nejvyšší mistr převorství v království českém;
Leonhart Kolon z Felzu na Andělské Hoře a Rochově, J ..M. Cské
radda; Jan Zbyněk z Hazmburku, J. M. Cské radda a president
nad appelacími na hradě pražském; Fridrich purkrabí z Donína,
J. M. Cské radda; Jaroslav Bořita z Martinic a na Smečně, J. M.
Cské radda, komorník a dvoru J. M. Cské v království českém
maršálek; Štěpán Jiří z Šternberka na Postoloprtech a Vodolicích,
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J. M. Cské radda, komorník a německých lén hejtman; Kašpar 1617
Melichar z Žerotína a na Nových Dvořích, J. M. Cské radda;
Bohuslav Berka zDubé a z Lippého na Bělý a Kuřivodech, J. M.
Cské radda; Herolt Vécslav Libštejnský z Kolovrat a na Jano
vičkách, J. M. Cské radda; Fridrich Švihovský z Rýzmberka
a z Švihova na Nalžovech, Neprachovech a Přešticích, J. M. Cské
radda; Sezima z Vrtby & na Vrchotových Janovicích, J. M. Cské
radda; Vácslav Vilím z Raupova na Trnovanech a Žitěnicích,
J. M. Cské radda; Ladislav Zejdlic z Šenfeldu a na Encovanech,
J. M. Cské radda; Jan Rudolf Trčka z Lípy na Světlý, Opočně
Smiřicích, J. M. Cské radda; Purkhart Střela z Rokyc na Cerbe
nicích, Krucmburku a Štěpanově; Jan Albin Šlik z Holejče, hrabě
z Pasaunu a z Lokte; Jaroslav mladší Libštejnský z Kolovrat;
Joachym starší Slavata z Chlumu a Košmberka na Hlubočerpích,
J. Mti arciknížete Leopolda komorník.

Z stavu rytířského byli následující páni:

Jan z Klenového a z Janovic na Žinkovech, Novém Hradě
a Březině, J. M. Cské radda a nejvyšší písař království českého ; Purk
hart Točník z Křimic na Křimicích a Prostiboři, J. M. Cské radda
apodkomoří království českého; Adam Hrzaně (sic) z Harasova na
Skalce, Červeném Hrádku aLandškroně, J. M. Cské radda a pur
krabí karlšteinský; Kašpar Kaplíř z Sulevic na Milčíně a Voticích,
J. M. Cské radda a purkrabí kraje Hradeckého; Jan nejstarší
Widršperger z Wideršperku na Tejnci, J. M. Cské radda; Prokop
Dvořecký z Olbramovic a na Bukové, J. M. Cské radda; Diviš
Černín z Chudenic a na Nedrahovicích, J. M. Cské radda a hejt
man hradu pražského; Voldřich Gerštortl' z Gerštorífu a z Malšvic
na Škřipli a Osové, J. M. Cské radda a prokurator v království
českém;Jiřík Homut z Harasova a na Demině (sic), J. M. Cské radda;
Zachariáš Kéba z Rybňan, J. M. Cské radda a purkrabí hradu
pražského; Fridrich z Bílé a na Řehlovicích, Jindřich Otta z Losu
a na Komárově, Jan Vostrovec z Kralovic a na Vlašimi, Petr
Pešík z Komárova a na Hošticích, Krištof Vratislav z Mitrovic
a na Brzejně (sic), J. M. Cské radové; Bohuslav z Michalovic na Re
venicích a Novém Sedle, místokanclíř království českého, J. M.
Cské radda; Krištof Kokořovec z Kokořova a na Kořenicích,
VoldřichBechyně z Lažan a na Dušnicích; Jindřich Černín z Chu
denic a na Švihově; Vácslav Heraklius z Blíživa.

Den před korunovéním Ferdinand arcikníže stavům králov



1617

Bavora dal
Ferdinand

stavům.

86 Kap. X. Korunovace Ferdinanda II.

ství českého k rukám nejvyššího purkrabí pražského svůj revers
neb zápis zhotovený odevzdal 1), jehož vejpis jest tento:

My Ferdinand atd.
Jakož jsau na milostivau žádost a přednešení nejjasnějšího

velikomocnýho knížete & pána pana Matiáše, z Boží milosti vole
ného římského císaře, po všeckny časy rozmnožitele říše, uher
ského, českého atd. krále atd. atd., J. Mti pana strejce a otce
našeho nejmilostivějšího, všichni tři stavové království českého
nás za krále českého, pokudž by Pán Bůh všemohaucí J. M. Cskau

.bez dědicův řádnýchmužského pohlavíz tohoto světa povolati ráčil,
jednomyslně přijali, vyhlásili a o to, abychom na den památky
svatých Petra a Pavla, apoštolův Páně,jinak dne 29. měsíce června
nejprve příštího, korunováni byli, se snesli, s tau přitom znamenitau
vejminkau, abychom jim dostatečný revers na to dáti ráčili, jak
jich snešení to v sobě šířeji obsahuje a zavírá.

A protož přijímajíce my král Ferdinand od dotčených všech
třích stavův království českého takové přijetí a vyhlášení nás za
krále českého, též i snešení s J. M. Cskau o den korunování a nám
v skutku prokázanau povolnost s obzvláštní vděčností, v tom se
milostivě zakazovati ráčíme, toho všem třím stavům vší milostí
naší královskau (nad čímž své zalíbení míti &s námi dobře spoko
jeni budau) vzpomínati a vynahražovati. A přes to mocí reversu
tohoto našeho slovem naším královským připovídáme, že za živo
bytí J. M. Cské, pana strejce & otce našeho nejmilejšího, v králo
vání a v panování tohoto království sami o své ujmě se vkládati
a bez zvláštní vůle J. M. Cské a podle té s uvážením nejvyšších
auředlníkův a saudcův zemských, též radd J. M. Cské saudu dvor
ského a komorního, též po dvauch osobách stavu vyššího i z obce
z každého kraje, z Pražanův pak 3 z vyslaných z měst šesti osob
sněmem volených a zřízených, na se potahovati nemáme, až po
smrti J. M. Cské (od kteréž Pán Bůh všemohaucí za mnohá leta
J. M. Cskau uchovati rač), než toliko nyní králem českým koru
novaným slauti, jmenovati a za toho drženi býti máme. A jestli
bychom přes to na sebe kralování a vladařství za živobytí J. M. Cské
potahovati chtěli, tehdy stavové království českého nemají žádnau
poddaností, poslušností a povinností nám zavázáni býti.

Také připovídáme stavům království českého, že při koru
nováni náležitau přísahu a povinnost, jakž jsau to předešlí králové
čeští slavné paměti také činívali, učiniti a v čtyrech týhodnech

1)Tištěn u Slavaty II. 280.
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pořád zběhlých ode dne sjití z tohoto světa J. M. Cské, aneb od 1617
přijetí správy království českého, všechna privilegia, majesuíty,
obdarování, svobody, práva, starobylé a chvalitebné zvyklosti a řády
v těch všech punktích a závirkách, ničehož neujímajíce, tak jakž
J. M. Cská nynější král a pán jich nejmilostivější, též předešlí
králové čeští činiti jsau ráčili, tolikéž potvrditi a k rukám nej
vyššího purkrabí pražského, nynějšího neb budaucího, & pokudž by
toho času žádnýho nějvyššího purkrabí pražského živobytí nebylo,
tehdy po něm nejpřednějšímu auředlníku zemskému konečně odvésti
chceme a máme. — Tomu na svědomí pečet naší královskau k listu
tomuto přivěsiti jsme rozkázali a rukau vlastní se podepsati ráčili.
Dán na hradě pražském v středu 11vigilii svatých Petra a Pavla
apoštolův Páně, léta od narození Syna Božího 1617.

Když se den korunováni přiblížil1), ranním jitrem daly se 3333;
na hrad pražský čtyry praporce lidu Starého i Nového Města krale.
pražského najíti, kteří na place při kostele sv. Víta se postavili;
pátý pak praporec Menšího Města pražského přede dveřmi téhož
kostela byl postaven. Na to někteří přednější páni z přivtčlených
království českému zemí od J. M. Cské ke dni téhož korunovaní

do Prahy obeslaní, také stavové čeští tohoto dne rána na hradě
pražském k sedmé hodině najíti se dali, a když Ferdinand král
v šatech z bílého stříbrohlavu obláčený v tu hodinu sedmau do
kostela sv. Víta jíti ráčil, ti všickni přítomní páni J. Mti dvořili
a slaužili. Přijda on Ferdinand do kaple sv. Vácslava (kdež nejvyšší najma
páni auředlníci a saudcové zemští jej očekávali), do královského oděvu šnžšůlčfšg
oblečen byl, jemuž pak Vilím Slavata, tehdáž nejvyšší sudí dvorský, "“““
na místě pana Jana Sezimy z Sezimova Austí, jakožto nejvyššího
komorníka království českého, v nedostatku zdraví postaveného,
přitom oblečení slaužil spolu s panem Urbanem Betrugerem i'),
který mísw nejvyššího komorníka dvoru J. M. Kské, pána z Talich
haustu 3), pro nedostatek zdraví v městě Gracu zůstávajícího ten
auřad zastával.

To když se dálo, císař Matiaš do téhož kostela přes pavlače Cínařdoto
přišel, před nimž šli jeho dvořané i někteří přespolní páni, při “mg,-_“
císařským dvoře tehdáž se nacházející; za nimi šel pan hrabě
Fridrich z Firštenberku, nejvyšší hofmistr císařského dvora; po

') Korunovace popsána dle současného tisku v impressi Š u mansk é
vydaného,a. dle Slavaty II. 281. a násl.

') Má.stati: Petingerem.
:) Ma stati: z Talnhausu.
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něm dva knížata, totiž: Jindřich Julius, kníže saské, a kníže Karel
z Lichtenšteina; za těmi šlo pět heroltův v jich anřadních oděvích;
za těmi šli arciknížata rakauská, Maximilian a Karel; za nimi
hrabě Jan Jiří z Hohenzolleru, svaté římské říše dědičný arci
komorník a říšského saudu president, nesa sceptrum v pravé ruce;
vedle něho po levé straně šel pan Gottfrid Jindřich z Popeu—
haimu '). svaté římské říše dědičný místomaršálek, nesa v obauch
rukách polštář zlatohlavem protkávaný, na němž leželo jablko zlaté,
a na týž polštář potom v kostele koruna J. M. Cské kladla se; za těmi
šel pan Wolf Zikmund z Loznšteina, J. M. Cské dvoru nejvyšší
maršálek, a nesl obnažený meč; za nimi šel Matiáš císař, maje na
hlavě zlatau císařskau s velkými diamanty a jinými drahými ka
meňmi i perlami ozdobenau korunu, kterau Rudolf císař nákladně
dal udělati; podobně to zapínadlo, kterým se dlauhý císařský oděv
okolo hrdla zapíná, jest velkým dvauhlavatým orlem zlatým &
drahými kameňmi okrášleno, také sceptrum z rohu jednorožce
na .mnoha místech s mnohými diamanty a perlami jest ozdobené.
Jablko zlaté jest také perlami i diamanty velkými okrášleno, a ty
všeckny věci on císař Rudolf dal zhotoviti, které se nyní v vídeňský
císařský komoře nacházejí. Za Matiášem císařem šel pan kardinal
z Ditrichštejna, pan kardjnal Klezl a pan posel Horentský po rodu
Altoviti. Do kostela a před velký oltář on přijda, do svého maje
státu blíž rohu oltáře, kde se evangelium čítává, pod tan císař
skau korunau se posadil, na kteréžto straně nížeji od téhož trůnu
císařského byla přistřená stolice, v které arciknížata rakauská
klečeli. Naproti nim v témž kům klečeli páni kardinalově a málo
níže pan posel španihelský, též i pán posel florentský.

Když Matiáš císař do svého trůnu, maje císařskau korunu
na hlavě, v svém císařském oděvu se posadil, vyšlo z sakristie
neb z kaple'sv. Michala archanděla duchovenstvo, totiž: pan arci
biskup pražský Jan Lohelius, pan Valentin Lepes, biskup nitrian
ský, království uherského kanclíř, jenž také byl koločenským arci
biskupem, též pan suířragan passovský, pan suífragan vratislavský,
pan probošt hradu pražskýho Simon Brosius, pan děkan téhož
pražského kostela Kašpar Arsenius a jiní téhož kostela kanovníci
i jiní království českého preláti pod iníihlemi neb biskupskými
čepicemi, jako pan opat břevnovský, p. opat zbraslavský, opat
z Vyššího Brodu, opat plaský, opat Svaté Koruny, Opat strahov
ský, opat z Teplý, opat z Karlova, opat z Emausu, probošt chotě—

.

)) ma státi: z Pappe—nheimu.
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šovský, probošt litoměřický, probošt od sv. Markéty, arciděkan
krumlovský, probošt 2 Staré Boleslavě i jiné duchovenstvo. Ti
všickni když k kapli sv. Václava přišli, pan arcibiskup pražský,
mezi dveřmi té kaple stoje, nad králem Ferdinandem modlitbu
v latinském jazyku říkal: „Omnipotens sempiterne Deus, qui
famulum tuum Ferdinandum regni fastigio dignatus es subli
mare“ atd.

NB. Poněvadž jsem všechny modlitby při korunování krále
Matiáše, které také při tomto korunováni Ferdinandovém říkané
byly, již vejš zde položil, protož pomíjím takové opakovati').

Po vyříkání této modlitby šlo od té kaple v svém řádu jako
prve všechno to duchovenstvo k velkýmu oltáři, ačkoliv ono nešlo
tak, jak jsem je zde zejmena položil, ale šlo ono podle svého
důstojenství ; nebot napřed šlo nižších a po nich vyšších auřadův
duchovenstvo a nejposléze pan arcibiskup pražský. Za ním šel pan
Bohuchval Berka, nesa bochník chleba pozlacený, & vedle něho po
levé straně pan Vácslav Berka nesl druhý bochník chleba postří
břený, na nichž erby krále Ferdinanda malovány byly; oba ti páni
Berkové k nesení těch bochníkův dožádání byvše od pánův poruč
níkův pozůstalých po někdy panu Janovi Zbyňkovi z Hazmburku,
dědičnému truksasovi a kuchlmistru království českého. Jej násle
doval nejvyšší mundšenk pan Jan Jiří z Wartemberka a ten nesl
pozlacený saudek s červeným vínem, vedle něho šel strejc jeho,
pan Otto Jindřich z Wartemberka & nesl postříbřený saudek
bílým vínem naplněný, na nichž také byli erbové Ferdinanda
krále malování. Za nimi šel statečný pan Jan z Klenového &
z Janovic, nejvyšší písař království českého, nesa sceptrum, a vedle
něho po levé straně pan Adam hrabě Hrzan z Harasova, pur
krabí karlšteinsky. A ačkoliv vedle nejvyššího pana sudího zemského,
jablko zlaté nesaucího, dle starodávního spůsobu jíti náleželo nej
vyššímu panu kanclíři a nejvyššímu panu sudímu dvorskému,
poněvadž ale pan Adam z Waldšteina pro nedostatek zdraví tu
přítomen býti nemohl, a pan Vilím Slavata nejvyšší sudí dvorský,
pana Jana Sezimu z Sezimova Austí , nejvyššího komorníka králov
ství českého, místo zastával, muselo se to proměniti a vedle pana
Jiřího z Talmberka, nejvyššího sudího zemského, jablko zlaté ne

') Popsání korunovace Matiášovy nalézalo Bevkapitole deváté, která
\: ztracení přišla (str. 47. pozn. l.). Ostatně jest toto odvolání, jakož i celá
řadajiných zmínek, důkazem, že v rkp. p ůvo dně všechny ony události po
Psány byly.
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saucího, šli dva páni saudcové zemští: pan Karel Mracký z Dubé
a pan Radslav starší z Vchynic. Za těmi šel pan Adam 2 Štern
berka, korunu královskau nesa, podle něhož šel pan Zdeněk
Vojtěch z Lobkovic, nejvyšší kanclíř království českého, a Mates
hrabě z Turnu; je následoval pan Berthold z Lipého, nejvyšší
dědičnýmaršálek království českého, a nesl meč někdy sv. Vácslava,
knížete českého, v pošvě aksamitové červené, a ten meč, dokud
mše svatá zpívána a to korunování trvalo, před J. M. Kskau
obnažený držel. Za dědičným maršálkem šel král Ferdinand v oděvu
královském, zlatohlavém, s odkrytau hlavau, mezi biskupem nitrien
ským a mezi biskupem nykopolitánským, suíi'raganem vratislavským.
Za králem šel pan Vilím Slavata na místě pana nejvyššího komor
níka království českého a karkuli červenau karmazínovau nesl,
která se na hlavu královskau pod korunau dává. Přijdauce král
Ferdinand do kůru před velký oltář, hned do svého majestátu
proti témuž oltáři přistrojenému vše] a klekl, na to ihned všechny
ty ceremonie se dály, jako při komnování krále Matiáše, které,
poněvadž již vejš dosti obšírně a gruntovně s jich modlitbami
všemi jsau vypsané, za věc zbytečnau uznáváme zde je opa—
kovati 1).

Po šťastném téhož Ferdinanda korunování, které vykonával
Jan Lohelius, arcibiskup pražský, on král v svém oděvu králov
ském, nesa v pravé ruée sceptrum a v levé jablko zlaté, pod
korunau z svého majestátu vyvstal a mezi dvaumi arciknížaty
rakauskými, Maximiliánem a Karlem, z kostela jíti ráčil; před
králem šel pan Jaroslav z Martinic, jakožto dvoru J. Mti krále
českého maršálek, s dobytým mečem, a před ním šli kníže Jin
dřich Julius saský a kníže Karel z Lichtenšteina. Za králem šli
ti páni, kteří do kostela před císařem zlaté jablko, sceptrum
a meč nesli, za těmi šli císařští heroltové a za nimi sám císař
Matiáš v svém oděvu císařském, maje na hlavě císařskau korunu.
Za císařem šli páni poslové španihelský a florentský z kostela
přes palác do saudné světnice, v které dědičný Opatrovník komory
království českého pan Petr Tobiáš Karel z Svárova z toho rodu
nejstarší stál. Za J. M. Kskau i Cskau až přes palác hradu praž
ského po cestě dva J. M. Kské auředlníci mezi lid minci novau
házeli: jednu zlatau co sedm peněz, a dvě stříbrné, jednu větší
a druhau menší; na větší minci po jedné straně spatřovala se
koruna královská a okolo ní tento nápis: Legitime certantibus,

') Viz poznámku na stránce předcházející.



R. 1617. 91

spravedlivě bojujícím. Po druhé straně byla také nahoře koruna
a pod ní tato slova: Ferdinandus II. coronatus in regem Bohemiae
anno 1617. 29. Juni, _Ferdinand II. korunován na království
české léta 1617. dne 29. června. Na malé minci po jedné straně
byla litera F. a po druhé straně: Coranatus rex 1617. Koruno
vaný král 1617.

-Král Ferdinand i císař Matiáš do saudné svědnice přijdauce,
přes pavlač vešli k dskám zemským, krásně ozdobeným, kdež
ihned císař svůj oděv císařský s sebe složil, také korunu s hlavy,
též jiné císařské klenoty, totiž zlaté jablko i sceptrum, k tomu
zřízeným pánům odevzdal a do svého místa to všeckno odněsti
dal; král pak Ferdinand v oděvu svém královském, maje na hlavě
královskau korunu i v rukauch držeje jablko zlatéi sceptrum,
od desk zemských do saudné svědnice s císařem se navrátila
k tabuli se posadil, položiv po pravé ruce na stříbrnau pozla
cenau medenici jablko zlaté i sceptrum, také po malé chvíli polo
žiti dal na tu medenici i svau královskau korunu. Před jídlem
k umývání rukauch králi slaužil dědičný mundšenk pan Jan Jiří
z Wartemberka, ano také i on sklenici s nápojem témuž králi
podával. Při těch královských hodech v té saudné světnici při
tabuli nejpřednější místo měl císař Matiáš, sedíce pod zlatohlavo
vými nebesy; císaři po pravé ruce 2 strany jedné při dlauhý ta
buli proti dveřům té světnice seděl v nově korunovaný král,
arcikníže Maximilián i Karel a posel španihelský; po levé straně
seděli: pan kardinal z Ditricbšteina, pan kardinal Klesl, pan
posel florentský a Jindřich Julius, kníže saské. který také první
sklenici s nápojem císaři podal. Za. těmi hostmi stál po jedné
straně dědičný kraječ království českého, pan Jan Petr Sezima
z Sezimova Austí, na místě nejstaršího strejce svého Jana z Se
zimi, a po druhé straně za nimi stál J. M. Cské kraječ Aurelius
Borgonti. V té saudné světnici připravených bylo ještě jiných
jedenácte tabulí pro jednoho každého z pánův auředlníkův &saud- pnvclnšch1:
cův zemských království českého, jak z stavu panského, tak 1rytíř
ského, a každý z nich k své tabuli pozval koho chtěl.
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Kapitola dvanáctá 1).

Ostatni bauřliví v Čechách příběhové až do vykročení
z světa císaře Matiáše. Take obležení i vzdání města Plzně

zde se připomíná.

Již k ostatním bauřlivým příběhům po tom nebezpečným
J. Mtí dvauch královských místodržících s jich sekretářem z okna.
královské kancelláře vyhozenípřistupují, po kterém ihned ještě téhož
dne někteří z těch buřičův, zvláště Jindřich Mates hrabě z annu,
z pražského hradu do Starého i Nového Města jeli, obecný lid
napomínajíce i prosíce, aby ničehož nepřátelského nezačínali, ani
se jakého nastávajícího neštěstí neobávali, připovídajíce. že se
žádnému nic protimyslného státi nemá; poněvadž cokoliv páni
stavové na hradě pražském před sebe vzali, za to že oni také při
J. M. Cské, králi a pánu svým nejmilostivějšímu, odpovídati chtějí
a písemnau zprávu toho všeho J. M. Cské do Vídně odešlau, což
také následujícího dne pátečního i sobotního, totiž dne 25. i 26.
máje měsíce, učinili '). Také ještě toho dne ráno po vyhození těch
třích osob z okna, stavové pod obojí na hradě pražském pospolu
jsauce, nejvyššího pana purgkrabího 3) z téhož hradu davše domu
vyprovoditi, ihned hejtmana téhož hradu pražského 4) s všemi jeho
vojáky i všechna tři Města pražská předvolati dali, jim porau
čejíce, aby pánům stavům tu shromážděným věrnost ihned slibo

nny. _vali a přísahau ji stvrdili, což oni také učiniti museli.

_ ') Zde opětně scházíjedna kapitola a sice jedenáctá, jež obsa
hovala příběhy české po korunováni Ferdinanda II. až do shození místodržících
z oken 23. května 1618. I také tu právě tak marně jsme hledali, jako ztra
cené kapitoly osmau a devátau. Jsou-li vůbec ještě na světě, podaří se snad
jednou jinému to, co na ten čas nepovedlo se nám. — Na kolik literatury
o době té se týče, ukazujeme ke str. 4. pozn. l. a ke str. 47. pozn. 1.

") Skála II. 158.
,) Adamaze Šternberka.
') Diviše Černína z Chudenic.
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Dne 25. téhož máje v pátek po Nanebevstaupení Krista
Pána ti stavové, totiž: páni, rytířstvo, Pražané ze všech třích
Měst, také Horníci a jiní z měst královských vyslaní, pod obojí
Tělo a krev Páně přijímající, na hradě pražském v sněmovní svěd
nici sejdauce se, jednotu mezi sebau učinili, že ten sobě od
Rudolfa císaře často již jmenovaný majestat na svobodu nábožen—
ství daný, též všechny svobody a obdarování pod ztracením cti,
statku ihrdla až do poslední krůpěje krve zastávati a hájiti
chtějí, jakož také ihned veřejnau hotovost válečnau pro obhajo
vání svého náboženství pod obojí ustanovili a nařídili takto:

Předně, aby jeden každý ze všech třích stavův i také
každý obyvatel království českého, jak s koňmi jízdnými auprav
nými dobře vyrystovanými, vedle šacuňku poslednějšího sněmu
léta 1596. drženého, z pozemského statku i z peněz na aurocích
což komu dáti příslušelo, ještě jednau tolik neb dvojnásobně totiž:
kdo prve dal jednoho koně, ten nyní dva aby dal a nevyhnute
dlně dobře aupravného a vyrystovaného dáti hleděl.

Za druhé, s lidmi poddanými, s pátým, též i s desátým
člověkem a byla-li by větší potřeba, se vší mocí svau veřejně na
hotově býti mají a povinni budau. A když by koliv jim o tom od
osob k tomu volených a zřízených věděti se dalo, mají se ihned
všickni bez všech odkladův a průtahův s koňmi i s lidmi podda
nými svými v to místo, kde by toho potřeba ukazovala, najíti
dáti a každý buď sám osobně s nimi jeti aneb na místě svém
osobu hodnau, stavu panského pán, stavu rytířského rytíř a stavu
městského měštěnín, v věcech vojenských skušenau, s nimi vyslati
&v tom poslušenství. řádu a v správě nejináče než jako by lid
verbovaný byl, svému nejvyššímu. (obzvláště osobám a raddám
k tomu voleným) trvati a předně J. Mt Cskau, toto království
české, obojí stranu pod jednau i pod obojí, řády, práva i nábo
ženství před všelikým nebezpečenstvím, jakožto věrní a upřímní
milovníci krále a vlasti své, společně obhajovati, zastávati a ochra
ňovati pod pokutami zřízením zemským o obhajování země, řádu
a práva vyměřenými, do všeho přemožení svého stále přitom
trvati mají.

Za třetí, nad tím pak lidem válečným stavové pod obojí
také ihned volili jsau:

Z stavu panského: JindřichaMatesahrabě z annu na
Veliši a _Vintířově, J. M. Cské váleční raddu a nejvyšší sudího
dvorského království českého, za nejvyššího general-lieutnanta; za

1618
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94 Kap. XII. Jednání vzbouřených stavů.

1613 nejvyššího polního generála maršálka Leonharta Kolona z Felzu
na Andělské Hoře a Bohové 1), J. M. Cské raddu.

Z stavu rytířského: Za nejvyššíhowachtmistraJana
mladšího z Bubna na Borovnici a Závrší; za nejvyššího polního
gen. kvartirmistra Pavla Vosterského Kaplíře z Sulevic a na Voticích.

1615 Za čtvrté: Všecky daně a zbírky, kteréž léta 1615. sněmem
obecným na hradě pražském držaným po pěti letech pořád zběhlých
svolené jsau, jakož předně ty, které ještě podle prošlých terminův
odvedené & vyplněné nejsau, tak tolikéž i ty, kteréž na budaucí
terminy (až do vyjití těch pěti let vycházeti mají) dávati, skladam"
&ty nejvyšším berníkům, totiž: z stavu panského: Vilímovi
staršímu z Lobkovic na Tejně Horšovém, Čečovicích a Miřkově,
J. M. Cské raddě; Joachymovi Ondřejovi Šlikovi z Holejče, hra
běti z Pasaunu & z Lokte na Svijanech a Rovni, J. M. Cské
raddě; _zstavu rytířského: Prokopovi Dvořeckýmuz Olbra—
movie, J. M. Cské raddě; Mikulášovi Gerštorífovi z Gerštorň'u
a z Malšvic na Velikých Horkách a Rokytale, J. M. Cské raddě
a vrchnímu hejtmanu všech panství J. M. Cské & Kské v králov—
ství českém; z stavu městského: SimeonoviSušickýmu 2 So—
nenšteina, Jindřichovi Kozlovi z Peclinovce, ničímž se nevymlau
vajíce, aniž _se čím zastírajíce, s přiznávajícími listy časně, jakž
na poctivé lidi a milovníky obecného dobrého náleží, na hrad
pražský dodati mají.

Dim“ Za páté: Přitom sjezdu od všech třích stavův pod obojí
““““ nařízení a voleni k této vší uvážené deíiensí neb k vojenské ho

tovosti za- direktory, za správce a raddy zem'ské následující osoby,
již všech třidceti bylo, totiž z stavu panského: Bohuchval
Berka z Dubé a z Lipého na Laukovci, Kuřivodech, Bělý a Chy
šech, J. M. Cské radda; Vilím starší z Lobkovic na Tejně Hor
šovém, Čečovicích a Miřkově, J. M. Cské radda; Pavel z Říčan
a na Dubu, J. M. Cské radda; Petr z Švamberka na Třeboni,
Vorlíku, Ronšperce, Zvíkově a na Kestřanech, J. M. Cské radda;
Vécslav Vilím z Raupova na Trnovanech a Žitenicích, J. M. Cské
radda & komorník; Joachym Ondřej Šlik z Holejče, hrabě z Pas—
saunu a z Lokte na Svijanech a Rovni, J. M. Cské radda; Vácslav
z Budova na Hradišti nad Jizerau, Zásadce a na Kocňovicíchg),
J. M. Cské radda; Jan Albin Šlik z Holejče, hrabě z Passaunu
a z Lokte, na Falknově & Daupově; Vilím z Vchynic a z Tetova,

') Správně: Bochově.
') Správně:Chocnějovicích.
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J. M. Cské komorník a nejvyšší jžigrmistr království českého; 1618
Albrecht Jan z Smiřic na Kostelci nad Černými lesy, na Dubu
a Náchodě. Z stavu rytířského: Kašpar Kaplířz Sulevicna
Neustupově a Milčíně, J. M. Cské radda a purkrabí kraje Hrade
ckého; Prokop Dvořecký z Olbramovic na Vršovicích, J. M. Cské
radda; Oldřich Gerštorfí z Gerštoríl'a a z Malšvic na Velkým Vo
sově a na Skřipli. J. M. Cské radda; Fridrich z Bílé na Řehlovi
cích a Dubkovicích, J. M. Cské radi-la; Krištof Fictum na Novém
Šumburce a Klášterci, J. M. Cské radda; Jindřich omi z Losu
a na Komárově, J. M. Cské radda; Albrecht Pfefrkorn z Otto
pachu na Jinonicích & Bukovicích, J. M. Cské radda: Humprecht
starší Černín z Chudenic, místokomorník království českého;
Štastný Václav Pětipeský z Chýš a z Egrberku na Byšicích a
Vobříství ; Petr Milner z Milhauzu na Zvoleňovsi, J. M. Cské
radda nad appelacímina hradě pražském. Z stavu městskýho,
z Starého Města pražského: Martin Fruvein z Podolí,
J. M. Cské služebník; Jan Theodor Sixt z Ottrstorffu; Daniel
Škréta Šotnovský z Zavořic. při královské české komoře sekretář;
Jan Oršinovskýz Firštenfeldu.Z Nového města pražského:
Mistr Valentin Kochan z Prachové; Tobiáš Štefka 1) z Koloděj;
Vácslav Písecký z Granichsfeldu. Z Menšího Města praž
ského: Krištof Khober z Khoberšperku.Z Hory Kutné: Jan
Šultys z Felsdorňu. Z Žatče: Maximilián Hošťálek z Javořice.
Za sekretáře volen byl Benjamín Fruvein z Podolí, který také
při těch direktořích v raddě sedati a s nimi při uvažování všech
věcí přítomen býti musel 2).

Těmto již nyní jmenovaným osobám všickni tři stavové pod „hemm-„.
obojí, při tom obecným sněmu na hradě pražském společně shro— ““že“
maždění, nejenom s auředlníky vojanskými o věcech k veřejné
hotovosti patřících a přináležejících jednati, ale také jiné všeckno,
což by k větší cti a chvále Pána Boha, k dobrému J. M. Cské
&této vlasti, též k zdržení svobodného provozování náboženství
pOd obojí, jakož také k obhajování privilegií, svobod a práv zem
ských ustanovelli, neb zase k nařízení všelikých dobrých a chva
litebných řádův slaužilo, v moc dali dotud a tak dlauho, dokudž
by toho potřebu uznali, též i povinnost, kterau stavové jim jsau
vydali, dokud by zase z nich odňata nebyla, říditi a spravovati.

1) Správně: Štefek.
") Skála II. 140. Charakteristika direktorů ajich vlády v Gindely llo

Dějinách českého povstání I. 253. a násl.
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1618 Těmto pak osobám neb direktorům také se stavové přísahau za

522353053:vázali, že oni ani zjevně ani tejně v nic jiného bez vůle a bez
""?Š'rÉfk'vědomí jich direktorův se dávati, jich opauštěti, od nich odstu

povati, jich pomocí a fedruňkem obmeškávati nechtějí a nemají.
Také kdokoliv tehdáž jakým koliv spůsobem od koho koliv ze
všech třích stavův království českého oč koliv obeslán byl, ten
nebyl povinnen k tomu obeslání spíše se stavěti ani na obeslání
takové odpověď dáti, leč prve těmto zde jmenovaným osobám
o tom oznámeno bylo, a on obeslaný k tomu stání neb k odpo
vědí povolení i raddu dobrau od direktorův těchto dostal.

Platan-emo- Z těch pak nadepsaných zbírek jednomu každému z často
'“má'áš'fmpřipomenutých osob neb deffensorův k obecnému dobrému volených,

na jich vychování každý osobě neb z stavu panského pánu 160
kop míš., z stavu rytířského 140 kop míš., z stavu městského
55 k0p míš. má se dávati měsíčně, poněvadž oni direktoři pro
obecné dobré království tohoto netoliko pečují a pracují, ale také
své domácí hospodářství jak domovní, tak také polní, zanedbávati
musejí, v Praze zůstávajíce stále.

malamut)- Toho také pátečního dne po Nanebevstaupení Pána Krista
““““"ů'ti stavové pod obojí na hradě pražském shromáždění obšírnau

apologií sepsali, dosti pohnutedlněvní dokazujíce, z jakých příčin
takovau hotovost veřejnau naříditi museli a tu apologii také vyti
sknauti dali 1). V krátkým pak čase vydali opět apologií druhau 9),
která mnohem jest obšírnější nežli první a jí v Starém Městě
pražském u Jonaty Bohutského z Hranic vytisknauti, & ty obě

„doma, apologie dosavad se mezi lidmi nacházejí. -— Apologia jest tak
je“- mnoho jako ohradní neb obranní odpověď, výmluva, osvědčení.

pod, , „G_ Dne 26. máje v sobotu po Božím Nanebevstaupení ti stavové
553153133pod obojí učinili omluvné psaní a je Matiášovi císaři i s tau

“'““ první apologií do Vídně ještě tohoto dne poslali, však že více
Posl,mm podobných bauřek činiti nechtějí, to nedoložili. Poslali také svý
iikkůííůfl:posly k knížatům a k stavům do Slezska, do Moravy, do Lužic

i do jiných zemí, toho všeho příběhu a těch roztržitostí zprávu
jim činíce a od nich také válečnau pomoc v čas potřebný žádajíce

DoktorJen-V tom poselství když doktor Jan Jessenius z Prahy do Uher
"m'ŠŠnfby'k stavům téhož království od stavův českých vyslaný pospíchal,

na cestě chycen a do Vídně dodán byl 3); od toho dne ti stavové

1) Skála II. 144. a násl.
2) Tato i nověji tiskem vyšla r. 1862. péčí Vácslava Šuberta.
') Skála II. 68. a násl.
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_pod obojí každodenně na hrad pražský “se-scházeli a tam své raddy 1613
mívali. .

-_ Aby pak jim při jejich sezení a raddách žádná od žádného 333,11;
se nedála překážka, každého dne 80 vojákův pěších na tom hradu
stráž držeti muselo, kteří své stráže s bubnováním a s pískáním
dle vojenského obyčeje měnívali.

Dne 2. měsíce června od stavův českých posláno bylo psaní mama
tovary šstvu Ježišovému, aby se všickni v osmi dnech z celého 3333,2
království českého do ciziny vyhostili a na věčné časy do téhož '“
království se nenavracovali. Po takovém téhož svatého tovaryšstva
vypovědění posláno bylo 50 mušketýrův do Starého Města praž
ského, kteří před kostelem-i před kollejí nyní'jmenovaných duchov
ních stráž držeti museli dotad, dokad se ti vypovědění duchovní
z tý kolle'je i z Měst pražských nevystéhovali. Ta stráž proto
ustanovena byla, aby plachá obec “pražská nic nepřátelského buď
proti těm duchovním osobám, ani proti jich obydlí před sebe nebrala '
a k nějaké nové škodlivý bauřce příčinu nedala.

Dne 9. téhož měsícečervna vsobotu po Letnicíchti stavovéza FMM
nový list na hradě pražském při obecném shromáždění sepsali vam JŽÍd'
a jej do všech krajův království českého poslali, v něm příčiny vm
(ač nedostatečné a nedůvodné) vypovědění téhož tovaryšstva Ježi—
šového přikládajíce a každého obyvatele napomínajíce, aby žádný
žádnýho duchovního z téhož tovaryšstva' u sebe nepřechovával,
pod 'uvarováním těžkého a zřízením zemským vyměřeného trestání.
Když ten od stavův nařízený den se přiblížil, všickni, duchovní
bratří z téhož tovaryšstva předně z Prahy, potom z Českého *
Krumlova, z Jindřichova Hradce, z Chomútova, z Kladska 1 z jiných
měst a míst pokojně do ciziny, totiž do Vídně, do Bamberka i do
jiných zemí odešli. Po jejich z Čech odjití rozdílní v latinské Svinověw

i v německé řeči od kacířův na zlehčení nejenom téhož sv. tova- Pri-1333;-'
ryšstva, ale také celého národu českého spisové a knížky skládány,
spisovány a po ulicích. roztrušovány byly, mezi nimiž se nacházel
jeden spis na žalm 113. znějící,jehož začátek byl: „In exitu Israel

de Aegypto“ atd. 1) — Jiní všickni duchovní řádové jak v Městech Jinímugo?
pražských tak také v celém království českém netoliko pokojně vCocnaŠh
trpeni byli, ale také jim všeckna pomoc od stavův udělována byla;

') Česká pamflety proti Jesuitům tištěny jsou částečněu Skály II,
175.,a některé sežnamenányuJungmanna (Bist. literatury [V. 606—610).,
německých hojně zachovalo se v jednom kodexu (bez signatury) desk
zemských, jenž i také mnoho listin & dopisů z téže doby v sobě chová.

Beckovského Poselkyně n. a. 7 ' o
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také sám Jindřich Mates hrabě z Turnu velké a hojně almužny
od osoby své Františkánům i jiným řeholníkům, zvláš: kapucínům,
uděloval. Při tom ti stavové nekatoličtí lid válečný najímati &
k odporování moci nepřátelské hotoviti se nepřestávali.

Dne 18. června císař Matiáš z Vídně do Prahy stavům českým
pod obojí na jich omluvné psaní z Prahy dne 26. máje i také na
jich apologií toho také dne k němu do Vídně poslané písebnau
poslal odpověď, v ní dokládaje, jak těžce J. M. Cská to nésti ráčí,
že stavové pod obojí osmělili se do hradu pražského zbrojně vstau
pití a dva jeho_ královské místodržící spolu i s jich sekretářem
ven z okna české kancelláře do příkopu, nemajíce oni k tomu
žádné podstatné příčiny, vyhoditi; a byt také příčinu podstatnau
byli měli, však bez náležitého J. M. Cské toho všeho přednesení.
jakož také bez gruntovního těch třích osob vyslyšení, neměli ti
stavové v té věci tak bezprávně kvapiti. Také v tom psaní dolo
že'no bylo, z jaké příčiny stavové lid vojanský najímali, poněvadž
žádného nepřítele v zemi není, aniž se o jakém ví, který by vá
lečnau mocí proti království českému chtěl se zdvihati. Přitom
psaní on Matiáš císař poslal také těm stavům do Prahy následu
jící odevřený list, který také do všech krajův k přečtení, k pová
žení i k jeho věrnému plnění.poslán byl 1).

Matiáš atd. Urození, stateční, věrní milí! atd. — Povědomo
' vám jest, co jest se v Křižovau středu dne 23. měsíce máje tohoto

1618. roku s dvaumi našimi místodržícími a s sekretářem, s na
šimi věrnými milými, na našem- hradu pražském v královském
obydlí a v české kanoelláři, -kde největší bezpečnost a místa
vzáctnost vždyckny má býti, jakož také jiného mnoho v následu
jících dnech dálo. A poněvadž to všechno zlé pod tím jmenem
a pláštíčkem se stalo, jako by od císaře Rudolfa slavné paměti
předka našeho, císaře a krále vašeho, vám stavům českým maje
stat na svobodu náboženství pod obojí daný od nás měl býti vám
vzat a zrušen, protož vás tímto odevřeným listem naším tajna
nečiníme, nýbrž vám otcovsky za to slibujeme, že se to proti nám
nikdy a nikdež nevynajde, abychom na zrušení toho majestátu
a na učiněnau smlauvu a porovnání mezi stranau pod jednau
i pod obojí přijímající kdy pomyslili, méněji abychom to komu
jinému činiti povolili, aneb z našich místodržících v království
českém aby se kdo o to pokusiti směl, nýbrž toho jediného
aumyslu vždyckny jsme byli &dosavad jsme, nad stavy pod jednau

') Gindel yho Děje českipovstání 1.str. 273. a 274. Skála II. str. 190.
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jako pod obojí, též nad prívilegiemtfsvobodami, vejsadami, dobrými
řády a nad všelikým sněmovním snešením ochrannau ruku 'držeti,
a kdo by jináč o nás myslll, ten před Bohem i před světem vel
kau nám křivdu činí, té císařské a královské naděje k všem
našim poddaným _a věrným stavům našeho království českého
jsauce, že z vás žádný 'ničeho takového na nás domnívati a tomu
věřiti nebude.

A ačkoliv byla by iíém .věc velmi milé. co nejspíše do na— _
šeho' království českého na hrad pražský mezi naše věrné a po
slušné poddaný z všech třích stavův osobně přijeti'a to všeckno,
cokoliv _sejiž zběhlo,' otcovsky upokojiti a. skoncovati, poněvadž
pak jak pro nedostatek našeho zdraví, tak také pro mnohé jiné
podstatné příčiny náš do Prahy příjezd odložen býti musí, protož
jisté, vážné i vzáctné osoby k tomu neprodleně :nařídíme, kteří
by to mezi vámi stavy českými nebezpečné nesrozumění porovnati
hleděli a uměli. Mezi tím pak, poněvadž nepřítel žádný dosavad'
se nenachází, který by nám, jakožto králi českýmu, a'všem třím
stavům a obyvatelům téhož království škoditi chtěl, proti němuž
bychom lid válečný najímati, veřejnau hotovost naříditi a'všickni
společně proti němu se postaviti museli, protož milostivě vém
poraučíme a tomu konečně chceme, aby jste vy váš najatý lid
vojenský pro uvarovaní velikých autrat, nevyhnutedlných škod
a záhub obyvatelův, vlastencův vašich a našichmilých poddaných,
z vojny propustili, daleji žádného více nenajímali, ani najímati ne
dávali, jakož také veřejnau hotovost zastavili, jeden druhého z oby
vatelův,' jak pod jednau, tak pod obojí, ani 'slovmi ani skutkem
nestíhal a žádné příčiny k žádné různici nedával, nýbrž všickni
a jeden každý k druhému pokojně a přívětivě se choval & vše
možnau lasku prokazoval, té jsauce my naděje, že všickni tří'
naši věrní stavové poslušně tak se zachovají. Což jestli se stane
a vy lid váš najatý v království našem českém propustíte i “také
tu veřejnau- hotovost zastavíte, také od našeho najíméní váleč
ného lidu, k němuž my skrze vašeho vojska najímání přikročiti
jsme museli, přestaneme a najatý _propustíme, nechtíce daleji
žádnému věrnému poddanému našemu skrze takový válečný lid
nbližovati a škoditi. _Tomu pak našemu otcovskému napomenutí
a vůli naší ještli za dosti neučiníte, ale jak jste začali, v tom
tnati budete, my také proti vaší vůli přinuceni budeme. s pomocí
všemohaucího Boha, z jehožto milosti svaté my vám za krále a pána
řadně představeni jsme, tako'vých prostředkův užívati, jakými naši
důstojnost co nejlípe obhajovati budeme mocti.

"*

1618
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_1618 . A jako jeden každý lěhce tomu věřiti, ano také i to makati
může, jaký dav lidu, jaké nepříležitosti, bídy & těžkosti z nastá
vající války v českém království povstanau, jestli my mocnau
rukáu neposlušný obyvatelé našeho království českého k posluš
nosti nutiti a lidem válečným do téhož království vtrhnauti budeme

. museti, chceme my však před Bohem i před celým světem prav
divě to dokázati, že k takové krvavé válce, k velký obyvatelův
našich českých zkáze a k nenabyté celého království škodě nej

_ menší příčiny jsme nedali, jakož také od žádného nám se“ v'tom
žádná vina přičítati nebude. K těm pak, kteří by našemu krá
lovskému rozkazu a_ naší otcovské vůli za dosti činili a s těmi
_bauřlivýmipoddanými našimi (kteří by po tomto našem napomenutí
od začatého bauření lidu přestati nechtěli) žádného srozumění
míti nechtěli, 'ale raději v pokoji trvali, naší královskau milostí,
ochranau a dobročiností zavázáni býti a každého čašu milostivě
jim to vším dobrým připomínati'ráčíme. Podle čehož jeden každý
bude se mocti říditi a dáleji proti tomuto našemu královskému
poručení a otcovské vůli nic protimyslného nečiniti. —' Dáno
vVídni 18. června 1618.

- 31116me Dne 24 1). téhož měsíce Matiáš císař dírektorům neb ochran
dimi-tomm
mu „. cům aneb na sněmu obecným voleným třidcíti defensorůxmnábo

ženství pod obojí z Vídně do Prahy psaní poslal a mezi jinými
věcmi také i to v něm připomínal, že Jindřich Mates hrabě z Turnu

'Bnduovicets vojskem stavův českých k Českým Budějovicům' 1 také k ČeskémuKrumlov
ly"menu. Krumlovu přijda, purkmistru i raddám téhož města psaní poslal,

jich napomínaje, aby vojsko císařské z téhož i —zonoho města
propustili, které se tehdáž v těch městech pro jich obhájení nachá
zelo, a město to oboje aby stavům českým neprodleně postaupili,
přitom on jim vyhrožujíc, jestli ta města to učiniti zanedbají &on
s lidem svým týchž měst se zmocní, že v něm všechno ohněm
a mečem zkaziti, aniž dítěti v životě matky odpustiti, ale všechno'
také oboje. město ve třech dnech 5 zemí srovnati chce. — I napo
mínal on císař ty direktory, aby od tak zlého předsevzetí svého

suma „přestali a raději s J. M. Cskau pokojně se smířili. Také v tom
“1:93“ psaní on císař i to těžce nesl, že stavové čeští podobojí již

několikráte poštu zastavili &.všechna psaní, na muohejž (sic) velice
mnoho záleželo & mnohá od velkých světa mocnářův po těch
poštách vyslána byli, pobrali, odevřeli, přečetli'), i také velkau daň

')..U Gindelyho (I. 275.): 23.
') O tom obšírněji mluví Skála (II. 189).
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a zbírku na obyvatele našeho království českého uložili, ani našich 1613
královských nešanmíce, což nepřestanau—li dáleji takových scest—
ností páchati, že on císař lid pěší a jízdný najmauti a s ním do '
království českého pro obhájení svých věrných a poslušných pod
daných, kterých se ještě v počtu velkém nachází, jistě v_trhnauti,
neposlušné pak k poslušnosti s velkau jich zkázau přivésti, po
slušným ale vším dobrým připomínati chce a se zakazuje.

Dne 30. téhož června Matiáš císař také kuríirštům a říšským na. aby.
knížatům i městům odevřený list poslal, jim toho všeho, co se ČecĚŠuČm
v Čechách dálo & děje, pravdivau zprávu učinil a žádal, aby římská
říše žádný lid najímati Čechům nedopauštěla, žádné pomoci v ničem
nečinila, ale k nim se tak jako k veřejným J. M. Cské & celé
svaté říše nepřátelům zachovala, ten odevřený list císařský v městě
Kolíně nad Rejnem i jinde čísti a jej na svých místech obyčejných
zavěsiti dala.

Také téhož dne defensores, jinak dhectores, na psaní císařské „Čechové,
dne 24. téhož června měsíce z Vídně k nim do Prahy vyslané, uDvojí?
následující odpověď dali v těchto slovích: „Že my stavové čeští
lid válečný najali, to jsme pro obhájení V. C. Mti, vlasti naší
a dítek. našich učinili, a tak již potřebné není, aby V. O. Mt jaký _
lid válečný najímati a jej do tohoto království poslati ráčil. Hrabě
z Turnu přitáhna s lidem svým k Budějovicům. velmi přívětivě emu-nm.
s konšely téhož města o to jednal, aby lid cizí (skrze ten lid cizí jŠvfkyŠu.
oni vyr'ozumívali lid J. M. Cské a jej také vždyckny cizím vojskem
jmenovali) .z města prOpustili, což jestli učinějí, že jim žádný vojen
ský lid stavové čeští k obtížení měšťanům do téhož jich města
Budějovic položiti nechtějí, leda by toho pro obhájení téhož města
potřeba ukazovala. Na tu pak téhož hraběte žádost a přívětivé
jednání když Budějovští velmi spurnau a protimyslnau odpověď
dali, tu teprva on hrabě z Turnu jim vyhrožovati počal, ačkoliv

“nikdá-by to byl v skutek neuvedl, jakž se to při_Krumlovských
poznati může, kteří když na jeho žádost lidz města cizí propustili,
nic protimyslného od téhož hraběte z Turnu jim se nestalo, aniž
jaký jiný válečný lid do téhož města Krumlova od stavův českých
byl položen. To taky zde položiti musíme, že jestli V. C. Mt jaké
cizí vojsko proti zřízení zemskému a snešení obecnému sněmov
nímu do tohoto království poslati ráčíte. jest se obávati, aby lid
obecní nejenom v Praze -ale iv celém království českém na .
kláštery i na jiné duchovních osob obydlí'autok nepřátelský neu
činili, jemuž bychom my žádnau mocí odolati a to přetrhnauti
nemohli, a z čehož by také mnoho zlého v tomto království státi
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1618 se mohlo i také mnoho nevinné krve jistě by se vylilo, začež ne
stavové, ale ten, který by to vojsko do Čech 'vyslal, před Bohem
odpovídati by musel'í.

came; cí- Na takové psaní císař Matiáš dne 9. července těm stavům
' českým něco důtklivau odpověď poslal, kterau nemohauce jich

žalaudkové zažíti, na ni jiné obšírné i také dosti čpějící psaní
dne“ 19. téhož měsíce témuž císaři ti stavové odeslali, které zde
pro jeho obšírnost položiti jsem pominul.

cn„„Čř „Ta zde dotknutá i jiná rozličná psaní když se od jedné
23333315;strany k druhé posílaly &jak císař Matiáš tak také stavové čeští

"“““" pod obojí lid válečný najímati nepřestávali, k veřejné vojně proti
sobě se hotovíce, tehdejší kurfiršt saský, také ifalckrabí od Rejna,'
ano" i jiní pánivzáctní, aby to nepřátelské pozdvižení tím spíše se
upokojilo, o to všemožně pečovali, _jakožtaké kuríiršt saský i falc
krabí k císaři Matiášovi v té příčině obšírně psaní do Vídně
poslali, žádajíce, aby on císař s českými stavy ráčil v mír a v pokoj
vjíti. Také kníže z Břehu s dvaumi sty osob jmenem stavův
slezských dne 13. srpna měsíce do Vídně k císaři v té příčině
přijel. Podobně stavové Hořejších Rakaus sněm “obecný v městě
Linci drželi a na něm společně velmi pěkné prostředky hnedky
dne 30. června měsíce sepsali, nimi gruntovně dokazujíce, proč
tu bauřku českau císař ne válečnau mocí ale raději otcovskaů
milostí má upokojiti, takové pak prostředky když ty Rakaus Ho
řejších stavové k císaři k rozsauzení podali, nejenom tím nic

užitečného nespůsobili, ale také žádné poděkování za to nedostali.

César:?:-lukPoslal také on císař králi franckýmu obšírně psaní, žadaje ho, aby
rum. stavům žádnau pomoc nedával, ale jemu (císaři) aby něco svého

vojska proti Čechům pr0pustil; král ale francký v tom tak
opatrně se choval, že ani císaři ani stavům českým žádné. vojsko

33,332 nepřipustil1) Stavové slezští obávajíce se,aby skrze to nepřá
zdíh'. telské pozdvižení jich země nějakau auhonu trpěti nemusely, šede

sáte tisíc lidu válečného, pěšího ijizdného, shromáždili a ním
některá města k českým ik polským pomezím a hranicím obsadili.

u.,
ca.: „Mo Císař nechtěje mnohých slavných pánův raddu přijiti & tu

“Jm“ bauřku s Čechy porovnati, lid vojenský z Španihel, z Vlach
z Nydrlandu i z z jiných rozličných zemí shromažďoval, učiniv

1) O postavení Francie k povstání českému Ípodrobné pojednání podal .
Gindely v Č. Č. M. r. 1876. Ostatně viz téhož Děje č. povstání I. str. 299.
a násl., pak III. str. 1. a násl. .
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nad ním auředlníky hrabě Tampira '), hrabě Bukvoje, hrabě Buch- 1613
haima, hrabě Kollaldo"), Jana z 'Molardu, Jindřicha Julia z 89.8- “mem
Lauenburka a jiný pány. Hrabě .Tampir dne 30. července vezma
šest tisíc vojska císařského, pěšího ijizdného, k českým hranicím
pospíchal a jmenem císařským, zámek Landštein aby se jemu
vzdal, téhož zámku auř'edlníka a obhajce žádal; to když mu ode
příno bylo, k městečku Nová Bystřice nazvanému od téhož Land—.ŠŠŠŽĚŠ.
šteina. odtrhl, téhož městečka se zmocnil & s lidem svým při ní
se zašancoval. Od Bystřice dne 14. srpna měsíce on Tampir se \
hnul k Jindřichovému Hradci a jak město tak i zámek; aby. se
mu "to oboje vzdélo & jeho do města i do zámku pustili, jmenem
císařským žádal; když ale.on v té žádosti nejenem oslyšán, ae
také nepřátelským spůsobem od českého v' těch místech leží
cího vojska střelbau byl tak přivítán, že dále od města odstan

piti musel, všechno předměstí chtěje se pomstiti slezl, vydrancoval li'n'álnnfůf.
a posledně mečem .i ohněm všechno pohubil a zkazil. I poslal mama
on po téhož předměstí zkáze k úřadu konšelskému psaní, v něm m
příčiny dokládaje i také se vymlauvaje, proč s tím jich před
městím tak škodně se zacházelo; proto že z města. i z zámku np.
jeho vojsko stříleli, nemajíce k tomu žádné příčiny, poněvadž on

a lidem sobě svěřeným k městu se přiblížil, nic nepřátelského
nezačínal, toliko jmenem císařským žádal, aby poslušnost zacho- ůmohíy
vali a jej do města i do zámku s dílem jeho lidu pustili. A pretož semu ol

také že ještě jednau je napomíná. _i žádá, aby mu město odevřeli, '
dokládaje, že co jeho vojáci v předměstí nepřátelského spáchali,_
to proti jeho vůli se stalo, které on, byvše oni rozhněváni, od tak
zlého jich předsevzetí iod aučinku nemohl odvésti a upokojiti. Na
to psaní téhož měšta konšelé nasledující písebnau odpověd mu
odeslali 3):

„Urozený atd. — Naše povinné. služba atd. .— Když Vaše Gamma:
hraběcí Mt dne 14. srpna měsíce před svítáním s válečným J. M.
Cské lidem k městu tomuto, které ne sice nám, ale J. Mti uro
zenému pánu, panu Vilímovi Slavatovi z Chlumu a na Košem
burku atd., našemu milostivému pánu, přináleží, (nedaje nam dříve
o tomžádné vědomosti) přitáhl, zvěděti chtěje, zdaliž my J. M.
Cské našeho nejmilostivějšího krále & pána jsme věrní poddaní;

1)'Čti: Dampierrc—a.
2)Čti: Collalto. '
') Skala H. 329. Obšírně vše vylíčeno v P. Fr. Rullově Monograíii

' města Hradce Jindřichova str. 77. a násl. '
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načež my krátce odpovídáme, že jak naše milostivá vrchnost,
tak také i.my v_živobytí našem nikdó. jsme J. M. Cské nebyli
nevěrni, ani“jsme na to nikdá také nepomyslili, nýbrž “až do na
šeho z světa vykročení J. M. Cskau za naši nejpřednější vrchnost
a nejmilostivějšího pána uznávali. Aby pak ten vojenský a od
J. M. Cské V. hraběcí Mti svěřený lid do našeho předměstí tak
nenadále a nešťastně i velice škodně "měl vpadnauti (kdež ne
jenom truhly zodvíral, nač přišel a zhlídl to pobral. dobytek
všecken zajal,' ale také z kostela sv. milého Vácslava'), dědice
a patrona českého, mešní raucha, kalichy, nadání, vejsady a jiné
posvátné věci svatokrádr'žně vzal, oltáře porušil, obrazy svatých
rozsekalapotrhal, i posledně nevinné naše sausedy, mladé istaré,
obojího pohlaví mordoval a celé předměstí s jednau vesnicí is
dvorem naší milostivé vrchnosti přináležejícím zapálil a všeckno
v popel obr'átil, toho jsme-my_ubozí, bídní a zarmaucení lidé ne—
jenom se nenadali, ale ani "na takovau našich sausedův zkázu
nikdá pomyšliti nemohli, kterau kdo koliv vidí, od vylévání slz
zdržeti se možné mu není, jináče my všickni nemyslíce, než že
mkových ohavných skutkův J. M. Cska náš nejmilostivější král
a pán, jakožto milostivá a právě otcovské "vrchnost, příčina není,
aniž kdy takovau scestnost nad námi páchati poručil. Poněvadž
pak my na tento čas klíče městské v našem opatrování nemáme,
ale v zámku při panu hejtmanu Brand“) nazvaném složeny jsau,
V. hraběcí Mt at nás jakožto J. M. Cské našeho nej_milostivějsího
pana věrný a až do smrti poslušný poddaný milostivě při sobě
ráčí míti omluveny, dokad o tom všem naší milostivě vrchnosti '
a pánu zprávu neučiníme a od něho odpověď nedostaneme, kterau
tak ihned jak ji- dostaneme, Vaší hraběcí Mti odešleme, v po
slušné poníženosti žádajíce, aby na. nás žádného více tak škod
ného nepřátelství provozbvati nedopanštěli. ale nás v přívětivé
milosti své zachovali. — Dáno dne 16. měsíce srpna 1618. léta.

To když 'cc při Jindřichovým Hradci dalo, Jindřich Mates.
hrabě z Turnu z ležení svého od Budějovic (tehdáž stavové čeští
s lidem svým Budějovic oblehli, chtíce z nich císařskau stráž vy
hnati a svau do téhož města vložiti) s .vojskem svým k Jindři
choyému Hradci na hrabě Tampíra táhl; o jehožto příchodu Tampir

') Byl to kostelík paměti hodný, nebot za času Jiříka z Poděbrad kazaval
v něm po nějaký čas slovutný Jan K a pis t r a n. - Celé předměstí od Dam
pieřrea spálené dle onoho kostelíka jmenuje se S v a t o v a c i a v s k é.

2) Wolf Jindřich Brandt, s t a v o v s k ý'hejtman vojenský v Jindř. Hradci.



R. 1618. . ' 105

zvěděv, od města se hnul, k Nové Bystřici s lidem svým pospíchal, 1618
za jedním rybníkem & hájem se položil a _dobřese ubezpečiv, na
pomoc očekával. Čechové až k Bystřici ho stíhajíce, ač na něho
udeřiti chtěli, však jich auředlníci jim“ to doVOlitinechtěli, ale
opatřivše svůj tábor neb ležení dobrau stráží, také na pomoc

očekávali; posledně oboje ležení se zdvihlo a nic nepřátelského
jedno druhému neučinilo.— ,

Dne 27. srpna Pražané před svým Novým Městem náspy Příkopy“
a příkopy dělati začali, obávajíce se nepřátelskéhoobležení zvlášť“$$$“
když při jednom chyceným obraz &_spůsobjedné pevnosti, kterau
císař,- když by se Prahy zmocnil, na Petříně (jinak navrchu
sv. Vavřince nad Prahau ležícím) vystavěti mínil,nalezen byl; ano
také když do Prahy ty noviny přišly, že nejenom hrabě Tampir
v Čechách s 6000 císařského lidu se protuluje a Jindřichohra
deckým i okolním sausedům velké škody již učinil, jakož také
když zpráva do Prahy přišla, že i hrabě Bukvoj, nejvyšší polní Bnkvojdo
maršálek, s vojskem císařským k Tampirovi do Čech a proti stavům Čec" “'“
od Vídně pospíchá, toho 'jsa on aumyslu, 'že s dobývánímhradův
a měst českých na cestě meškati se nechce, ale přímo k Praze

“pospíšiti a v nejpříhodlnějším místě u Prahy jednu pevnost jako
brejle na nos Pražanům postaviti chce. '

Dne 6. září měsíce hrabě Tampir opět k Jindřichovému Hradci (.ii'wěhogi
v tajnosti přitáhne. nočního času při velkým nečasu, dešti a. větru, “Můžuode
násilně bránu městskau skrz petardu rozhodil a tau branau do
města se tlačil; ale od obležených a téhož města od pozorných
strážných s ztrátau několik svých vojákův “zpátkem hnán i vyhnán
byl. A vida, že se toho města pro velký- odpor tak lehce zmocniti
nebude mocti, odtud k Peldřimovu se hnul a skrze svý špehýře
dověděv se toho, že hrabě z Turnu s několika sty stavovského
vojska k Peldřimovu“také pospíchá a je do toho města pro lepší
obranu jeho vložiti míní, nenadále na ten stavovský lid on Tampir Emmu
s lidem svým vpadl, jich něco zmordoval, některý zajal a ostatní “"“““
zahnal. Že pak mezi vojskem stavovským také se mnozí nacházeli
krajští obyvatelé mocně na 'tu vojnu vzatí, ty všechny on Tampir Mocné„.“
ihned na svoboda propustil, jich napomínaje, aby se k svým živ- "“""“
nostem' navrátili, proti J. M. Cské nikdá se více potřebovati nedali, .
vždycknyQJ. Mti věrní a poslušní poddaní zůstávali i také svým
sausedům to oznámili a ničehož nepřátelského od vojska císařského
se neobávali. Z toho bojiště on k městu Peldřimovu přistaupiv, „WWW
do něho -jsa.-puštěn vešel a osadiv je dobrau stráží svého lidu, “Palm“
přímo k městu i k hradu Polná řečenému' za nejvyšším Janem '



.
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lěis Evsebiusem Kaynem (sic) 1), (on Kayn maje při sobě 7000 císař
iPolnn ského vojska, to město Polnu i zámek k ruce J. M. Cské vzal,

jemuž obyvatelé téhož města ihned také na místě J. M. Cské věrnbst
. a poddanost slibovati museli) s ostatním vojskem svým pospíchal.

1313101232113Jan Kayn maje již-v své moci Polnu město i zámek,. pšal ihned
r-dil- panu Seitlicovia), tehdejšímu držiteli téhož města i zámku., jenž

také při sobě jednu knmpanii stavovského vojska měl, napo'mínaje
ho i žádaje, jestli on Seitlic od stavův pod obojí odstaupí, tu
kumpanii lidu stavovského opustí a do Polny se navrátí, že on
s poddanými svými má v každý čas potřebný nejenom věrně chráněn,
ale '.také od J. M. Cské mnohými milostmi obdarován býti. Pan

Seitlic ale volil raději svá všechna panství ztratiti, nežli stavy pod
obojí opustiti.

Stavovépo Psali také témuž nejvyššímu panu Kaynovi stavové čeští

33.11sz á jej žádali. aby s lidem svým císařskýmdále do Čech se netlačil
. poněvadž oni stavové k J. M. Cské do Vídně 29. minulého měsíce

.srpna psali a jej za porovnání té roztržitosti a škodlivého nedoroz
' umění žádali; jimž on Kayn zase písebně. odpověděl, že on jakožto

věrný služebník J. M. Cské sobě dané poručení vykonávati musí.
Ale stavové opět jiného posla k němu vyslali, jej napomínajíce,
aby s lidem svým nic- více nepřátelského nezačínal, ani_ dáleji do
Čech se netlačil, dokad od J. M. Cské na jich žádost odpověď
následovati nebude, dle které jedna i druhá strana bude věděti
jak se chovati.

352115333 Nicméně jednu zprávu po druhé oni stavové ' Praze shro
wod—fm-máždění dostávali a bolestně doslejchati museli, jací mordové

zvláště od' uherských hejdukův v Čechách se dějí, kteří nelitujíce
ani starého, ani' mladého, ani mužského ani ženského (sic), všechny
napořád mordují, kamkoliv přicházejí, všechno laupějí i ohněm
kazejí, mnoho vesnic i městeček v Čechách mečem i ohněm zhubivše.
Také žalostně uslyšeli ti stavové, že hrabě Bukvoj s novým císař

narwg. ským vojskem od Vídně k Německýmu Brodu již přitáhl 1 také
Jan. toho města již se zmocnil; protož své vojsko oni stavové poslali

mmm, „ k Čáslavi, k němuž se také několik tisíc krajského lidu v čtyrech
““;“" krajích shiomážděného připojilo, na lid válečný z Slezska příchozí

očekávajíco. K tomu u Čáslavě shromážděnému českému vojsku
do ležení také hrabě z Hohenlohu s osmi sty verbovaných krajských
drábův a s jedním praporcem svého lidu i s několika vozy prachem

') Čti: Khuenem.
*) Nepochybně: S e i d l i c ze Šenfeldu.
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a kulkami naplněnými, také s dvaumi velkými a s osmi menšími
'děly neb kuSy a s jinými vojenskými potřebami přitáhl.

_ Dne 14. září oboje vojsko, jak císařské tak stavovské, (sta
vovským již tehdáž slezské vojsko na pomoc přišlo) u města Čá
slavě když se sjelo & hrabě Tampir neočekávaje na ostatní, které
hrabě Bukvoj vedl, císařskýmvojskem na stavovské mužně sice udeřil,
chtěje sám chválu z vítězství míti, ale od stavovských tak byl
přivítán & poražen, že s ostatním lidem svým z bojiště do jednoho

1618_

UMB“ pO-o
ražení u ČL

slávě.

prostrannýho lesa ustaupiti a v něm se zasekati musel; z-toho pak _
lesa když jeho vojáci na špížování, nemajíce v lese tom co jísti, vyjíž
děli, od okolních sedlákův tak vítáni bývali, že se jich málo _zpátkem
do lesa s kořistí. navracovalo. Tampir vida se býti v patrném
nebezpečenství postavený, z toho lesa nočního času s ostatním
lidem svým do místa bezpečnějšího ustranil a o novau pomoc k cí—
saři do Vídně psal 1). Hrabě pak Bukvoj o té Tampirovské porážce
zvěděv a byv k odporování stavovským nedostatečný, dále k Praze
dle svého předešlého aumyslu jeti a Prahu oblehnauti nesměl. 'Ta
chvála témuž hraběti Bukvojovi dáti se musí, že on 0 tyranství
Tampirových vojákův, které oni v Čechách páchali, zvěděv, přísně
svýmu vojsku zapověděl, aby žádného nepřátelství & žádné nepří
ležitosti žádnýmu obyvateli žádný nečinil.

V tom stavové v Praze shromáždění zprávu dostavše o .,tom
že slezské vojsko z Čech domů še zase navracuje, které stavové
Slezští na žádost knížete z Břehu neb břehského (on kníže v 200
osobách do Vídně k císaři, jakž o tom málo vejš dotknuto jestg),
od stavův slezských vyslán a od císaře velmi potěšitedlně propu
štěn byl, s tau císařskau žádostí, aby v službě vojanské při J. M.
Cské proti Čechům svau věrnost prokázal) zase do Slezska z Čech

povolali, protož ti stavové čeští svý posly k těm slezským stavům
vyslali a od nich nov'au pomoc žádali i také to spůsobili, že jim
Slezáci zase několik tisíc pěšího i jízdného vojska do Čech vy
slati připověděli. Toho také času opět kurňršt saský i falckrabí
Fridrich císaře žádali, aby proti Čechům nic nepřátelského dáleji
před sebe nebral, nýbrž co nejspíše sněm obecný na hrad pražský

neb kam koliv rozepsati dal, na němž by se stavové čeští slyšeti
mohli a každá strana své věci přednesla. '

Ty roztržitosti když se času letního v Čechách dály, stavové

Bukvoj do—
brý řad dr

tela

Slezské voj
sko z Čoch

odešlo.

Kurflršti ao
přimlauvali _
za Čechy.

Moravané

_moravští sjedauce se k saudu zemskému svatojanskému do Holo- “J"“„,;—1“

.) Gindely I. str. 348.
') Viz nahoře str. 102.
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í08 ' Kap. xu: Jednání Moravanů; valka v Čechách. 

.1618 m'auce a to všechno, co se v Čechách děje, považujíco, na tom
se snesli, aby pro lepší beZpečnost země něco vojska sebrati dali.

' ,I sebrali také po skonaným tom sněmu tři tisíce pěchoty, nad
kterau za nejvyššího ustanoven byl Albrecht z Waldšteina, a dva
tisíce jízdný,ch jeden tisíc davše pod _správu Jiřímu z Náchoda

z. nejwlší-a druhý Petrovi Sédlnicskýmu. Nad tím pak vojskem, jakož také
Žůmmm“) -i nad tím lidem, cokoliv se ho ještě buda'ucněnajmauti má, volen

'takě i ustanoven byl na obecným sněmu, měsíce srpna v přítom
nosti krále Ferdinanda II. v Brně 'držaném, za nejvyššího Fran—
tišek z Ditrichšteina, kardinal a biskup holomaucký.

Moravané' Po “zavření téhož v Brně držaného sněmu vyslali Moravané
ŠĚÍŠÍ'J“ Karla z Žerotína i jiné z prostředku svého do Prahy k stavům

“" českým, jich k pokoji věrně napomínajíce i dokládajíce, že mar
krabství moravské z mnohých podstatných příčin žádné vojenské
pomoci tak brzo jim uděliti nebude mocti. To slyšíce stavové
čeští, s'vau velkau apologií neb omluvu jim předložili, kterau také
pni páni vyslaní k pozornému povážení vzali, připovídajíce, že
v tom věrně pracovati chtějí, ' aby obojí straně za dosti se stalo.
Pan Karel z Žerotína'k pánům stavům českým tak pohnutpdlnau
řeč učinil, že i některý pány k pokoji skutečně nachýlil; ale
mnohým, jala) Jindřichovi Matesovi hraběti z Tumu, Budovcovi,
Kolonovi, Vácslavovi z Raupova, Joachymovi Šlikovi, Bohnchvalovi
Berkovi a jiným některým nelíbila se nežli vojna, ačkoliv i ti
byli by se jistě upokojili, kdyby císař"Matiáš na častan žádost
stavův. českých k porovnání byl přistaupil a svým vojskem tak
velké v Čechách škody nebyl působil.

ŠtayavěTur— Poněvadž tehdáž stavům českým mezi mnohými potupnými
gšmýd věcmi také i to se nepravdivě připisovala, že oni stavové čeští

k své pomoci Turka volali :; do Uher aby on celau sílau vpadl,
jej napomínali i žádali, čehož dověděvše se ti stavové celýmu
světu svau nevinnu dokázali, list obranný tisknauti a jej v. Praze
zavěsiti i po krajích českého království _poslati rozkázali; také
v té příčině kuríirštu saskému podobný list poslali '). Podobně
císaři Matiášovi v těch časích dva li.sty. jeden dne 14. a druhý

samém, dne 25. září na hradě pražském psaný, do Vídně ti stavové
mm.“ čeští vyslali, v obauch pokorně žádajíce, aby ta z obojí strany

') V podobném smyslu ohšírněji píše Skála 11. str. 372.11 násl. Nic
méně jest za jisto postaveno, že vzbourení stavové čeští a rakouští o rok
později (1619) v Cařihradě o spolek s Turkem proti císaři Ferdinandovi Il.
jednali. Viz Gindelyho III. str. 129. a násl.
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začatá vojna zastavena byla, a takové. mezi J. M. Cskau. a mezi 1618
stavy českými vzniklá nevole aby skrze císařské posly neh vy.

slaný k porovnání přišla. Na to oboje psaní ačkoliv jim odpověď
dána -,byla však co se jim připovídalo, to k splnění nepřišlo. €:.ch 'n;—

Dne 28. září na 60 vozích prach, kaule, lunty a jiné věci leženímpařlve
k střelbě potřebné do císařského ležení vojenského z Vídně po
slané býly, a při těch vozích pro lepší bezpečnost praponec pěšího
z Nových Zámkův vzatého a 40 osob jízdného lidu se nacházelo,
deprovázejíce ty vozy až do ležení. Toho času na tom se Uhři 33313133
snesli, aby více žádného lidu vojenského císaři k pomoci nedávali, om
ale tím lépeji své království ním opatřili.

Dne 1. října měsíce času nočního v Městech pražských pm,..,
znamení se dávalo, jako by nepřítel Tampir s vojskem svym “““"“
k Praze přitáhl a jí se tajně zmocniti chtěl; čehož Pražané lek- '
nauce se kzbrani sáhli a k městským zdím pospíchali, chtíce
nepříteli činiti“ odpor, však žádného při městě nebylo nepřítele,
a on Tampir následujícího dne 8 padesáti jízdnými přijeda k Lo'm
nici, od obyvatelův jmenem hraběte Jindřicha Matesa z Turnu

špíži žádal. Lomničtí když těch 50 jízdných do svého města pustili, 1:33:30
ostatní přítomné téhož hraběte Tampíra vojsko do města se vtl'a- '
čilo, města se zmocnilo, je slezlo, vybralo a velmi mnoho rozlič
ných věcí .špížných v něm nalezna, všechny k svému ležení
odvezlo.

Dne 3. října kurfirštové i stavové říští sjednocení a v Rotten- Kurarttio
burku nad řekau Tauberem neb Tauber řečenau ležícím městě “cím“
shromáždění k císaři psaní poslali, žádajíce, aby z království če
ského své vojsko zpátkem povolal, svý posly s plnomocenstvím do
Čech vyslal a o to se otcovsky staral, aby to vzniklé nedorozumění
škodné a nepřátelství se upokojilo; _což jestli se časně nestane,
jest se obávati, aby nejenom celá říše proti J. M. Cské' nepovstala,
ale také aby Turek do Uher nenadále nevpadl, dobře o tom věda,
že z mnohých uherských pevností všelikeré vojenské nástroje

vzaté a proti Čechům z země jsau vyvezené. »
Dne 5. října pět praporcův jízdného brunšvického vojska, Brunmau'

které najal pro stavy české hrabě z Hohenlohe, skrze Prahu do 1.10.5333
českého ležení pospíchalo. Že pak oni po cestách, mnoho koňstva
i dobytka sedlákům pobrali, je Karel z Žerotína z poručení pánův
direktorův na pražském mostě zastavil, jim koňstvo i všecken do
bytek pobral a sedlákům, co kterýmu patřilo, navrátil.

Poslali stavové slezští, jak připověděli,několik tisíc pěchoty, Slam, „.
též také jízdných Čechům na pomoc, a proč oni Slezéci království “1331“
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1618 české v této tak velký potřebě opustiti nemohaíi; ale jemu pomoc
dáti povinni jsau, to oni stavové \? městě Vratislavi shromáždění
píšemně vyjevili a to psaní dosti obšírné Matiášovi císaři dne 12.
téhož října do Vídně poslali, žádajíce aby J. M. Cská své vojsko
z království českého zpatkem povolati a s Čechy pokoj učiniti

Novévojskoráčila. - Na to po několika dnech hrabě Tampir s některými vojen
cí'mké' skými auředlníky do Vídně jel, z'anechaje při Císařském vojsku

nejvyššího Bukvoje, a při svém z Rakaus navrácení nové vojsko
do Čech přivedl Ale s tím vším císařským vojskem byl by on

"směrnic jistě málo proti Čechům zvítězil, kdyby Čechové byli chtěli nále
. M'Šucf'“ žitě jemu škoditi, kteří majíce pohromadě přes třidceti tisíc svého

vm'ska, nikdá na lid císařský celau mocí udeřiti a jej paraziti ne
chtěli, ale toliko když lid císařský na ně dotíral, o'ni _toliko jemu
se bránili a hlauběji do Čech aby se netlaěil, hájili.

um škodní . Dne 2. list0padu několik praporcův uherských okolo Tábora
"M'- města velké škody obyvatelům na jich statcích činíce, od stavov

ských přepadeni a jim mnohé kořisti odňaté byly; také 45 Uhrův
Čechové zajali.

bmw „. Dne 3. listopadu někteří vojenští auředlníci s několika pra—
"““ porci pěšího i jízdného lidu císařského. také s děly neb 8 kusy

ranního času, když nejvyšší mlha vystaupila, k ležení stavovského
vojska se blížili, chtíce na ně nenadále udeřiti; ale stavovští

. byvše dobrau stráží 'a dobrými špehýři opatření, tak mužně svý
nepřátele přivítali, že mimo mnohých raněných také mnoho zmor—
dovaných na bojišti ležeti zůstalo. Z Čechův toliko 20 mužův v té
porážce padlo.

c:.qm !: Dne 5.1i'stopadu hrabě Bukvoj s vojskem svým cíSařským
J::ĚÍŽĚĚÝ'k»Jindřichovému Hradci se přiblíživ, do předměstí vtrhl a jmenem

císařským konšelův žádal, aby do města byl vpuštěni Na tu jeho
_ žádost nejenom žádná odpověď jemu dána nebyla, nýbrž na jeho

lid do předměstí tak hustě z města stříleno bylo (v tom městě tři
praporce stavovských leželo), že Bukvoj s lidem svým následující
noc do pole vytáhnauti a tam své stany roztáhnauti musel. Na
ráno, ač mu mno'zí radili, aby mocnau rukau snažil se toho města
zmochiti, on ale o to se pokusiti nesměje, stany svý zase' složil
& ještě toho dne, nedbaje na velký dešt a na zlau cestu, s děly

“ * Immsvými ač dosti těžce k Lomnici, která panu Švamberkovi tehdáž
.cipmuul. náležela, přitáhl, svýmu vojsku tu odpočinauti & některý mosty

. k Budějovicům spravovati rozkázal, aby přes ně tím spěšněji před
stavovským vojskem, které za ním pospíchala, odstraniti mohl.

Dne 9. listopadu _to císařské vojsko od Lomnice když se
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zdvihati & k Biidějovicům pOSpíchatichtělo, také k'Lomnici české

\
.

1618'

vojsko čtrnácte tisíc silné přitáhlo, a osmau a- devátau hodinau ““"“ ““
dostíhnauce ono ten císařský lid, s ním se potýkati začalo. I zvěděv
o tom Bukvoj, svůj lid do šiku vojenského postavil, jemuž jiní
vojanští auředlníci věrně v tom nápomocni byli: Rudolf Tiílenbach,
Grichinger'), Kolaldo, Šauber'1) atd. a hned při počátku jeden
most třími„sty pěšího lidu osadiv, jej rozbořiti dal, aby stavovští
sva těžká děla dáleji -vězti nemohli. Že pak to císařské vojsko
skrze jeden blíž ležící les jíti muselo, dvě stě pěchoty před tím
lesem on Bukvoj zanechal, která tak dlauho s střelbau svau české
vojsko zdržovala, dokad císařští ten les neprošli a do pole k břá
nění přihotovení se nepostavili. Stavovští ten les posledně také
projdauce na císařské udeřili a spolu se pořád pět hodin až do
noci potýkali Po té bitvě císařští ještě té noci přímo k Budějo
vicům pospíchali, obávajíce se Čechův; císařských mnohem více

na bojišti padlo nežli Čechův, ataké 200 císařských zajatých sta
vovští do Prahy poslali. _

Dne 12. obávaje se Bukvoj aby stavovští města Krumlova
se nezmocnili, k předešlý stráži k dvaum stům mužům do téhož
města od hraběte Tampíra daným, jiných tři sta jízdných tam
poslal, aby to město tím mocněji proti stavovským, kdyby od nich
obleženo bylo, hájiti mohli.

Dne 14. listopadu Stavovští dostanauce jistau zprávu, že 38
vozův s rozličnými vojenskými potřebami i také s velkau summau
peněz z Vídně k vojsku císařskému do ležení blíž Budějovic zara—
ženému pospíchají, majíce toliko při sobě pro stráž 800 Firšten—
bei-ských vojákův, tři praporce pěchoty a dva jízdný těm vozům
v cestu vyslali a dvě mile od Budějovic stavovští jim cestu zastan

hll před Co—
chy.

Císařštíod.
Čechův. porucni.

Krumlov lí—
pěji opatřen.

Císařským
peníze atd.

odňaty. .

pivše, vojákův něco zmordovali, ostatní rozehnali a co vezli to '
všechno pobrali.

Tehdejších časův 50 vozův, při nichž se 200 pěchoty české.
pro obranu nacházelo, z ležení stavovských když k Praze pro
obilí jelo, tři praporce Uhrův nh ty dvě stě české pěchoty udeřilo,
mnoho postínalo a všechny vozy i koně zajalo; což by se bylo
nikda nestalo, kdyby jich hejtman jmenem Kampft svým Čechům .
nebyl zapověděl se braniti, pro kteraužto zápověď když měl pro
vazem trestán býti, vymlauval se, že žádného poručení neměl se '
brániti. Tat jest byla jistě jalová výmluval Z té příčiny,také i proto,

') U Skály (II. 440.): Kriechinger.
') Tamže: Štander. — Popis bitvy u Gindelyho' I. 349.
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1613 že císařští v Čechách velmi zle hospodařili, stavovětí na císařské
velmi rozhněváni byli. .

Čechové Téhož měsíce stavové čeští knížeti bavorskému Maximiliánovi
*:?„zžmz“obšírně psaní poslali' a v něm svau omluvu přednášeli, na kterau

'"" on: jim nejenom odpověd, ale také jedno psaní v příčině obležení

. maid? města Plzně poslal, napomínajícejich, aby od obležení téhož města
_ aspon-mm.upustili a dále proti tomu jak českému králi tak také římské

stolici neb církvi vždyckny věrnému městu žádného nepřátelství
. nezačínali. Na to psaní oni témuž Maximiliánovi dne 20. téhož

' měsíce list0padu odepsali, přednášejíce příčiny, pro které přinu
ceni jsau město Plzeň oblehnauti i také je sobě podmaniti.

,.be-: chy- Tehdejších časův jeden žhář v městě'Táboře chycen byl,
qen.

který od Tampíra jistau sumu peněz přijal, aby v Čechách města,
vesnice i městečka pálil.

0- obležení a o vydání města Plzně'!).

091mm. Když tak velké bauřky mezi Matiášem císařem a mezi stavy
“' " “'“ českými pod obojí přijímajícími čím dále tím více rozmáhati se

počaly a nepřátelstvo se rozmáhalo, on Matiáš císař a český král
' o město Plzeň upřímnau a otcovskau péči maje i za věc neomylnau

pokládaje, že ono od těch bauřlivých stavův jistě velké nátisky
míti ',bude, Filipa Dornhona *), skušeného. vojáka., s_ jedním stem
svých pěších císařských vojákův do téhož města Plzně poslal a napo

' menul, aby v čas potřebný před nepřátelskými auklady to město
králům českým vždyckny předtím i dosavad věrné co nejmožněji
hájil. S těmi sty muži on Felix Dornhon dne 23. června měsíce

' '. u vigilii sv. Jana Křtitele do města Plzně šťastně přišel.
. _ - Také on “císařMatiáš při okolních opatícb a duchovních vrch

nostech v Čechách snažně to vyhledával, a své daně neb zbírky
zemské nejinam, ne'ž samému auřadu plzeňskému aby odváděli

:) Skála n. str. 499. a násl., Gindely 1. 351. a násl.— Obšírné i zaji
mavé zprávy o .obležení a dobytí Plzně nalézají se též v P. T. Tann erově
důležitém spišu „Historia semper catholicae semperque fidelis civitatis Pilsnae“,
o jehož ceně promluvil Dr. Kalousek v Památkách dílu X. na str. 262.
Nestejně úplné rukopisy díla tohoto chovajíse na kolik povědomona
Strahově, v univ. bibl. Pražské, v českém Museu, v bibl. arciděkanství Plzeň
ského a j. Výtahy z něho učiněny r. 1886. od Zau pera (Alte Chronik von
Pilsen) a pak v pr ogrammu gymnasiaPlzeňskéhor. 1863.— Beckovský

. ' dílo celé dobře znal a. kde se mu hodilo, vždy je užil v hojné míře.
') .Správně:Dornheima.
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a k pomoci městu Plzni svým lidem přispěli, je napomínal, což
nasledující psaní, které on Matiáš císař Opatu kláštera plasského
v té příčině poslal, z latinského přeloženo potvrzuje.

Ctihodnému knězi Jiřímu Wašmuciussovi'), opatu kláštera
Plasského, nejvěrnějšímu a nejmilejšímu. Matiaš, z Boží milosti
volený římský císař, vždyckny trvající množitel království uher—
ského (sic), král český.

Ctihodný, věrný, náš nejmilejší!
Vědomo jest, že jsme my pro obhájení netoliko našeho

města Plzně, ale také blíž okolně ležících klášterův na autratu
naší statečného pana Felixa Dornhona hejtmana s jedním stem
pěšího vojska do téhož města Plzně vyslali. Pročež kdyby jmeno
vaný náš hejtman tebe v čas potřeby k sobě povolal, poraučíme
tobě, abys ho tvau pomocí neopauštěl, nýbrž jak s tvými lidmi
poddanými, tak i penězmi a špíží všemožně jemu nápomocen byl.
Daně pak a zbírky zemské ne do Prahy, ale plzeňským konšelům
posílej; to čině, vůli naši vyplníš. — Dáno v Vídni v auterý po
slavnosti Božího Těla, léta 1618., císařství našeho roku 6., králo
vání uherského roku 10. a českého 8.

Matiáš císař. Zdenko Adalbertus Popel de Lobkovic
S. R. Bohemiae Cancellarius.
Ad mandatum S. G. M. proprium

Paulus Michna.
Prvního dne po vejroční slavnosti sv. Jana Křtitele dne 25.

června magistrát plzeňský dvě brány, Litickau' a Maličkau (sic),
zavříti a zasrubovati dali, ostatní dvě, Pražskau a Nornberskau,
brány svým vojskem obsadili, vrchní správu téhož vojska porau
číce jednomu z měštanův plzeňských, Tomášovi Zelenderovi, Wolf
ganga Zelendera, braumovského opata, bratru. Po dvauch dnech
27. téhož června dajíce oni předně na rynk všechny kusy, také
i mořdíře vytáhnauti, je potom k branám i na zdi městské rozlo—
žili. Dne 28. června Chotěšovský probošt 68 dobrau zbraní Opa
třených a v vojnách skušených mužův do Plzně poslal, za nimiž
v krátkým čase do téhož města sám osobně také přijel; dne
29. června podobných 30 mužův, tolikéž také dne 1. července
opat Teplský do Plzně vyslal. Opat Plasský s lidem svým v zbrani
skušeným sám také do téhož města přijel a velkau pomoc při
dělách neb při velký střelbě v čas obležení Plzeňským prokazo

1) Vzato z Tanner a (MS. musejní fol. 111.) kdež psano: „Georgio
Was smn t i o.“

Beckonkého Poselkyně II. 2. 8
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1618 val. Tomu opatovi kláštera plasskébo, Jiřímu Wassmuciusovi,

233 03331Matiáš císař z Vídně následující psaní v latinské řeči poslal, jehož
Plal'kimu-obsažení jest toto 1):

Matiáš z Boží milosti atd. Ctihodný, věrný, nejmilejší! —
Poručili jsme Janovi Zdeňkovi z Klenového & z Janovic na Žin
kovech, Raupovici a na Březině, království českého komomíkovi
a písaři, Burkhartovi Točníkovi Křimickému na Křimicích a Pro
stiboři, podkomořímu,i našim nejmilejším konšelům města Plzně,
také hejtmanu našemu Felixovi Dornhanovi, aby s tebau o někte
rých věcech potřebných rozmluvili. A protož poraučíme také tobě, co
tobě od poctivosti hodných (ab honoratis) konšelův plzeňských ozná
meno bude, tomu nejenom bez vší pochybnosti uvěř, ale také se
vynasnažuj o to, aby vším spůsobem vůle naše skrze to se vypl
nila. Což poněvadž všechno jak pro obhájení kláštera plasského
tak všech věrných poddaných našich se děje, té také naděje jsme,
že ty k nám všemožnau věrnost dokážeš. My pak tebe naší císař
skau a královskau milostí obdaříme. — Dáno v Vídni v pátek
po slavnosti sv. Markéty, léta 1618. atd.

Matiáš císař. Zdenko Adalbertus Popel de Lobkovic
R. S. Bohemiae Cancellarius.

Ad mandatum S. C. M. proprium
Paulus Michna.

v Plzni Plzeňští, kteří svůj pěší lid k vojně vycvičený přísahau dne
“2132.th 29. června k věrnosti císařské zavázali, dověděvše se, že král

Ferdinand toho jmena Druhý, potomně císař římský, na den sv.
Jana Křtitele na království uherské jest korunován, k poctivosti
téhož _krále na den Nanebevzetí Rodičky Boží v svém hlavním
kostele Te Deum laudamus, Tě Boha chválíme, atd. zpívali a
z všech velkých děl při hranách & po městských zdích i také
z menší zbraně vojáci i měšťané na rynku stojící stříleli, tím

Pouldirok-svau radost a obzvláštní obveselení dokazujíce. Následujícího dne
“"“““ něco pěšího i jízdného vojska z města Plzně k Blovici vyšedše,

posla od direktorův z Prahy vyslaného zajali, který po krajích
odevřený listy nosil; odtud pospíchali ti plzenští strážní k Dobřa
nům, kde zajali Adama Chlumčanskýho, rytíře, a do Plzně při
vedli, kde on odstaupiv od kacířův, s jinými urozenými pány
město Plzeň proti obležencím kacířům rytířský hájiti pomáhal.

WhĚDirektorové toho všehoco Plzeňští činili dověděvšese, ačkoliv to
město Plzeň za zpronevěřilau své vlasti vyhlásili, o tom městu

1)Tanner MS. fol. 112.
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hanlivé knížečky spisovati, je tisknauti a mezi obecný lid je roz
trusovati dali 1), nicméně Matiáš císař o to město nepřestával
otcovskau péči míti, napomínaje v svém psaní, jemu dne 10. čer
vence poslaném, Filipa Dornhona, aby všemožnau pilností snažil
se město Plzeň (píšíc on město naše Plzeň) hájiti, oblibujíce
sobě on Matiáš, že Plzeňští příkladem svých předkův J. M. Cské,
jakožto králi a pánu svému, věrní zůstávají.

Dne 21. měsíce srpna stavovští přijedauce do plzeňské ves
nice Vškviňany *) nazvané, všechen dobytek (také některých plzeň
ských obyvatelův vozy a při nich i dobytek z města na pole 1 na
pastvu vyhnaný) zajali a to všechno do chotěšovského kláštera
dovedli i dovezli. Sotva sedláci škvrňanští, svůj zajatý dobytek
vyplativše, domů dovedli, jiní od stavovského vojska do té vesnice
přišli, vyplacený dobytek zajali & vesnici Škvrňany dne 29. téhož
měsíce zapálili, což se také jiným plzeňským vesnicím stalo.

Arnošt Mansfeld, někdy Petra Arnošta z Mansfeldu, guberna—
tora neb správce v Nydrlandu, nepořádný syn 3), po zavřeným mezi
králem španihelským a knížetem savojským pokoji, z téhož kní
žetství s svým verbovaným neb najatým lidem do Čech přitáhl,
jehož stavovští nejvyšším správcem nad střelbau ustanovili i také
jemu šestnácté tisíc vojska svého svěřili, mezi nimiž nejvíce bylo
zbrojných lidí z kraje Žateckého, Plzeňského a Slanského shro—
mážděných. Ten lid stavové majíce již pospolu a již dávno na to
myslíce, aby Plzeň město mocné k poslušnosti přivedli a ji sobě
podmanili, a vidíce již býti čas příhodný, po všech krajích list
odevřený poslali, v něm příčiny obležení plzeňského dokládajíce
následujícími slovy: „Páni stavové království českého pod obojí
Tělo a Krev Páně přijímající město Plzeň lidem svým českým
i německým. pěšími jizdným, jehož nejpřednější vůdce jest Arnošt
hrabě z Mansfeldu, s všemi potřebami vojenskými království če
skému přináležejícími oblehnauti rozkázali proto, že oni Plzeňští
pánům direktorům, řiditelům a raddám zemským 0přeli se spůsobem
nepřátelským, lid válečný proti nim najímali, město zavřeli, z něho
vejpady činili, pečetě pánův direktorův od listův odevřených od
trhli atd.“

') Nacházejí se také ve výše zmíněném (str. 112.pozn. l.) kodexu d es k
7.e m s k ý c h.

2) Správně: Škvrňany.
3) Biografická data o Mansfeldovi nalezneš u Gin d e l y h o I. str. 824.
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1618 Dne 19. září měsíce dva praporce stavovského lidu do Skvrňan,

„gm„ od nich prve spálené vesnice plzeňské, přitáhli, začátek obležení
"mm plzeňského učiníce. Felix Dornhon, hejtman města Plzně, o tom

zvěděv, trojí dosti prostranné, řádně vystavené a veselé předměstí,

„gyga Škvrňanské, Litické a. Pražské, hned ještě před půlnocí spáliti
110- poručil, což také sami Plzeňští s svau velkau škodau, která dle

zdání samých nepřátel na půl millionu aneb na pětkráte sto tisíc
zlatých rejnských se vztahovala, hotově a neprodleně učinili, domy,
dvory a stodoly obilím naplněné do gruntův spálivše, když téhož
města primas Jan Rudolf Wolfinger '), jezdíce & v obauch rnkauch
rozžaté pochodně nesa, začátek na svých vlastních dveřích učinil
a je zapálil i do gruntu v popel obrátil. A cokoliv tu první noc
oheň nespálil, to Plzeňští ráno velmi rychle všechno spálili, aby
se nikdež nepřátelé zdržovati a ukrýti nemohli.

Nápisn. Po spálení těch třích předměstí Mansfeld s vojskem svým
mmm hnul se blížeji k Plzni, maje na svým hlavním praporci napsaná

tato slova: Pro religione et libertate, pro náboženství a svobodu.
Jehož vojáci přijdauce do okolních plzeňských vesnic, celé vyra
bovali, od sedlákův peníze mučením násilně dobývali, vesnice zapá

Ve-nioo-pt-lili & město oblehli; hlavní ležení od Škvrňan až k vesnici Bor
v audolí zarazivše, také od strany škvrňanské příkopy opodál vyho
dili a náspy své ležení ohradili, aby ono před vejpady z města
bezpečnější bylo.

Kusypi'íve- Dne 20. září stavové čtyry praporce v vojenských věcech
"“ dobře skušeného lidu i také šest velkých děl neb kusův do téhož

ležení poslali. Z Plzeňského podměstí mlynář jeden zajatý a k hra

gůummvy-beti Mansfeldovi přivedený všecken spůsob města Plzně vyzraditi
přinucen byl.

leno pH- Dne 30. září měsíce ostatní lid pěší z kraje Žateckého a
Slanského vyslaný k Plzni přitáhl a ležení přikostele Všech Svatých
založil.

Stříleník Dne 2. října měsíce první ohnivau kauli nepřátele do města
mam—'vhodili na kostel sv. Bartoloměje a na to hned z velkých děl

k městu silně stříleti začali.

wan. Maximilián,kníže bavorské, poslal psaní:do Prahy k pánům
nižšíhosedirektorům, za Plzeňský se přimlauvaje i také direktory žádaje,
' “ aby svůj vojenský lid od města Plzně odvedli a to město kaziti

nedali; ale ta jeho přímluva i žádost žádné platnosti neměla..

1)z Wolfenbachn. — Skala.II. 496.
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Podobně Matiáš císař, nechtěje to město skrze obležení ne- 1613
přátelské dáti kaziti, k saskému kurfirštu psaní z Vídně dne 19. Suatm'
října poslal, žádaje, aby on kurfiršt při stavích českých svau pří
mluvau to spůsobiti snažil, aby od obležení Plzně stavové upustili;
což ačkoliv on učinil, však nic nespůsobil. Také tehdáž Plzeňští T396“ing;
k těm direktorům se vší šetrností & ponižeností častěji do Prahy “* “"D““
psali a tak těžkého i škodného jich města" dobývání osvobozeni
býti žádali; však nic ani kurfiršt saský, ani Maximilián bavorský,
ani Plzeňští vyžádati nemohli, přednášejíce direktoři vejš dotknuté
příčiny, pro které oni to město oblehli.

I stalo se posledně, že hrabě Mansfeld byv tak dlauhým 113333113
téhož města dobýváním učiněn tesklivým, ano i patrně viděl, že
se ho zmocniti nebude mocti, jakož také dostana od direktorův
troje psaní, aby od Plzně odtrhl, nenadále se z ležení zdvihl,
děla tři míle a lid vojanský sobě svěřený dvě míle od Plzně
k Rokycanům předeslal, nechtěje více toho města s větší ztrátau
stavovského lidu dobývati; však přijdauce k němu Domažličtí, zu a-uedi
Stříbrští a Rokycanští, jeho snažně žádali, aby se k Plzni navrá
til a jí dobývati nepřestával, připovídajíce mu všemožnau pomoc
činiti, což oni proto učinili, že se obávali, aby od Plzeňských
skrze časté vyjíždění sužováni nebyli. \lansfeld tau jich žádostí
pohnauti se dal a k Plzni se navrátil, ji mocněji dobýval, mnoho Z"““311"
ohnivých kaulí do ní vhodil (ač bez velké škody), hustě z děl
k zdím městským střílel i také dva Františkány z děl zastřelil.
Také dne 25. října jeden císařského lidu auředlník, stoje na zdibzďfgšggb
městské za klášterem Františkánským, v vojenských věcech velmi 32333
zkušený a Plzeňským mnoho potřebný, které on jak napomínáním,
tak také svým příkladem hrdinským k statečnému jich nepřátel
odporování vzbuzoval, z mčnice;bylprostřelen, &odřekna se bludu
svého, v němž zrozen byl, víru svatau katolickau přijal, arcidě
kanovi plzeňskému z svých hříchův skraušeně se vyznal, nejsvě
tější Svátost oltářní pobožně přijal a ještě toho dne štastně v Pánu
usnul, jehož Plzeňští s mnohými slzami oplakali.

Dne 29. října Plzeňští na nepřátely z města vypadli, jich Plzeňštívy
několik pomordovali a nějakého Baltazara, rozeného Bavořana
ZMnichova, s jedním jeho služebníkem ranivše, do města ho při—
vedli, který divným nástrojem zeď pod františkánským klášterem
prolamoval, chtěje do toho prolomeného místa prach ručničný 28113le
vložiti,jej zapáliti a zeď i přístojící stavení rozhoditi, byv ktomu did
skutku sto zlatými rejnskými od Mansfelda najat; ale on od té
své rány dne následujícího umřel.
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1613 Ačkoliv nepřítel k městu stříleti a do něho ohnivé kaule
1:33“ b;; házeti nepřestával, však lnalau škodu obleženým činil, jemuž Plzeň

nm- ští svau velkau i malau střelbau zhusta odpírali, mnoho nepřátel
i několik puškářův neb kunštáblův (sic) zastřelili, na jichžto místo
Mansfeld od Normberčanův jiný kunštábly žadati a najímati
musel.

Plzensuvy- Dne 31. října opět Plzeňští z města vypadli, za klášterem
Wm Františkánským 80 nepřátel, mezi nimiž nacházel se krevní přítel

hraběte Mansfelda, zmordovali a dva praporce vojska za tím klá
šterem stojícího až do ležení, v kterém dlauhý čas velké zban
ření trvalo, zahnali.

Maximilián Dne 3. listopadu Maximilián, kníže bavorské, opět direkto

Éšššišlf rům do Prahy psaní poslal, jich přátelsky napomínaje, aby od
"" obležení města Plzně přestali a svůj lid válečný odtud! vyzdvihli;

jemuž oni zase ač dosti pozdě dne 20. téhož měsíce obšírnau
odpověď poslali a vejš dotknuté příčiny dokládali, pro které to
město oblehnauti a je dobývati přinuceni byli 1).

1619 Jiný dřevěnný obraz Bolestné Panny Marie tehdáž se nachá

19330332zel i dosavad nachází se v tom františkánským bechyňským kostele
neuůodil-a jmenuje se Panna Maria Bolestná Menší. Do toho kostela kao

cířští stavův českých vojáci když také tehdejších časův vešli a na
oltáři ten Menší obraz Panny Marie Bolestné spatřili, hned v tom
kostele oheň udělali a ten obraz dřevěnný do něho vhodili, rau—
havě křičíce a svau bezbožnost páchajíce v přítomnosti několik
katolíkův, bechyňských měštanův i měštěk, kteří se na to všechno
bolestně dívali i také to svým svědectvím potvrdili. Obraz ten jak

,) Tímto končí se v rkp. str. 612. Na stránce nasledující (GIS.) mluví
se však pojednou o městu Bechyni. Z toho patrno, že Opětně zde něco
listův bylo vytrženo. Mnoho-li asi, da. se určití pouze přibližně. — Obležení
Plzně, dle Tannera soudíc, jenž byl Beckovskemu hlavnímpramenem, bylo by
mohlo zaujímati ještě asi 6 listů. — O Bechyni pak událo se spisovateli
mluviti tehdáž, když, předběhnuv po svém spůsobu vypravování, předčasně
zmínil se o dobytí Bechyně, kteréž se stalo teprv 27. září 1619. — Při jaké
příležitosti se ono předběhnutí stalo, udati neumíme, ale bylo to jistě někdy
na počátku r. 1619.,takže vytrženim oněch několika listů všechny další zprávy
z r. 1618. úplně jsou ztraceny. 0 dobytí Bechyně mluví pak spisovatel ještě
jednou na správném místě při r. 1619. 27. zářív kapitole třinácté.
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jenom do toho ohně vhozen a velkým těch kacířův rauháním haněn 1619
byl, nenadále z toho ohně se ztratil a na oltaři tom státi vidín byl, 235153353
jejž oni podruhé i potřetí s oltáře vzali a do toho ohně vhodili,
ale on pokaždý od toho ohně neporušený z něho do svého přede
šlého místa na oltář se navrátil. Kacíři tím divem přestrašení,
plní zuřivosti a zlosti z kostela vyšli, rauhavá a nestydaté slova
proti Rodičce Boží a katolíkům hněvivě vykřikujíce; kteří tehdáž
katolíkové očití svědkové byli a to všechno přísahau stvrdili,
jich jmena jsau tato: Pavel Šteffanides, někdejší téhož města
primas, Jan Legat, Nikodim Gallus s Dorotau manželkau svau,
Jan Malinovský, Tomáš Škodovský, téhož města konšel, Ondřej
Bartl, také konšel a spolu farního kostela auředlník, s manželkau
svau, Petr Figulus neb Hrnčíř, Jan Posel, téhož města konšel,
Martin Truhlář, Dorota Stříbrnice, Dorota Hronová, Katřina Hro—
nová, všickni bechyňští měšťané a měštky; také Voršila pekařka,
bechyňská obyvatelkyně. — To kacířské vojsko, z něhož ti, kteří
takové nešlechetnosti v tom i v jiných místech svatých s obrazy
pobožnými páchali, rozličně od Boha trestani byli, když z města
Bechyně dáleji odjíti museli '), hned Štěpán Rosel, skutečný téhož
města primas, s manželkau svau i s celým domem svým katolík
honlivý, v domě svým oltář udělal, z kostela oblaupenýho fian

tiškánskýho obraz dřevěnný Bolestné Panny Marie Větší, do svýho 05mm“do
domu nésti a na ten svůj oltář počestně dal postaviti, před nímž mav“Šíří-“'
s svými domácími on i také jiní bechyňští obyvatelé svau pobož
nost vykonávali každodenně, kteří katolíci byli, ačkoliv se jich
V tom městě i jinde málo tehdáž vynacházelo. Posledněji Petr
Figulus neb Hrnčíř, téhož města konšel, od jmenovaného Štěpana
Rosela tu Bolestnau Marii Pannu pro svůj dům vyžádal, aby ji
také s domácími svými častěji ctíti mohl. Také menší obraz Panny
Marie Bolestné Jan Posel, téhož města konšel, do svýho domu
vzal a jemu povinnau čest s domácími svými prokazoval. Ty obrazy
dva z těch domův městských Adam z Šternberka, království če- D3“nku
ského nejvyšší purkrabí, do svýho bechyňskýho zámku počestně ??,in
dal přenésti a v kapli téhož zámku postaviti, jakožto v místě
počestnějším i bezpečnějším. Obraz Pana Krista na kříži mezi
dvaumi lotry s ním ukřižovanými visícího v tom františkánským osm Uma
od kacířův oblaupeným & velice zohaveným Nanebevzetí Panny ioťtoloužnv
Mano kostele bechyňským státi zůstal na svém místě před velkým ““""“bechyn

uym.

.) Bechyně vzdala se totiž Bukvojovi pro nedostatek střeliva v ten
spůsob,že vojsku stavovskému povolen svobodný odchod. Skála HI. 282.
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1619 oltářem téměř v polovic kostela dle tehdejšího obyčeje, aby na něj
všickni pobožní křesťané volně patřiti mohli, který potom, když
se kacířstvo v Čechách utišilo, z toho místa přenešen byl na to
místo, kde stojí oltář Blahoslavennýho Františka Solana, (snad již
nyní na tom místě spatřuje se oltář sv. Ludvíka biskupa, který dle
jistýho slibu měl dávno již vystaven býti) a nad obraz Větší Panny
Marie Bolestné postaven byl; nyní stojí on v jedné ne tak dávno
vystavené kapli a pod ním v té kapli sedí na oltáři Větší Panna
Maria Bolestná, při jehožto pravý noze ku kříži přibité dva menší
prsty se nedostávají, kteří snad od kacířské roty neb utaty aneb
odraženy byly a snad již také nyní jsau přidělány. Menší obraz
Panny Marie Bolestné stojí na velkým oltáři v tom kostele za
sklem nad schránkau, v níž nejsvětější Svátost Oltářní počestně
složena jest. Ti tři obrazové zdají se býti z jednoho stejného
dřeva i od jednoho řezbáře dělání. Jak starodávní jsau ti obrazové
nemůže se dokonale věděti pro ztracení v časích žižkovských
písebné pamatky; to však se ví, že ty dvě Panny Marie Bolestné

1491 od léta 1491. až do 1619. roku na postranních oltářích, krucitix
před velkým oltářem v tom Nanebevzetí Panny Marie kostele

Def-míhofrantiškánským stávaly a pobožně ctěné byly. Ty dva Panny Marie

lac-ŽŠ obrazové z té zámecké kaple poslednějších ěasův do farního sv.
Pha—aimMatěje bechyňskýho kostela a potom opět z něho léta 1673. dne

1673 11. listopadu do svého starodávního Panny Marie bechyňského
kostela přeneseni byli s velkau slavností, s pobožnosti a s velkým
všech katolíků potěšením, kde dosavad se pobožně ctějí.

Obi-“Pam Ten bechyňský klášter (v němž od začátku až do žižkovských
52:31tě a husitských ěasův pokojně bydleli Františkáni bratři Menší, nyní

Konventualní nazvaní, dokad z něho hanebné vyhnáni nebyli, někteří
také usmrcení byli) těch žižkovských časův oblaupen, spálen i až
do gruntu rozbořen byl tak zlostně, že kámen na kamenu státi
nezůstal, a vtěch svých zříceninách tak dlauho státi zůstal, dokad
Zdislav z Šternberka jej z těch zřícenin nevyzdvihl a z nova nevy

rm v- stavěl; podobně také on Zdislav při něm stojící neb raději v zří
' ceninách ležící Nanebevzetí Panny Marie kostel svým nákladem

1490 k předešlý slávě přivedl 1490. roku, který také léta 1492. Jan.
1492 Varadinský v Uhřích biskup a holomaucký sufragan '), posvětil,

1) Míní se tu nepochybně známý a v dějinách českouherslrých proslavený
Jan Filipec, biskup Varadinský, těž Bosák zvaný, jenž za vlády Vladi
slava Jagelonce, počínaje od r. 1472. až do své smrti, měl velikého podílu
v dějinách vlasti naší. Zemřel 17. Junii 150.9. a pochován byl u Františkánů
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bydleje on tehdáž v tom bechyňským klášteře mezi Františkány 1619
Bosáky v rozjímání duchovním tak užitečně, že on také opustiv
své varadinské biskupství i holomaucké sufraganství, tu řeholu
na se přijal a Františkánem Bosákem chudobným dobrovolně
učiněn byl. Posvěcení toho Panny Marie kostela připomíná se každo
ročně v neděli po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. — Ten pak Pogggggv
bechyňský klášter pro Františkány konventualní i při něm Panny
Marie kostel na svůj náklad vystavěli měšťanébechyňští okolo léta
1284., tehdáž lidé svobodní a bohatí. — O tom městu Bechyni 1284

něco více zde připomenu. hm *
Že Bechyně královské & svobodné město někdy bývalo, svědčí otofiálov

Pavel Stránský, muž v rozličných a mnohých země české památ—In republic.
kách a příbězích velmi povědomý a maudrý 1). Odkud & proč ono 110.13?
jmenuje se Bechyně, žádná jistota o tom se nenachází. Že ale 311512300,
blíž toho města nacházejí se pole & jmenují se Libušina pole,
z té příčiny domnívali se mnozí, že v tom městě Libuše mívala
svůj hrad a v něm také někdy bydlívala, a poněvadž ona velká
i rozumná věštkyně byla, ji lid tehdejší pohanský ctil jako bohyni,
i také její sídlojmenovali okolníobyvatelé sídlo neb hrad naší
bohyně. Přitom hradu když lidé svá obydlí rozmnožovali a potom
také křestanstvo se množilo, nechtěli to místo Bohyní jmenovnti,
ale Bechyni je jmenovali, nechtíce je příkladem oslepených pohanův
za bohyni ctíti a. míti. Tomu městu Vladislav král český léta 1511. 1511

na den sv. Vácslava tuto královskau milost udělil: Předně: aby Gába—63:70
oni bechyňští měšťané na čtyry míle v okršlku svého města žádné
clo neb mejto, buď na jarmarky jedauce, aneb jinau živnost provo
zujíce, žádnýmu nedávali; za druhé: aby oni bechyňští měštané Erbdon—10
na věčné časy tohoto “erbu užívali: V poli modrém zlatá at stojí
brána mezi dvaumi věžmi a orlice at se nad nimi snáší neb lítá;
po pravé straně pole černé a v něm dvě lvice, majíce svau přiro
zenau barvu ryzí neb zčervena žlutau; po levý straně pole čer
vené a v něm dva .černí lvové dvauocas'atí; nad tím vším at stojí
neb leží helm jinak lebka mezi dvaumi roztaženými orličími křídlami,

v Uherském Hradišti, o čemž i Beckovský se později zmiňuje. — Že
Filipec v Bechyni žil, bylo, jak za to mám, až dosud neznámo. Viz Pala
ckého Děje české dílu V. svazky 1. a 2.

') Pavel Stránský ve spisusvémRespublica Bojema mlnvíoBe
Cthi v kap. II. str. 48. (vydání Elzevirskě zr. 1643.),avšak že by králov
ským městem byla. bývala, o tom nevypravujc, anot se to úplně s historickou
Pravdou nesnáší.



122 Kap. XII. Dějiny města Bechyně.

1619 jedním černým a druhým červeným. A té pečetě neb erbu at oni

1416

Bechyně by
vall ilrlite—
lové Bechy
ňováa : Zd
dlicův po

chlzejí.

1284

1305
1306

na věčné časy tak užívají, jako jiná v našem království českém
města bez všech překážek obyčejně užívají. Mimo tohoto králov
skýho Bechyňským nadání rozličné jiné od předkův českých králův
milosti, svobody atd. městu Bechyni udělené byly, které však v žiž
kovských i v jiných bauřlivých časích k škodlivému ztracení přišly.

Podobně ani ta památka pro ztracení těch raddního domu
bechyňského věcí věděti se nemůže, kterak ono Bechyně, předtím
královské město, do panských rukauch se dostalo i do poddanosti 1);
nebot rytíři z Lažan a z Bechyně psávali se páni na Bechyni
léta 1416. i také mnohem spíšeji, kteří od pánův Zejdlicův svůj
počátek mají. Od těch Zejdlicův pocházejíčí rodové“ nacházejí se
v Čechách, v Slezsku, v Polště, v Prusích, v Německé říši i jinde,
ačkoliv rozdílně se jmenují, jako Kurcpachové a jiní, kteří třích
kaprův v svým erbu užívají, ačkoliv rozdílným helmem a znamením
jedni od druhých se dělejí. Rod Zejdlicův své sídlo měl v Duringu,
kdež se dosavad hrad Zejdlic spatřuje. Po mnohých letech přijdauce
někteří z nich do Čech, své obydlí na Bechyni sobě oblíbili a od
obyvatelův jmenováni byli Bechyňové a ti dosavad se jmenují
Bechyňové z Lažan. jakožto z někdejšího předkův svých sídla
v knížetství slezském ležícího. Jiní v tom slezském knížetství
z rozličných zámkův svých a z sídel dle obyčeje tehdejších časův
rozdílný titule a jmena sobě brali a na devět i na deset a snad
i na víceji domův neb -pókolení rozličných se rozdělili, ačkoliv
dle svýho počátku všickni jsau Zejdlicové. Takoví dva páni Zejdli
cové za panování císaře Rudolfa I. v patnáctém turnaji rytířským
v Řezně říšském městě, jenž léta 1284. držún byl, vedle jiných
knížat, hrabat, pánův a rytířův přítomni byli a taky se tumajsky
potýkali; pan Dam (sic) mezi rytíři pasovanými a pan Jan, oba
Zejdlicové mezi urozenými lidmi. — Doběslav i Tobiáš Bechyně
léta 1305. i 1306. připomínají se u Vácslava Hájka i u Jana
Dubraviusa neb Dobravickýho, biskupa holomauckého. v jich kro
nikách tištěných. Při dskách královských na hradě pražském
o páních rytířích Bechyních tato se nachází památka: Jindřich
z Lažan a z Bechyně a Jan řečený z Bechyně _seznali před auře

Hrad Oko!dlníky pražskými, že oni dědictví své hrad Okoř atd. prodali
Bechyňová

prodali.

1416

Ludvíkovi, apatykáři z Prahy, za čtyry tisíce k0p grošův atd. Stalo

se léta Páně 1416. v auterý před sv. pannau Katřinau. On Jindřich

') Viz naproti tomu co pravíoBechyni Palacký v I. dílu str. 201
a o pánech z Bechyně v II. dílu str. 478.
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z Lažan a z Bechyně byl nejvyšším komorníkem 1)Vácslava, řím- 1619
ského a českého krále, o němž toto zaznamenáno nacházím:
„My Vácslav, římský a český král, urozenému Jindřichovi z Lažan,
hejtmanu Vratislavskému, Najmarkskému a Namyslavskému atd.,
tuto moc dáváme, aby on na místě našem všecka léna v knížet
ství slezském mohl podávati, také i zase odníti a k sobě přijímati.
Dáno a psáno 1416. v auterý po sv. Ondřeji“. — Vejš jmenovaný
Doběslav Bechyně s jinými pány urozenými léta 1305. dán byl 1305
'ácslavovi šestnáctiletýmu panicovi od krále českého, Vácslava

otce, za poručníka. Toho Doběslava jmenuje Hájek i Daubrava
Tobiášem, který v domě biskupa pražského ") blíž mostu po levé
straně, když se z Staré Prahy do Menšího Města jede, od Tobiáše
Krušiny z Lichtenburka“) při volení novýho krále českýho, nebot
Vácslav král mladý v Holomauci tohoto roku byl zrádně zabit, na
lůžku biskupovém pro nemoc dnavau, maje v nohách podagra, ou

Tobiáš Bechyně, zemský komorník 4), leže, před všemi pány zamor—133333343
dován byl na Větším palácu s biskupem shromážděnými, proto že
on jsa Němec, také chtěl, aby za krále českého volen byl Němec,
totiž Fridrich, Rudolfa bratr.

Bartoloměj Paprocký v svý Kronice & knize o rodech
českých panských na stránce 241. píše, že ten Tobiáš byl syn
Doběslava Bechyně.

Město Bechyně od Jana z Lažan pána na Bechyni dostalo
následovně obdarování, které v následujícím vejpisu a toliko
v krátkým vejtahu jeho psaného, podepsaného a zpečetěného listu
takto zní:

„Ve jmeno Boží, Amen! 31:33
Jan z Lažan, pán a dědic na Bechyni, atd. — známo činím 333333114;

tímto listem přede všemi, kteří čísti budau neb čtaucí slyšejí, že 333033
předstaupivše přede mne opatrní a maudří purkmistr, rychtář a kon- 130013““'
šelé i všecka obec města Dolejšího Bechyně, moji věrní zvláště
milí, prosili mě s pilnau prosbau, abych jim práva, svobody, kterýchž
od starodávna požívali, zase dal a navrátil, tak aby jich užívati

') V Palack ého Přehledu (tab. II.) přichází Jan (a ne Jindřich)
Bechyně z Lažan v létech 1417—1419.jakožto po dkomoří a ne nejvyšší
komorník.

') Jana z Dražice.
*) U Palackého II. 1. str. 322., kdež se obšírně o tom vypravuje,

čteme že Dobeše z Bechyně zabil Oldřich z Lichtenburka.
') Onbyl nejvyšším maršálkem.
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mohli, jakož jsau i pod statečným rytířem nebožtíkem panem
Gevachem (sic) ,) z Lažan, otcem mým milým dobré paměti &pánem

,na Bechyni, (kterýž ,jest Ízešel z tohoto světa u Vyšehradu vedle
Králové Milosti pána svého milostivého) užívali, kterážto práva
v ukrutných válkách skrz nepřátele Wikleíi'y a z strany jich jsau
ztratili. Já nadepsaný Jan znamenaje jich snažnau a pilnau prosbu
a věrnost, kterauž jsau k otci mému milému dobré paměti proka
zovali a mě též činili a činiti mají, milostivěs dobrým rozmyslem
ta všecka právaa svobody,kteráž jsau prve měli, jim tímto listem
obnovují, znovu dávám a potvrzuji atd. A pro lepší toho jistotu
svau vlastní pečet dobrovolně a svým jistým vědomím kázal jsem
k tomuto listu přivěsiti a prosil jsem statečných rytířův pana
Apeče (sic) zZejdlic, řečeného Abel, strejce svého, a pana Miku
láše z Krchleb a slovutného panoší Oldřicha z Hlavatec, aby také
podle mně k daným svobodám v listu tomto své pečetě přitiskli,

1444 kterýž jest dan léta od Narození Syna Božího 1444. tu sobotu

1481
před Provodní nedělí první den měsíce máje.“

Tohoto listu nadání pan Zdeněk z Šternberka 1481. roku
1:53:31,33“a pan Jindřich starší z Švamberka ina Zvíkově 1568. roku, který
?““ “'n' to panství před 1553. rokem držel, Opětléta 1594. vysoce urozený

1568
1553
1694

pán Petr Vok z Rožmberka, správce a vladař domu rožmberského
a na Českým Krumlově, jakožto páni a držitelové města i panství
bechyňského tehdáž dědiční a plnomocní, mocí svau potvrdili. Od
toho pana Petra Voka to město i panství bechyňské dostalo se

1597 k držení dědičnému léta 1597. Adamoviz Šternberka, tehdáž nej—

vyššímu sudímu dvora královského, místodržícímu nejvyššímu hofmistrství království českého.
Velkau milost vejš jmenovaný Jan z Lažan, pan a dědic na

Bechyni, kterau obyčejně pani i králové, také všeliké vrchnosti
sami pro sebe zanechávali jako nějaký klenot drahý, svým mě
šťanům bechyňským prokázal, když jim listem svým dovolení dal
a jej také svau pečetí, ruky svě podpisem a hodnověrnými svěd
kami stvrdil, aby oni v jeho lesích zvěřjakaukoliv honiti svobodu
měli, také z příčiny tě potřebný a na zvěř cvičený psy i sokoly
a podobně ptactvo doma chovali, je cvičilia k honění zvěře potře—
bovali. Mimo to milosti mnohé jiné on Jan těm svým bechyn

1444 ským obyvatelům, poddaným svým, v tom svém listu 1444. 1. dne

*) Má se tu nepochybně míniti pan Jindřich Lefl z Lažan, jenž
zahynul r. 1420. v bitvě u Vyšehradu. Tomek „Děje města Prahy“ IV.
str. 110.
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měsíce máje psaným, udělil, které jiní poslaupní panství, hradu 1619
i města bechyňského držitelové nejenom potvrdili', ale také ty be- Piyobnéhvl;
chyňský měšťany novými milostmi obohatili a nadali, jakž se to Boom-m
z následujícího listovního vejtahu poznává, který tato slova obsa
huje v sobě:

„My Jindřich starší z Švamberka a na Zvíkově, Jan starší
z Švamberka a na Klášteře Milevském, Václav z Švamberka a na
Bechyni, bratři vlastní, vyznáváme tímto listem přede všemi lidmi
nynějšími i budaucími, kde čten neb čtauce slyšán bude, že zna
menavše potřebnau živnost obyvatelův města Bechyně, poddaných
našich, a jsauce častokráte od nich poníženě prošeni tuto jim
milost a lásku společně my svrchupsaní bratři z Švamberka či
níme a to ustanovujeme a konečně nyní i na věčné časy míti
chceme, aby předřečení měšťané bechyňstí, poddaní naší nynější
i budaucíLpiva bílého vaření v obecným pivovaře, kterýž by jim
proto ode_mě Vácslava z Švamberka ustanoven a vystaven byl,
itaké voda k němu a od něho přivedena, po pořádku každý
k svýmu vlastnímu užitku užívati a to v městě Bechyni i jinam
na cizí panství, jestli že by potřeba ukazovala, vystavovali bez
překážky jak i naší, tak dědicův našich &držitelův města Bechyně
a toho panství, s tau však vejminkau, když by koliv skrze mě
Vácslava z Švamberka pivovar obecný tu v městě Bechyni ustaviti
se dal, aby mohl plat z každé várky a to—jmenovitě po šesti
groších bílých uložiti, a. ten plat aby měšťané bechyňští nynější
i budaucí, hned jakž by v tom znovu vystaveným pivovaře vařili,
dávati a platiti povinni byli; ale před vystavením pivovaru i špilky
a před přivedením do něho vody tím platem povinni nejsau &ne
budau. A jestli že by který z nás dědicův a budaucích potomkův
obyvatelům bechyňským, nynějším neb budaucím, v takovém piva
vaření překážku jakau činiti, aneb jim pivovar odjíti a k svému
užitku, a zvláště ten, kteréhož Bechyně v držení bude, obrátiti
chtěl a chtěli, a též jestli že by bezděčně Bechyňští nuceni byli
piva z pivovaru kteréhožkoliv od kteréhožkoliv z nás dědicův bu
daucích a potomných bráti, tehdy chceme, aby oni měšťané mohli
a moc měli oopatření v tom králi J. Mti, nynějšímu pánu našemu
nejmilostivějšímu, a potom k jiným budaucím králům českým
aneb k místodržícímu J. K. Mti se utícti a za opatření v té věci
žádati, čehož jim žádný z nás a potomkův našich zabraňovati
nemá, ani je pro takové vznešení trestati, poněvadž toto obdaro
vání dobrovolně činíme, tak aby tím snažeji takovau živností jsauce
opatření, pod námi a budaucími seděti a sebe Opatrovati mohli.
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1619 Také jestli že by kdo z sausedův odjinud piva k šenku voziti
chtěl a vozil, toho každého chceme, aby oni sami mezi sebau trestati
mohli, jemu taková piva odníti a s ním naložiti vedle svého zdání.
Tomu na svědomíabudaucí paměť my z počátku psaní bratři z Švam
berka pečetě naše vlastní a přirozené s jistým naším vědomím,
s celým přiznáním, dali jsme přivésiti k listu tomu, jenž jest dán
léta 1553. ve čtvrteklpřed sv. Janem Křtitelem Božím.

I obávajíce se nadepsaní měšťané bechyňští, poddaní moji,
aby v takové živnosti své od nás i od potomkův budaucích našich
překážky neměli, mne jsau za to se vší ponížeností žádali a skrze
osoby hodné jmenem vší obce k tomu naschvál vyslané prosili,
poněvadž jsau se v mé držení po Vácslavovi, bratru mém, dostali.
abych jim tu milost učinil a to obdarování obnovil a potvrdil.
K jichžto prosbě jsauce nakloněn, jim to listem tímto potvrzuji,
chtíce tomu konečně, aby často psaní měšťané bechyňští i ta
všecka obec pro snadnější jich živnosti té milosti sobě dané i s po
tomky a budaucími svými užívali, zůstaveni jsauce při všech arti
kulích v listu doložených nyní i na časy budaucí a věčné, bez
všelijaké překážky mé i budaucích držitelův bechyňského panství.
Na potvrzení a zdržení toho všeho pečet svau vlastní s jistým
mým vědomím a vůlí dal jsem k listu tomuto přitisknauti a do
žádal jsem se urozeného pána, pana Krištofa z Švamberka a na
Milevském klášteře, a urozeného vladyky pana Vítka Zrzavého 1)
a na Skalči, a pana Mikuláše z Vetlé a na Bechyni, že jsau
také pečetě své podle mě na svědomí k témuž listu přivěsili.
však bez své a budaucích svých škody.“

1568 Datum léta 1568. v pondělí den svatého Františka.

33331: Zde málo vejš jmenovaný Zdislav z Šternberka když v svém
ŠŽÍŽZŠŘĚÍŠ.městě Bechyni od žižkovské roty rozbořený klášter ikostel Fran
mlglfw tiškánův konventualnícb, z něho od roty žižkovské dávno vyhna

1490 ných, zase z zřícenin léta 1490. vyzdvihl a o Františkáních Bosá
cích chvalitebnau pověst uslyšel, to oboje stavení klášter i Nane
bevzetí Panny Marie kostel, již tehdáž obojí to obnovené, ano
raději z nova vystavené jim Bosákům plně odevzdal, s dovolením
Vladislava, krále českého, i kapitoly arcibiskupské pražské, také
s potvrzením papeže Innocenciusa VIII. Také tehdejších časův
město Plzeň, Kadaň i jiná města a místa v Čechách ty Fran
tiškány Bosáky snažně žádala a je přívětivě přijímala.

,) Čti: ze Rzavého.



R. 1019. (1486.90 was.) 127

On Zdislav z Šternberka, království českého nejvyšší kanclíř 1),
ačkoliv to oboje stavení těm Františkánům Bosákům léta 1490.
měsíce června plně odevzdal, však oni teprva téhož roku jmeno
vaného a dne 8. října měsíce v přítomnosti Jana, varadinského
biskupa a holomauckýho sufragana 2), též v přítomnosti mnohých
slavných pánův—do téhož kláštera i do kostela skrze kněze Anto
nína zLipčic, toho času české františkánské sv. Vácslava provincie
vikaria neb místo-provinciále, jemuž on Zdislav, také tehdejší be.
chyňský farář od obauch těch míst klíče odvedli, uvedeni byli,
jichž se 15 počítalo, mezi kterýmižto přednější & kazatelové hor

1619
Frantu-haní
Bosúci do
bechyůské
ho kláštera

uvedeni.

liví byli: kněz Bernardinus z Prahy, kněz Alexander z Chrudimě, .
Jiří z Raudnice, Daniel z Vodňan, Tomáš z Čáslavě, Vácslav z Evan
čic, Lukáš z Packova (sic) a Vácslav z Jihlavi atd., kteří svým
horlivým kázáním i pobožným rozmlauváním katolíky v jich samo
spasitedlné víře potvrzovali, kacíře pak hojně k ní obraceli &
připojovali nejenom v městě Bechyni, ale také po celém králov
ství českém i v jiných zemích.

Kněz Jakub Picenus svým kázáním jak v Praze, které on
tehdáž míval v hlavním kostele sv. Víta na hradě pražském, itaké
jinde, mnoho tisíc kacířův k víře katolické přivedl a k potvrzení
té samospasitedlné víry plný kalich jedu, požehnav jej znamením
sv. kříže, bezškodně vypil, protož také on dosavad s kalichem,
z něhož had vystupuje, maluje se.

Podobně tehdáž horlivý kazatel byl Gabriel z Verony 3),
františkán Bosák, v českém království tehdáž od sv. Jana Kapi
strany nařízený vikarius, který také poslézeji byl v Uhřích agrien
ským ") biskupem, potom také od papeže Sixta IV. kardinálem
sv. Strigia 5) a Bacha učiněn, který do českého království Jiřímu
Poděbradskýmu, tehdejšímu v Čechách králi, také k raddám jeho
světským i duchovním často psával napomínání víry katolické se
tejkající ; umýel on Gabriel léta 1486. dne 27. září v Římě a in
ara Coeli pohřben. Jiný také otec duchovní téhož řádu, katolík

') Jakožto nejv. kancléř přichází Ladislav ze Šternberka a na Be
chyni v létech 1510—1521.

,) Viz nahoře str. 120. pozn. 1.
3; Zvaný Ron goni, o jehož účastenství v českých záležitostech za vlády

krále Jiřího z Poděbrad mnoho píše Palacký ve svazku II. dílu IV. str.
262. a násl.

') Rozuměj:Jagerský m.
5)Má státi: sv. Sergia.

V kostele
pražském u
sv. Víta ká
zával franti
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a kazatel horlivý, byl kněz Pavel z Moravy, jinak Moravan,
v Novém Městě pražském u sv. Ambrože, „na Kovárně“, kde
dosavad bydlejí otcové téhož sv. řádu, z království hibernského
do Čech příchozí, mnoho dobrého pro církev Kristovau spůsobil,
byv on tehdáž v tom klášteře sv. Ambrože kvardianem, také
poslézeji toho sv. řádu v Čechách provinciálem, který pro svá
proti Husitům a jiným kacířům horlivá kázání od papeže Sixta IV.
léta 1490. učiněn byl v království českém papežským kazatelem,
kterážto moc a důstojnost jemu spíšeji nežli dána byla, on čtyry
knížky, od nějakého bludníka Jiří Medicus nazvaného proti víře
katolické bludné sepsané a vytištěné a za bludné i kacířské od
vídenského učení literního uznané, léta 1486. veřejně spáliti dal,
jehož horlivým přičiněním léta 1490. dne 1. dubna v Zelený čtvrtek
pan Vilím Pernštein, v Čechách iv Moravě stavu panskýho slavný
pán a království českého nejvyšší hofmistr, odřeknauce se kacíř
ského bludu, přistaupil k víře katolické, kterau v klášteře sv.
Bernardina františkánův Bosákův v brněnském předměstí před
tím Pavlem Moravane'm, také knězem Jakubem Rušanem, téhož
kláštera vikariusem, a knězem Petrem z Jindřichového Hradce,
jinak z Novýho domu, vůbec on pan Vilím z Pernštejna a na Helíl'en
šteině vyznal, potom léta 1520., v pondělí po Provodné neděli
umřel a v Daubravnickém kostele pochován byl v Moravě 1); kněz
pak Bosák Pavel z Moravy umřel v Brně léta 1491. dne 19. března;
kněz Jakub z Velkýho Glogova umřel léta 1488. dne 25. ledna
v Kadani, českém městě, též kněz František z města Budišiny
umřel také v Kadani léta 1480. — Také Jakub z Krupky, všickni
téhož bosáckýho řádu Františkáni, v Čechách provincialové a proti
Husitům horliví kazatelové, s jinými svými spolufrantiškány mnoho
dobrého pro rozmnožení víry katolické spůsobili.

Často zde jmenovaný pan Zdislav z Šternberka kostelům
bechyňským: Panny Marie Nanebevzetí františkánskýmu, sv. Matěje
farnímu a sv. Jiří ňliálnímu v tom bechyňským zámku dosavad se
nacházejícímu, mnohá pěkná mešní raucha, |kalichy,. monštranci
a jiné potřebné drahé kostelní věci daroval, je v zámku tom svým
bechyňským do bezpečného místa počestně složiti a zamknauti
poručil, daje od těch dveří klíč jeden farářovi svýmu bechyňskýmn,
druhý kvardiánovi františkánskýmu a třetí pro sebe i pro svý
poslaupníky, téhož panství budaucí držitele zanechal, také i to

ti Beckovský n. 1. str. 179.
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listem svým 1490. zaopatřil, aby ty klíče těch třích osobách na 1619
věčné časy opatrovány byly, napomínaje svý potomky, aby se oni 1490
snažili podobné věci _rozmnožovati. Ten jeho list dožádaní páni
svědkové: Markvart z Rakovic, Petr Kořenský z Terešova, Adaukt .
Koře') z Dobrše a Vácslav Bilehoš*) z Milčice podepsali i také arms;
pečetmi svými stvrdili. On pan Zdislav ačkoliv v Bechyni kostel “* “P““
františkánský z zřícenin léta 1490. vyzdvihl, však opět léta 1501. 1501
dne 29. dubna nový grunty při něm pro stavení obšímějšího téhož
Panny Marie kostela františkánského poručil kopati. — Tak píše
Bartoloměj Paprocký v svém vypsání rodův českých o páních z Štern
berka na stránce 186.

Jak šťastně ten pán usnul v Pánu a kde tělo jeho odpočívá, Uml—
otom v krátkosti jedná a píše Poselkyně starých příběhův českých

na stránce 974. Ten pán byl velký ctitel sv. Františka Serafinskéhofirma,
a proto také věrný milovník jeho duchovních synův Františkánův, domů.?a-.
který jim nejenom při mši svaté pobožně, ale také při jich stole Arborhi-to

poníženě slaužil, nemocné navštěvoval, jim od svýho stolu krmičky :?"i'iišťšg
posílával a všemožně staral se o ně všechny. Žádný v přítomnosti
jeho nic proti tomu svatému řádu mluviti nesměl, chtěl-li jeho
dobrým přítelem býti. Začkoliv on od některého Františkána
žádán byl, ochotnau pomocí tu žádost vykonával a o rozmnožení
těch duchovních otcův všemožně pečoval. — Píše vejš jmeno—
vaný Bartoš neb Bartoloměj Paprocký v své o panských rodech
českých knize na stránce 186., že on pan Zdislav dne 26. dubna
měsíce po vejroční památce sv. Marka evangelisty 1502. léta svůj 1502
život dokonal.

Ladislav z Šternberka, nejvyšší království českého kancléř endif;;
a Vladislavovi králi českýmu tak milý, že také od něho učiněn mmmvasem
byl královských dědicův poručníkem i také království českého
i připojených zemí vladařem, (o tom píše Poselkyně starých pří
běhův českých na stránce neb listu 997—999) velký dobrodinec
bechyňských i jinde františkánův Bosákův, zvlášť jich kostela.
kterýmu nejenom mnohých dobrých potřeb kostelních v svém živo
bytí daroval, ale také umíraje své srdce do něho pohřbíti rozkázal
i svým kšaftem to potvrdil. Ty kostelní od něho Panně Marii daní
klenotové zběř kacířská poslednějších časův svatokrádežně roze
brala, když františkány Bosáky z něho vyhnala. klášter i kostel

1) 'Čti: K 0 c.
') Správně:Bolehošt.

Bookonkého Poselkyně II. 2. 9
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1619 oblaupila i porušila. —- Umřel on v městečku Planici “českém
1521 léta 1521., jemuž to městečko přináležela.

J:“ “2133 Častěji zde málo vejš připomenutý Jan Varadinský v Uhřích
3335 biskup a sulřragan holomaucký, spíše. nežli do řeholi františkánův

1492_Bosákův léta 1492. vstaupil, kostel v Holomauci založiti a vystavěti
dal, který pod jmenem Všech Svatých posvěcen byl. Tomu kostelu,
také varadinskému a budínskýmu, hlavním v Uhřích obaum, také
kostelům jiným mnohé. mešná raucha, zlatem a drahými perlami
bohatě ozdobená daroval, ale také padesáte tisíc uherských du

151133;„; katův na potřeby kostelní vynaložil. Posledně v hradištským
net““ ' V1františkánův Bosákův klášteře moravským k českému království

připojeným, jejž on na svůj náklad vystavěti dal i kostel, byv on již
1509 tehdáž muž starýho věku, dne 17. června léta 1509. (někteří píší

1510.1éta) v Pánu usnul '), jehož hrob také Vladislav král český,

m3 ŠŠŠ?z Uher do Slezska skrze Moravu když jel, nejenom navštívil, ale
hrob. také při tom hrobu mnoho slz vylil pro lásku, kterau on král

k tomu Janovi biskupovi míval. — Ten varadjnský biskup měl
své příjmění Vítěz *).

“"M"“ Vácslav toho jmenaIlI., král českýčtvrtý, Anyžky, klášternédětinsky v
Plni dost-Jipanny v řehole sv. Kláry Pánu Kristu ženichu svýmu v Staré
f'ĚŠĚ. Praze pobožně slaužící, vlastní bratr, v Městě Plzni Nové roku

1246 1246. Menším bratrům Františkánům klášter 1kostel pod jmenem
Nanebevzetí Panny Marie vystavěti dal, a to oboje potom léta

1460 1460. dne 11. máje měsíce papež Pius II, františkánům Bosákům
odevzdal. Posvěcení téhož kostela konavá se každoročně v ne

Janzm.. děli mezi oktavem Těla Božího. Do toho františkánského kostela

ULi-1:230Jan Žižka 1420. roku svý koně postaviti dal a z Plzně utekl.
Zlom, Když zloděj v kostele sv. Jakuba františkánským 1400. roku

?::„33' v 'Starém Městě pražském z obrazu Panny Marie chtěl okrasu
bráti, ten dřevěnný obraz za ruku jtoho zloděje popadl a tak
dlauho držel, dokad postížen nebyl a do žaláře doveden; sand
cové tomu svatokrádežníkovi ruku utíti a k tomu obrazu přívě
siti dali.

Jan Žižka, Vécslav Koranda i jiní do města Plzně roku

.) Viz nahoře str. 120., pozn. ].
') V tom jest omyl.— Jan Vítěz ze Zredna byl také sice bisku

pem Varadinským, ale již roku 1465. stal se arcibiskupem Ostřehomakým.
Zemi-el pak již 8. srpna ]. 1472., kdežto nástupce jeho Jan Filipec, Bosák
zvaný, který zde jedině míuiti se může, zemřel vskutku r. 1509. Viz Pala
ckého Děje V. 1. str. 54.
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1420. příchozí kacířové v tom městě Nové Plzni se zdržovali, velmi 1619
se o to snažili a pracovali, aby téhož města obyvatele, horlivý 1420 '
katolíky, k svýmu bludu túborskýmu přitáhli, ale řeholníci v tom 330233,
městě tehdáž bydlící, mezi nimiž také se nacházeli Servite neb 33353575
Panny Marie služebníci, proti těm kacířům horlivě kázali a Plzeňský m“

v katolické víře posilňovali. Od tehdejšího času Plzeňští žádnýho 333151232:
čeledína kacíře v svém městě netrpějí, byvše oni vždycky horliví, m noupéjf.
stájí katolíci 1).

On Žižka roku 1420. dne 25. března před polednem svedl Zitkapře
bitvu s Kutnohorskými; nemaje při sobě žádných svých jízdných “331112“
a vida se mdlým býti proti Kutnohorským, u jednoho lesa s koně
zstaupil a jej samýho pustiv, sám pěšky do lesův a do hor po
spíchal a tentokráte přemožen byl, který třidceti' a vícejikráte
vítězil.

]) Beckovský.II. 1. str. 811.
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Ferdinand IL, císař římský a král český, v počtu'dvaeatý
první.

Již dotknutého 1619. roku po smrti Matiáše císaře Ferdi
nand IÍ., uherský a český král, když se správy obojího ujal,
velkau starostí v tom svém začatém královaní pro mnohé nepřá
telské bauře zaměstknán býti počal, z nichž nejpřednější a nejne
bezpečnější v Čechách byla ta, která. minulého roku za přičinau
náboženství svůj počátek vzala, den po den více a více se rozmá
hala a mnoho zlého jak v Čechách, tak také v okolních zemích
spůsobila, čehož se každý z následujících kapitol dostatečně a
pravdivě dočísti může. A ačkoliv on Ferdinand po smrti císaře
Matiáše do Uher, do Čech a do jiných k těm královstvím přivtě—
lených, jakož také do jiných svých dědičných zemí, odevřené listy
a psaní vyslal 1), žádaje stavy, aby jemu věrnost a poslušnost
slibovali, připovídaje jim, že dle svých reversův neb zápisův
všeckno činiti chce; ale pro takový odevřený list mezi stavy
českými větší bauře vznikla. List neb psaní, které on Ferdinand
po smrti Matiáše císaře v Smrtedlnau neděli z Vídně do Prahy
k svým místodržícím odeslal *), jest nasledující:

Ferdinand, z Boží milosti uherský, český atd. kral atd.
Urození a stateční věrní milí! — 'I_'ajnavás nečiníme, kterak

Bůh všemohaucí s velkau žalostí nas navštiviti a nejjasnějšíbo,
nejmocnějšího mocnaře, kníže a pána, pana Matiaše, našeho nej
milejšího pana strejce a pana otce a vašeho nejmilostivčjšího
krále a pána slavné paměti, dne včerejšího mezi osmau a devátau
hodinau před polednem z bídy světa do věčné slávy, jakž o tom
nepochybujeme, povolati ráčil. Poněvadž pak nám, jakožto milo
stivému králi českému, všeckna správa a péče království českého

1)Skala III. 92.
,) Ibidem str. 88.
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přináleží, protož vás všechny místodržící, v témž království od 1619
J. M. Cské a Kské slavné paměti ustanovený, při takových vašich
auřadech dle předešle vám dané instrukcí neb dokonalého naří
zení až do dalšího našeho nejmilostivějšiho nařízení zanecháváme,
přitom vám milostivě poraučejíce, aby “ste jiným auředlnikům
zemským, raddám, dvorského i komorního saudu přísedícím, též
přítomným i nepřítomným'z obce osobám, Pražanům i jiným
městám takové truchlivé noviny, totiž smrt našeho i jich krále
a pána oznámili, všechny raddy & nejpřednější osoby z obyvatelův
království českého napomenuli a jim nařídili, aby „oni dle staro
bylého obyčeje a chvalitebného v smutek se oblekli, přitom jim
věděti dajíce i to, že my při korunováni stavům království českého
od nás daný revers, zápis, též všechna privilegia, svobody, vejsady
& chvalitebné řády potvrditi a to potvrzení nejvyššímu purkrabímu
do rukau dáti i dáleji s pomocí Boží před všemi jinými věcmi
o to naši největší a nejmilostivějši péči míti připovidáme, aby
naše království české k svému předešlému žádostivému pokoji
přišlo, obyvatelé jeho a poddaní naší v lásce a v svornosti po
kojně živi byli, též nad spravedlnosti a dobrým řádem ochranná
ruka se držela, o čemž urozený & náš milý Adam 2 Waldšteina,
nejvyšší zemský hofmistr království českého, při svém k vám do
Prahy příjezdu obšírnau a dostatečnau zprávu učiní; té naděje
k vám a k všechněm obyvatelům často jmenovaného království
českého jsauce, (poněvadž my to všechno, cokoliv jsme připoví

' dali a přísežně při korunováni našem témuž království českému
učiniti se zavázali, skutkem dokázati připovídáme) že vy a s vámi
obyvatelé téhož království všickni, pamatujice na povinnost vaši,
kterau jste se nám, jakožto králi vašemu nejmilostivějšimu, zavá
zali, skutečnau věrnost i poddanost každého času prokazovati
budete a budau.

Dáno v Vídni v neděli Smrtedlnau léta 1619.
Jiné psaní on Ferdinand král v sobotu po slavnosti Veliko- Jinémar.

noční do Prahy stavům českým odslal, moci kteréhožto psaní on 3135203.
všechny svobody, také to všechno, čím se koliv při svém na krá- h“ “““
lovství českém korunováni stavům téhož království zavázal, milo—
stivě potvrzoval. Toho psani následující jest obsažení 1):

My Fedinand II., z Boží milosti uherský, český, dalmatský,
charvátský král, arcikníže rakauské, markrabí moravské, kníže
lucemburské a slezské, markrabí lužické atd.

1) Skála III. 98.
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1619 Známo činíme tímto listem před jedním každým, že jsme
my při našim na království české korunování připověděli korunu
českau obhajovati, všechny urozené pány, rytíře, Pražany a jiná
města, i všechny obce k české koruně náležející při jich právích,
řádech, majestátích, privilejích, svobodách, vejsadách, obdarování
a milostech, jak v příčině náboženství a jiných politických věcech,
tak také při zřízení zemském a sněmovních snešení i sjednocení,

1608 zvláště které se léta 1608. a léta 1610. z obojí strany, jak pod
1610 jednau tak i pod obojí spůsobau Krista Pána přijímajících, vkrá

Erbanungco]ovství českém stalo, jakož také přitom sjednocení a erbanunku
1“ neb při dědičné smlauvě, která se stala mezi stavy českými pod

obojí a mezi knížaty a stavy Slezskými při obecným sněmu léta
1609. v příčině náboženství (která však katolíkům pod jednan
Spůsobau přijímajícím k žádné ujmě býti nemá) držaném, také při
všech chvalitebných a starých zvyklostech a obyčejích, zvláště od
slavné paměti krále Otokara, krále Jana, císaře Karla-IV., krále
Vácslava, císaře Zikmunda, krále Albrechta, krále Ladislava, krále
Jiřího, krále Vladislava, císaře Ferdinanda, císaře Maximiliána
císaře Rudolfa a císaře Matiáše, našeho nejmilostivějšího pana

men,“jt- strejce a pana otce, vyšlý a daný reversy neb zápisy bez všeho
odporu zůstaviti i je skutečně obhajovati.

Hr.., xm. Item dáleji sme se při témž korunování na království české
.Š'Éeínn“id;“zavázali a slibovali, že žádnému hrad Karlštein, korunu a jiné

"“ klenoty i dslry zemské s všemi privilejmi bez vůle pánův auře—
dlníkův & radd zemských, ani bez vůle rytířstva království českého
a Měst pražských vydati a svěřovati nechceme.

xm amu Item také sme připověděli, že se dle starobylého _v králov
m“'“ ství českém zvyklého řádu říditi a jej držiti chceme.

Cizozemeo Item připověděli sme dáleji, že žádného cizozemce, ani

ŠÍUŠ'ĚMbýti duchovního ani světského stavu, mimo rozených Čechův k auřadům
"m zemským, jak k světským tak k duchovním, dosazovati, ani jim

zámky, hrady a města koruny české k opatrování dávati nechceme,
nýbrž všeckno s raddami našimi činiti chceme i také ve všech
zemích, k tomuto českému království přivtělených, tak všechno
zachovati máme, jak se to'za císaře Karla IV. a jiných králův
českých, předkův našich, dále a zachováváno bylo.

na českého Item připověděli jsme, že žádné země, knížetství, města,
3.13.3311-hrady, sídla, ani jaká jiná panství a statky, k českému království

"““ příslušející, od téhož království odcizovati, aneb jakým koliv spů
sobem měniti a zastavovati nechceme, nýbrž co od- tý koruny

“\
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české již odcizeno neb zastaveno jest, to zase my přivtěliti a vy- 1619
platiti sme se zavázali.

Item připověděli sme českau minci žádným spůsobem ne- Miggghgggg
zlehčovati a neměniti bez vůle českého království, nýbrž dle “
ustanovení a svobod téhož království na svém zrnu ji držeti.

Item, komu naši předkové, císařové a čeští králové, co dáti mm,
a co stavům, jedné neb víceji osobám, buď na královských, du- "“ mím“
chovních neb lenních statcích vykazovati připověděli, to my všechno
vyplniti chceme, však s tau vejmínkau, jestli to proti milosti &
svobodám, od krále Vladislava slavné paměti stavům téhož králov
ství českého daným, čeliti nebude.

Item připověděli sme jednoho každého zvlášt při jeho sprave- mzdypH
' dlnostech, řádích, privilejích, vejsadzích, zvyklostech, milostech 32323333

a obdarování všechněch, jak mnoho kterému stavu přísluší, věrně ““ mim
zachovati. K většímu pak toho všeho potvrzení ráčili jsme k to—
muto listu naši královskau pečet přivěsiti.

Dáno v našem městě Vídni v sobotu po slavnosti velikonoční
léta 1619., království našich uherského prvního a království českého
druhého roku.

Vejš dotknuté první psaní z Vídně. v neděli Smrtedlnau Navamm
královským místodržícím do Prahy poslané, začatau v Čechách „logu?—ŘÍŠI.
banřku (jak již dotknuto jest) více zbauřilo, proto že v něm krá- ““do"
lovských místodržících, zemských auředlníkův, dvorského i komor
ního saudu přísedících a radd zmínka se stala, z nichž někteří
již od českých stavův pod obojí a od direktorův v obecném shro
máždění na hradě pražském držaném z jich auřadův bezprávně
a nevině propuštěni byli. Z té tehdy příčiny direktorové neb řidi
telové pod obojí království českého tu bauřku již trochu utišenau
zdvíhati počali, v svém dávno před sebe vzatém aumyslu se posil
ňovali, .odevřené listy do krajův posílali, je čísti 1 na veřejné.místa m.„dom.
zavěsiti rozkázali, v nich tyto věci dokládajíce: Poněvadž Bůh mať?
všemohaucí dle své božské vůle J. M. Cskau, našeho nejmilosti
vějšího krále a pána, z tohoto světa povolati ráčil, nepřátelé
království českého nepřestávají svau vojenskau mocí to království
hubiti a kaziti a mimo ten lid svůj vojanský, který v tomto králov
ství již velké nepřátelství proti národu českému provozoval, nové
vojsko v rozličných zemích tím aumyslem najímají, aby je na zkázu
českého národu do Čech k pomoci druhému vojsku svému tím
spíše poslali. Pročež aby stavové, jakožto Boha a své vlasti milov- mano.,
nící, jistau veřejnost po celém království českém nařídili a co nej- “""“"
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1619 víceji branného lidu dle možnosti shledali, který by každého času
potřebného proti nepřátelům vyslán býti mohl ').

$$$; O tom veřejnémdirektoruv nařízení'a o české vojenskéveřej
zlehů'ímd"nosti hrabě Bukvoj, císařského vojska vůdce, zvěděv, hned z Českých

Budějovic a z Krumlova nový nepřátelský vejpady činiti začal
8 velké škody ohněm, mečem a drancováním v sausedstvu činil;
což aby se jemu aspoň některak zamezilo, nejvyšší Chinský')
s jedním tisícem jízdného a s pěti sty pěšího lidu válečného če—

„gg;;3;,_ ského k městu Polné pospíchal, od něhož nedaleko čtyry sta hej—
dukův tajně nalezna, všecky téměř zmordoval &jim v Čechách
nashromážděné velké kořisti všechny odjal.

Ferdinand Dne 2. dubna měsíce pan Linhart z Harrachu a Heřman
336331133Kvestenberg od krále Ferdinanda do města Brůslu a posledně

"* .i do Španihel vysláni byli, aby španihelskému králi žádost a mí
nění Ferdinanda krále přednesli, od nichž také po krátkým čase
tři hbití poslové do Vídně k Ferdinandovi přijeli, oznamujíce, že
král španihelský v své zemi mediolánské třiceti tisíc dobrých

Ji dostal.vojákův pospolu má, kteréžto vojsko, jestli je Ferdinand míti žádá,
co nejspíšeji z mediolánské země do místa sobě vykázaného vyjití
bude mocti. Také čtyry tisíce vojska od Leopolda, arciknížete
rakauskébo, které najaté jest, že se co nejspíšeji najíti dají. —
Stavové čeští a direktorové ty věci dávno předzvěděvše, o nich
písebnau zprávu dne 3. téhož dubna měsíce knríirštu saskému
i falckraběti učinili a skrze jich země svobodný průchod i vojenv

_skau pomoc žádali, což oboje také jim připovědíno bylo.

51.31.vámi Dne 4. dubna nejvyšší Frank, jistého počtu vojska českého
"vůdce a auředlník, s některými pány českými před pány stavy
a direktory na hradě pražském shromážděné předstaupil, jim správu
českého království učinil a za připověděnau vojenskau pomoc, v tak
nebezpečném čase velmi potřebnau, snažně žádal.

grálTštíod Dne 6. téhož měsíce nejvyšší Chinský s vojskem svým českým
"ĚŠmÝo'od Polny blíž Českých Budějovic přijeda 'a že krále Ferdinanda

vojsko z téhož města Budějovic na pícování a pro kořist vyjelo,
zvědě, vzal hned pět praporcův jízdného vojska, "za královskými
se pustila díl jeden královských vojákův zastíhna, jich 20 zmor
doval i také některé zajal, kteří vyznali, že jich tovaryši jizdní
i pěší čtyry sta silní, z Budějovic na panství pana Šamberka '(sic)')

.) Skála m. 96.
') Oldřich. —Skála III. 96.
') Správně: Švamberka, jemuž náleželo panství Třeboňské.
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vpadli a 30.vozův rozličnau kořistí i pící naplněných sebau vezau. 1619
Uslyšev to nejvyšší Chinský, za nimi pospíchal a je taky v šírém
poli zastíhl, kteří však do nejbližší vesnice ustaupili a domy v ní
Opanujíce, tři hodiny pořád z nich se mužně bránili, poněvadž
k nim jizdní chinští přistaupiti nemohli; až posledně Jan Jiří
hrabě z Salmu (sic) ') s jedním praporcem pěchoty k pomociChin
skému přijda a zapáliv z dvauch stran několik chalup, královské
k vzdání přinutil. — Z těch 400 královských toliko 140 jizdných
i pěších k zajetí přišlo, ostatní všickni zmordováni byli Z českého
vojska ne sice tak mnoho osob zhynulo, ale mnoho koní zastřeleno
bylo. Po takovém vítězství české vojsko své ležení u Budějovic, 333110353
ač dosti daleko od města, založilo, že pak ono celé město neoblehlo, ““Wom
protož hrabě Bukvoj, v tom městě tehdáž s vojskem svým králov—
ským bydleje, před městem všeliký náspy dělati dal a den po dni
k českému vojsku se blížil, i také na ně jak z menší tak také
z větší zbraně střílel, jemuž také Čechové podobnau střelbau
odpírali.

Dne 9. dubna čeští direktorové knížeti bavorskému psaní 33:36:31
poslal?) a mezi jinými žádostmi také tuto doložili, aby příchozímu pustenokrne
španihelskému vojsku, k pomoci králi Ferdinandovi pospíchajícímu, bivonuší
skrze svau zem bavorskau žádného průchodu nedovoloval; což
jestli se stane a ten španihelský lid vojenský do těchto okolních
zemí skrze bavorskau zem svůj svobodný průchod míti bude, že
skrze to nejenom království české a k němu přivtělené i v nově
sjednocené jiné země, ale také kuríiršti a stavové celé svaté říše,
také i J. Mti Knížecí vlastní zem a její obyvatelé velké nepříle
žitosti i velké vylití neviné krve jistě zakusiti budau museti. Na
tu direktorův českých žádost kníže bavorské písebně odpověděl,
také podstatné příčiny dokládal, pro které tomu španihelskému
vojsku z Mediolánu příchozímu svobodný průchod musí dáti, stavy
české přitom napomínajíce, aby pro uvarování dalšího krve vylití
Ferdinanda za svého krále uznali, s ním v pokoji vjíti se snažili
a jemu se v pokoře poddali.

Dne 15. dubna hrabě z Turnu direktorům do Prahy psal,'Hnšěv'ofli'o
jich žádaje, aby mu vojsko, které rytířstvo české na svých gruntech psaldoPn
a panstvích sebrala, co nejspíšeji poslané bylo.

Dne 18. dubna 170 jizdných a 600 pěších, také 36 vozův mm, „.
špižných z kraje Litoměřického rytířstvo odeslalo, při němž _také "“

') Správně: z Solmsu.
") Skála Ill. 103.
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1619 každé hodiny z'Slánskýho i z Rakovnickýho kraje vojsko od ry
] tířstva shromážděné se očekávalo, s kterým také páni i rytířstvo

dle sněmovního v Praze snešení do pole osobně jeti museli.
Dne 19. dubna jeden praporec jizdných, mladšímu knížeti

z Lauenburgu přináležející, k již jmenovanému vojsku českému

(jehož vůdce byl často jmenovaný Jindřich Mates hrabě _zTurna
7“";““ na \eliši a Vintířově, J. M. Cské někdejší válečná radda a nej

vyšší sudí dvorský království českého, a tohoto vojska českého,
jinak stavovského, nejvyšší general- leutenant) pospíchal. — Toho
času Karel“ starší Žerotín, který sice vždyckny dobrý císařský
zůstával, z Moravy psal direktorům do Prahy, jim věděti dávaje,

Ě'Žtšnmapože netoliko on s lidem svým k stavům českým připojiti se zavázal,
ukrmVOJ-ano také již skutečně k jich vojsku se připojil, ale také že vše

možně o to s moravskými stavy pracovati bude, aby příkladem
jeho také oni jednotu s Čechy učinili a nic nepřátelského proti
koruně české budaucně nečinili.

miovmn. Dne 23. dubna královští neb Ferdinanda krále vojáci, z města
331732- Českých Budějovic na české vojsko blíž toho města ležící nena
Pm "““"" dále vypadše, dosti dlauho s nimi se potýkali, až posledně hrabě

z Hohencoller'u (sic)1) od Čechův když zastřelen byl, jej králov
ští vzali a s ním se zpátkem do Budějovic navrátili, zanechavše
mnoho svých na bojišti pobitých.

Č„chmm. Stavové moravští když na žádost stavův a direktorův českých
„';—2133,s nimi proti Ferdinandu králi sjednotiti se nechtěli, s kterými se

*“ již evangelitští Rakušané, .také Slezáci i Lužáci sjednotili, časně
Čechové Moravanům o tom věděti dali, jestli s nimi nebudau chtíti
v jednotu'vjíti, že do jich markrabství moravského své vojsko co
nejspíše vyslati a je k takovému sjednocení mocně přinutiti chtějí.

Za tau příčinauFrantišek kardinal z Ditrichštejna, holomaucký
biskup, vezma to psaní od stavův českýc'h k Moravanům poslané,
s ním do Vídně k Ferdinandovi králi p03píchal a jemu to psaní
dodaje, zase neprodleně do Moravy se navrátil. On při svém navrá
cení, také kníže Lichtenšteini nejvyšší Waldštein, stavy moravské
napomínaje, aby s Čechy proti Ferdinandovi králi do žádné jednoty
se nedávali, raději témuž králi, tak jak začali, věrní zůstali, což
také Moravané jednosvorně učiniti připověděli. — I zvěděvše otom
čeští direktorové, hned Jindřichovi Matesovi hraběti z Turna
s vojskem českým do Moravy vpadnauti a Moravany k jednotě

!

') Má se miniti hrabě z Hohenloh e (či z Hollochn), který ale ne
byl v potýčce této zastřelen, nýbrž pouze postřelen.
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s Čechy přinutiti poručili. On hrabě to poručení dostana, s českým 1'619

vojskem jak pěším tak jizdným sobě svěřeným a šestnácte tisíc C;;kágggo
silným, dne 20. téhož dubna měsíce k Moravě se hnul a dne 22. "MIO
téhož měsíce k Jihlavě příjdu, ihned se města bez všeho odporo
vání zmocnil, je vojskem osadil, hlauběji do Moravy pospíchal

& kam jenom přišel, všechno sobě podmanil, jako: město Třebíč, “333_0531
Lloravské Budějovice, proboštství sv. Hipolita, jinak Peltuberg ZnojmoPol
blíž Znojma, také pod Znojmem Lučky, klášter premonstratský, Naší E38
podobně město Znojmo bez odporu dostal a je lidem svým osadil.

Město Znojmo hrabě Tampir s vojskem Ferdinanda krále sice.
osaditi mínil, ale pozdě, když ono již od hraběte z Turnu osazeno
bylo, k němu přijeda, zpátkem k Rakausům obrátiti se musel. —
Spíše nežli s tím sobě svěřeným vojskem hrabě z Tur-nudo Moravy
vtrhl, všem vojákům skrze jich auředlníky pověditi rozkázal: Který Skoaoaea
by koliv voják nejmenší škodu buď skrze krádrž, _neb'jakým koliv
jiným spůsobem obyvatelům jak v Čechách tak i na Moravě
i v jiných sjednocených zemí učinil, ten že bez milosti oběšen
býti má a bude. Podle tak přísného napomenutí všickni se zacho
vali, Moravanům v ničem neškodili a tím je sobě všechny náchylné 
učinili. —Z druhé také od Slezska strany vojsko slezské do Mo—
ravy tím aumyslem jako Čechové pospíchalo a zmocníce se města
Opavy, také jiných dále v Moravě míst, k Holomauci se blížilo.
Kardinal z Ditrichšteina poznávaje, že odnikud pomoci žádné
Morava k vyhnání českého a slezského vojska míti nemůže, svýho
věrnýho dvořaníua příjmímGolthausa k hraběti Turnovi do Znojma
poslal, jemu věděti dávaje, že on sice s českými stavy v jednotu
vchází, však na sice proto, jako by skrze tu jednotu Ferdinandovi,
svému řádně korunovanému králi a pánu, se protiviti, aneb něco
nepřátelského proti němu před sebe bráti měl, ale to že činí
aumyslem tím, aby Morava s „korunau českau vi dobrém srozumění
a v dobrém sausedstvu na další léta trvala. Také jiní mpravští Moravané
katoličtí pani, zvlášť. kníže z Lichtenšteina, svý posly k témuž 312331:
hraběti Tumovi poslali a od něho bezpečný glejt do Brna se sjeti 333,21?
žádali, kde by od stavův českých žádanau jednotu ustanoviti &.po
tvrditi mohli, kterýžto glejt také jim dán byl.

Dne 10. dubna Ladislav Popel z Lobkovic, markrabství morav- pm „„to
ského hejtman, za příčinau nenadále do Moravy příchozího vojska 336%:
českýho hraběti Turnovi z Brna do Znojma psaní poslal, příčinu
toho vojenského vpádu věděti žadaje; jemuž hrabě z Turnu skrze
téhož vyslaného písebnau odpověď odeslal, že on to na poručení
pánův českých stavův a direktorův učiniti musel, však žádnému že tím
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1619 vojskem škoditi nechce, méněji, aby skrze to vojsko markrabství
moravské mělo jakau auhonu míti a zkázu vzíti; leda že by bud'
celá Morava aneb někteří v ní obyvatelé jaké nepřátelství proti
království českému zdvihati a s týmž královstvím učiněnau smlauvu
&jednotu rušiti chtěli, aneb kdyby někteří Moravané s týmž krá
lovstvím v takovau jednotu vstaupiti nechtěli, k těm a k takovým,
jakožto k našim nepřátelům patrným, také nepřátelsky zachovati
se máme 1).

“““-“"*“ Dne 30. dubna stavové moravští evangelického náboženstvíMoravané do

753.333; v počtu velkém do Znojma se sjeli, chtíce do Brna k obecnému
“je“ sněmu společně jeti; ale hrabě z Turnu jim věrnau vejstrahu dal

i také jich žádal, do Brna aby nejezdili, chtějí-li velkému nebez
pečenství ujíti, poněvadž nejvyšší Albrecht z Waldšteina a nej
vyšší Jiří z Náchodu na ně pozorné oko má, jim škoditi chtěje.
Jestli by pak přece do téhož města k tomu sněmu jeti chtěli, bez
doprovázení vojenského aby se na cestu nedávali. Toho času on
hrabě z Turnu v městě Znojmě jmenem stavův a direktorův če
ských o obnovení předešlé jednoty a o jiných potřebných věcích
.jednati nepřestával.

Mezi tím, když se ty věci v Znojmě dály, nejvyšší Albrecht
z Waldšteina s svým jedním regementem, s kterýmtehdáž v Ho
lomanci ležel, z téhož města vyšel, chtěje se s ním na uherských
hranicích blíž města Skalice položiti & Uhrům cestu zastaupiti,
aby Čechům do Moravy k pomoci přijíti nemohli, k němuž také
hrabě Tampir s Ferdinandovým lidem královským, také i nejvyšší
Jiří z Náchoda s svým tisícem jízdného lidu moravského přistau
piti měli, o to- se starajíce, aby to uherské vojsko k sobě přitáhli,
které českému vojsku na pomoc jíti mělo, a s jeho pomocí isvau
celau mocí města Holomauce i města Brna v čas obecního sněmu
se zmocnili. Ale vojsko jak téhož Albrechta z Waldšteina, tak
Jiřího z Náchoda přijda do pole, vůli a předsevzetí těch dvauch

33:3 „5011svých nejvyšších auředlníkův vykonati nechtělo a Jiřího z Náchoda
nejvyššíchvojsko v širém poli, obstaupivše toho svýho nejvyššího, směle se
DĚŠŽĚÍŽĚ'Í“prohlásilo, že z toho místa se nehne, dokud oznámeno nebude,

kam a proti jakému nepříteli jíti a co činiti má.
Když pak on Jiří z Náchoda od Ladislava Popele z Lobko

vic, markrabství moravského hejtmana, sobě dané'psaní a poru
čení, kam s tím regementem jíti má, ukázal i přečísti dal, hned
všickni jednosvorně mluviti počali, že oni nejsau od zemského

') Dačický I. 265., Skála 111.122.
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hejtmana, ale'od stavův moravských najati a jim že poslušnost 1619
a věrnost slibovali, protož také že takovému žádné mocí nemají- '
címu poručení zadosti činiti a s nejvyšším svým na ten čas dále
jeti nemohau. To také ti, jenž tak mluvili, skutečně učinili, když
přistaupívše k svému nejvyššímu leutenambtu Stubeníi'olovi1) s ním
se zpátkem k Brnu obrátili, ostatní pak, ač v malém počtu, předce
s svým nejvyšším Jiřím z Náchodu k uherským hranicům „pospí—
chalí. Podobně učinili druzí moravští vojáci svými nejvyššímu

Albrechtovi z Waldšteina “) — Ti oba nejvyšší, ačkoliv s malým 113353311:
počtem lidu svého, předce svůj aumysl a své předsevzetívykonatí311133122:
chtěli, však za _to svých auřadův zbaveni byli, když po několika .ÉuŠŽŠÍhš.
dnech stavové moravští v Brně na sněmu shromáždění místo již
jmenovaných dvauch nejvyšších nad svým moravským lidem, t'otiž
nad dvaumi tisíci jízdného a nad třímí tisíci pěšího vojska, jiný
nejvyšší správce: Fridricha z Tiífenbachu a Ladislava Vilíma (síc)3)
z Žerotína na Bředslaví a Moravské Třebový ustanovili, nejvyš
šímu pak leutenambtoví Štubenň'oloví město Brno pod stráž svěřili.

Dne 1. máje měsíce stavové moravští evangeličtí, vezmauce Stavové
nejvyššího Šenlincký (sic)4) nazvaného s osmi sty jízdného vojska 531141533:
pro stráž svau, z města Znojma vyjeli a druhého dne do Brna “stigma-a
přijeli, když před městem sedm praporcův neb sedm set českých
vojákův jizdných v širém poli státi zanechajíce, s jedním stem
kozáknv do Brna vjeli s svých koní zstaupíli a do domu pana
z Austerlic5) k pánům stavům moravským, v tom domě raddu
držícím, vešli. Sotva v tom domě ti stavové z Znojma příchozí
jednu hodinu trvali, pan z Ludenburku (sic)“) k měšťanům před
tím domem shromážděným z okna volal a jich se tázal: „Také-li
s evangelickýmí stavy věrně držeti a s nimi v jednotu vjíti chcete?“
I vzkříkli oni jedním hlasem: „„I chceme s nimi býti a umříti!““
Na to hned p'oručilo _se traubiti a bubnovati, také měšťané aby
se dobrau zbraní zaopatřilí a těch sto kozákův aby brány osadili,
rozkázáno bylo. To když se stalo, ti jizdní, jichž 700 bylo, kteří
před Brnem v širém poli státi zůstali, do města byli povoláni

') U Gindelyho (II. 33. a násl.)píše se vždyStubenvoll.
') Obšírně vyprávěna u Gíndelyho II. 32. a násl. Též u Skály

122. a násl.
') Mé.státi: Velena.
') Ma státi: Petr Sedlnícký z Choltic.
5) Správně!ze Slavkova.
') Správně:z Lundenburku či z Břeclavě. — Míníse tu vyše

jmenóvanýpanLadislav Velen z Žerotína.
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1619 a po ulicích sobě vykázaných se postavili, také všechny brány
městskése zavřely; hned na to stavové evangeličtí, také i měšťané

na „Uhelný trh sejdauce se, pod širým nebem společně dva prsty
vzhůru zdvihnauce, přísahau se zavázali, že při sobě až do po
sledního muže. státi chtějí. Té chvíle když z města Jihlavi do
Brna k těm stavům přijeli a mimo ten shromážděný lid přes

jegfšť'ár- Uhelný trh jeli, hned z svých vozův vystaupiti a také s těmi
80333? stavy a brněnskými obyvateli přísahati museli, že při nich až do

posledního muže v jednotě zůstaviti chtějí.
Po vykonání té přísahy evangeličtí stavové k panu Franti—

škovi kardinalovi z Ditrichšteina, biskupu olomauckému a nejpřed
nějšímu generálovi nad vojskem moravským, přijdauce, jeho se
tázali: zdaliž o škodlivým předsevzetí nejvyššího Albrechta z Wald
šteina'a Jiřího z Náchoda jakau vědomostjest měl, jemu při tom
důtklivě domlauvajíce itaké jemu auřad nejvyššího geuerálství
odníti chtíce. — Kardinal toho tak nenadálého neštěstí leknauce

Kardinal. se, vyznal, že žádné vědomosti o předsevzetí těch již dvauch
mmnÍ'ÍM'jmenovaných neměl, stavy žádaje, aby mu tak kvapně auřad nej

vyššího generálství neodjímali, ale několik jenom dní strpení měli,
že on pro uvarování své velké hanby ten auřad sám pánům stavům
odevzdá a jim z něho povinné děkování učiní. Také tehdáž i za
to pány stavy žádal, aby proti němu žádné kyselosti nevylévali
a žádné.moci neužívali, připovídaje s nimi vjedné i v druhé věci
věrně držeti.

T.“ K.,“ Od něho ti stavové k panu Karlovi z Žerotína i potom
:„ŠŠŠZĚBŽk knížeti z Lichtenšteina společně šli a jich obauch tak jako
“mango kardinála se tázali, 'těžce jim přitom domlauvajice; ale ti oba
"'“ "“ páni tak jako pan kardinál svau nevinu dokazovali a s těmi pány

stavy do poslední krůpěj'e krve s ztrátau svých statkův i života
držeti jednomyslně se zakazovali. Posledně ti stavové ani-ad kon
šelský, také i celau obec před sebe brněnskau předvolali, jich
se tážíce. proč oni bez vědomí a bez vůle pánův stavův 150
vojákův najali a nimi pevnost Špilberg osadili? Konšelé odpověděli,
že se to z vůle obce stalo, čemuž ihned obec přítomná odpirati
a že ona o tom žádné vědomosti neměla, dokazovati začala. Sta—
vové to slyšíce, hned těm 150 mužům z Špilbergu vytáhnauti
a auřad aby je z povinnosti ihned propustil, rozkázali. To když
se stalo, stavové k svému vojsku je přijali a přijmauce od nich
obyčejnau přísahu, s nimi zase tu pevnost blíž města Brna osadili,
od které, jakož také i od města Brna aby auřad konšelský stavům
klíče ihned složil, nařídili, dajíce to město k věrnému opatrování '
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nejvyššímu Štubenffolovi, který nedávno předtím s několika sty
mužův jizdných od nejvyššího Jiřího z Náchoda do téhož města
Brna, jak již málo vejš zde jest dotknuto, zpátkem se'navrátil.
Velké štěstí tehdejší purgmistr i písař raddní, také i jiní měli,
že stavové proti nim rozhněvaní tak nepřátelsky s ním, jako se
v Praze s dvaumi pány královskými místodržícimi a s jich sekre
tářem stalo, nenakládali.

Dne 3. máje mezi 9. a 10. hodinau v noci stavové moravští
z prostředku svého 12 pánův k panu kardinálovi i také k panu
Karlovi Žerotínovi vyslali a že se oni oba na ten čas do arrestu
beran, aby z Brna bez vůle pánův stavův nevyjížděli, jim ozná
mili i také od nich závazek neb přísahu vzíti rozkázali, což pan
kardinál slzavýma očima na takové jich pánův stavův poručení
i dle něho pan Karel Žerotín neprodleně učinil. Ten však pan
Žerotín, ačkoliv náboženství svého Pikhart byl, muž jsa rozumný.
a poznávaje, že takové těch buřičův pozdvižení dobrého konce míti
nebude, králi Ferdinandovi věrný zůstal. — Na to k domům těch
dvauch již jmenovaných arrestantův jedna kumpanie rejtharstva
položena byla, aby jim z jich domův vyjíti nedala 1).

Dne 4. máje moravští evangeličtí sejdauce se, na tom se
snesli, aby všelicí auřadové se změnili, katoličtí raddní páni se
zvrhli a zsadili, tovaryšstvo Ježíšovo z Brna i z celé Moravy vypo
vědíno bylo, a farní kostel sv. Jakuba v Brně k svému náboženství
evangelickému aby sobě přivlastnili, v němž také _o Letnicích neb
v Svatodušní neděli kázati se evangelíkům začalo. Také ti stavové
dne toho na tom se snesli, aby následujícího dne sněm obecný se
začal, a rakauským vyslaným aby se slyšení dalo, což také se stalo.

Dne 6. máje měsíce stavové evangeličtí sjedauce se na sněm,
s českými stavy opravdově v jednotu vešli a příkladem Čechův
nové také direktory, řiditele, správce a raddy zemské vyvolili,
auřady napořád všechny nejenom městský, ale také v Holomauci
auřady zemský (kam se taky vojsko Krůovskéh09) k potlačení
věrných Holomaučanův přihnalo) změnili, obnovili, katolíky z nich
zvrhli a místo nich evan'gelíkův i Pikhartův nasázeli.

') O všech tehdejších událostech na Moravě tří dílno u sbírku listin.
s názvem „Beitrage zur Geschichte der Rebellion, der Reformation, des SOjůh
rigen Krieges und der Neugestaltung Mahrens im 17. Jahrhundert“ vydal
Chr. d'Elv ert. Listiny o r. 1619.jsou tam v dílu I. jmenovitě na str. 14.
a násl.

') Rozumíse Jan Jiří, kníže Krůovský či Jagemdorfský.
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1613 Naposledy také tovaryšstvo Ježíšovo následujícím odevřeným
listem bezprávně a z pauhé toliko nenávisti, mnohé proti němu
vymyšlené věci v něm dotýkajíco, vypověděli. Toho pak listu tato
jsau slova '): '

„%“ ŠŠŠ. My N. N. pani, rytířstvo, města a obyvatelé markrabství
“n- moravského, kteří sme náboženství evangelického, přijímajíce Tělo

a Krev Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista pod obojí spůsobau,
nyní v městě“Brně shromáždění, vůbec tímto listem jednomu kaž
dému, kdekoliv on čten aneb slyšán bude, a zvláště kde toho
potřeba ukazuje, věděti dáváme, kterak nás od pánův stavův krá

$$$? lovství českého nejenom skrze jich vůbec vydanau apologií, jakož
pmčdivegb-také skrze mnohá psaní a svědectví již celému světu známá

' zpráva došla, jak rozličné škodné praktiky původem jezuvitské
sekty, jak v království českém, tak také v jiných zemích se roz
mohly tak škodně, že mnohým potentátům neb mocnářům nejenom
jich všechno zboží, ale i život odňali, jakož také ti Jezoviti velkých
válečných příběhův a vylití- krve nevině příčina byli, ano také
nás jistá zpráva došla že skrze ty Jezovity k nynější škodné
změně a k pozdvižení, kterým nejenom markrabství moravské,
naše milá vlast, do velkých dluhův, ale také do patrné záhuby
a zkázy přivedeno bylo, příčina se dala. Protož jináče smejšleti
nemůžeme, nežli že jmenovaní Jezuviti jsau praví obecného pokoje
rušitelé a praktikáři, kteří od svých lstivých předsevzetí a rad
upustiti nechtějí, z kterýchžto i z jiných mnohých příčin jedno
svorně na tom sme se snesli, často již jmenovaný Jezuvity z tohoto
markrabství moravského na věčnost vyhostiti.

Stolníml- My tedy stavové evangeličtí pospolu shromáždění vám rekto
33:53. rům, magistrům, školním učitelům a všem Jezuvitům, kteří se
“HP?“ v tomto markrabství moravském, buď v městech, městečkách,

aneb v jakých koliv jiných městech zdržujete, tímto odevřeným
listem přísně poraučíme, aby jste k vám od nás vyslaným komis
sařům bez všeho odporu a odkladu, dobrovolně a ochotně ihned
od vašich kostelůvi kolejův všechny klíče do rukau odevzdali
a po obyčejném zavěšení a přečtění tohoto našeho listu z tohoto
markrabství moravského ihned se vyhostili a naše milé vlasti na
věčnost prázni byli.

Kdyby se pak který poslézeji v tomto markrabství nalezl.
ten a takový bez vší milosti a právního vyslyšení má na hrdle

') SkalallI. 131.
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a na živobytí trestán býti atd. '— Dáno v Brně dne 6. měsíce 1619
máje 1619.

Dne 8. máje měsíce páni vyslaní od stavův českých do Brna 93031131;
k sněmu obecnému, v zemském domě držanému, přijevše 1), v pří- n—We"
tomnosti velkého počtu pánův moravských své věci přednášeli,
žádajíce, aby páni Moravané s českými stavy v jednotě trvali,
své vojsko k vojsku českému připojili a neprodleně aby to učinili,
co by českému království, také moravskému markrabství i jiným
sjednoceným zemím užitečného a pokojného býti mohlo. 1 bylo
těm pánům poslům českým odpovědíno, že páni stavové moravští

- na přednášení pánův vyslaných spěšnau, jistau a příjemnau odpo
věď "dáti chtějí.

Tohoto dne tovaryšstvo Ježíšovo v jedenáctau hodinu před Taman:
polednem, od stavův moravských veřejným před dvaumi dny se- Bm odesla.
psaným a zde málo vejš položeným listem z markrabství morav
ského vypovědíno, z Brna odešlo, a hned po takovém téhož tova

ryšstva odjití v předměstí brněnském oheň vyšel a přes sto domův 1:33:33:
v popel obrátil. Že pak pověst (ačkoliv toliko podezřelá) tehdáž nhorelo.
vznikla, jako by Jesuviti toho ohně příčina byli, hned 50 jizdných
za nimi se vyslalo, kteří dohonivše je, jich třidceti a dva do Brna
přivedli a do raddního domu stráži dodání byli, však v krátkým „mm do
čase, poněvadž jich nevina na jevo vyšla, z toho domu raddního “mw“
i z města pokojně zase puštěni bylig).

Tu výpověď na věčnost moravští i čeští ' stavové kacířští ne
tak na to Ježíšovo tovaryšstvo, ale sami-na sebe učinili, když na
Bílý Hoře blíž Prahy jich vojsko poraženo bylo, a oni mnozí na
hrdlích'i' jinak trestáni a ostatní všichni z vlasti vypověděni byli,
tovaryšstvo pak Ježíšovo nejenom do jich obydlí uvedeno bylo,
ale také mnohé nové kolleie v Moravě i v Čechách dostalo.

Hrabě z Turnu, nejvyšší vůdce českého vojska, zvěděv o tom, (mamma
že stavové moravští s českýmistavy s jeho nemalýmpřitomvynasna- dwg:
žením již v jednotu vešli, hned s vojskem svým českým z Moravy
od Znojma k dolejším Rakausům se hnul a tam rozličných městeček,
zámkův a míst se zmocniv, k městu Labaf') řečenému, devět mil
od Vídně a čtyry míle od Znojma vzdálenému, se přiblížil, které .
poněvadž Ferdinandovým vojskem obsazeno bylo a brániti se chtělo,

') Poselstvo to skládalo se ze 12 pánů, v jichž čele byl praesident české
direktorialnívládyVácslav Vilém z Roupo va.

') Tak také doslovně píše Skála-111. 133.
') Správně: Llav a, něm. L aa.

Beckovského Pooelkyně II. 2. 10
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1619 mínil mocnau rukau a vojenským spůsobem dobývati. Stavové

51:32“Rpg;Dolejších Rakaus evangeličtí (kteří dosti dlauho s katolickými stavy
“13357“ těch Dolejších Rakaus o to jednali, aby společně s českými stavy

v jednotu vešli, však dosavad ty katolický stavy Dolejších Rakaus
k takový jednotě přivésti nemohli) svý posly k témuž hraběti
z Turnu s následujícím oznámením vyslali: Předně, aby oni páni
vyslaní náležité pozdravení od pánův stavův evangelických Dolejších
Rakaus panu hraběti z Turnu vyřídili: za druhé, aby se ho tá
zali, proč on s takovým vojskem do tohoto neviného arciknížetství
vtrhl a po jich panství své české vojsko rozložil, žádajíce, aby on
s tím vojskem z toho arciknížetství pokojně zpátkem vytáhl, poně
vadž oni stavové &obyvatelé arciknížetství rakauského proti stavům
českým a proti jich království nic nepřátelského nečinili; za třetí,
aby příčinu ti vyslaní oznámili, proč oni stavové evangeličtí Dolej—
ších Rakaus na dvoje psaní, jedno dne 5. března a druhé dne
24. dubna od stavův českých k nim vyslané, žádnau odpověď ne
dali, kterážto příčinajest ta, že stavové katoličtí Dolejších Rakaus
poslední odpověď a snešení na to již dotknuté dvoje, od stavův
českých evangelických k nim stavům obojím Dolejších Rakans
vyslané psaní, den ode dne dáti prodlužovali, toho zůstavajíce
aumyslu oni rakauští evangeličtí stavové, že hned, jak ti katoličtí
rakauští stavové k těm punktům v těch dvancb psaních obsaženým
přistaupějí, oni evangeličtí stavové také se k nim přijednotějí, jakož
také že oni stavové evangeličtí svým přítomným vyslaným plno
mocenství dávají, jednotu s českými stavy hned učiniti, s tím však
obmezením, aby ta jednota ani domu rakauskému, ani stavům
katolickým rakauským, ani jich náboženství k žádné škodě'nebyla.

V tom poselství, k hraběti z Turnu od těch stavův evan
gelických Dolejších Rakaus vyslaném, nacházelo se pět pánův
z stavu panského, tolik z stavu rytířského a tolik taky z stavu
městského. Punkta pak, na která ti stavové evangeličtí Dolejších

ČechovécoRakaus od spolustavův katolických rakauských gruntovní snešení
333355117a odpověď míti chtěli & na ni tak dlauhý čas očekávali, jsau tato:

]. aby všickni čtyři katoličtí stavové jak Dolejších tak Hořejších
Rakaus s evangelickými stavy za jedno tělo byli a kdyby něco nepřá
telského na jednau neb na druhan stranu se valilo, aby při sobě
všickni společně stáli; 2. aby jeden každý stav při svým staro
bylým spůsobu, řádu a zvyklosti, také při v nově dosáhnutých
svobodúch. a milostech zachován byl; 3. purkmistři, rychtářové,
raddní písařové, měšťané bez zpovědní cedulky, dle starobylého
Spůsobu a obyčejův, aby do svých auřadův dosazováni byli;
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4. v pohřebích, v špitálích a v jiných věcech tak dobře 'evangelíkům 1619
jako katolikům aby se zadosti činilo; 5. do svobodného učení,
které léta 1613. od stavův založeno jest, aby se osoby obojího 1613
náboženství přijímali; 6. aby jedna strana druhé straně proti do
sábnutým svobodám žádnau příkořínečinila; 7. aby všeliké nesroz
umění, které kdy při obojím náboženství vznikly, k zapomenutí
přišly, a jeden druhého aby z takových zapomenutých věcí více
nestíhal. .

Dne 13. máje stavové katoličtí Dolejších Rakaus také svý $$$?
posly k témuž hraběti z Turnu do českého “ležení vojenského vyslali, 313713355
jichž aumysl hrabě Buchaiml) jakožto jeden z vyslaných přednášel pool-11.
& po vyřízeném přátelském pozdravení dokládal: 1. že páni kato
ličtí stavové Dolejších Rakaus'nikdá nic nepřátelského proti panu '
hraběti, ani proti pánům stavům českým a proti téhož království
obyvatelům před sebe 'nebrali, aniž- kdy na to pomyslili, nýbrž
každého času k pokoji věrně radili a nakloněni byli; 2. že páni
stavové žádají, aby pan hrabě od města Světlý a od města Laba
své vojsko vyzdvihl; 3. že oni páni stavové s pány stavy evan
gelickými Delejších Rakaus co nejspíšeji v jednotu chtějí vjíti. —
Jindřich Mates hrabě z Turnu na takové přednášení tuto dal od

pověď: „Cokoliv páni stavové čeští dosavad učinili, ačkoliv bez pogfgvěgb
příčiny sobě dané žádnému škoditi nechtějí, podobně také i já“, na.

. dí pan hrabě z Turnu, „vždyckny hotov jsem pokoj a svornost
zachovati, žádnému bez příčiny nechci škoditi, nýbrž potlačeným
všem pomocudělovati, hotov jsemi také s vojskem od pánův stavův
českých mně svěřeným tam se obrátiti, kde vojsko nepřátelské
aneb-se shromážďuje aneb již pospolu stojí; z těch tedy příčin
také do těchto Dolejších Rakaus válečně sem vtrhl.“ To on pověděv,
dáleji ještě skrze pana hraběte Trautsona i to dosvědčil, že žád
nému městu, hradu & člověku nejmenší překážku nečiní, jestli
k tomu žádné podstatné příčiny nemá. Páni vyslaní to slyšíce,
prohlásili se, že při králi Ferdinandovi o to snažlivě starati se
chtějí, aby netoliko z města Laba, ale také z jiných míst arcikní
žetství rakauského vojsko královské vyzdviženo bylo. — To pově
děvše a přátelsky se rozžehnavše, odjeli.

Dne 16. “máje stavové uherští zlým příkladem Čechův 3. MO- Jezuviti,
ravanův také tovaryšstvo Ježíšovo skrze veřejné listy z království Uhíšdégřlo'
uherského vypověděli & to přísně doložili, kdo by koliv z téhož
tovaryšstva čtvrtý den po přečtení a po zavěšení téhož listu

') Správně:Buchhcim.
lO*
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1619 v tom království uherském nalezen byl, ten aby ihned bez vší milostí
hrdlo ztratil; jakož také kdo by koliv kterau osobu z téhož tova
ryšstva po vyjití těch čtyr dnův při sobě zdržoval, podobnau po—
kutau má býti trestán.

Čwhové Dne 18. máje vojáci stavovští čeští jeden vyhozený násypBuhojskym
“nc odňalianeb branný šanc, které na Zlaté Cestě z Čech k Pasovu jdaucí,
213351?od královských pod správau hraběte Bukvoje vojákův osazen byl,

mocně jim odňali, při němž z obojí strany mnoho vojákův padlo.
Bukvojští zase s velkau prací přes jedno bahno jiný šanc udělali
a když Čechové ten svůj odňatý šanc z nedostatku potravy dlauho
držeti nemohli & jej opustili, Bukvojští v městě Českých Budějo
vicích ležící znova jej Opanovali, který jim k velkému užitku
slaužil; nebot hrabě Bukvoj pro své vojskovBudějovicích iv sau
sedstvu ležící nejenom potravu a jiné vojenské potřeby, ale také
z Vlach i z Nydrlandu jízdné i pěší vojsko odRakaus bez všeliké
překážky dostával, kteréhožto vojska několik tisíc od Řezna po
Dunaji dne 7. června měsíce haufně se plavilo a do Bukvojského
ležení k Budějovicům pOSpíchalo, o čemž málo doleji obšírnější
zpráva se činí.

Téhož dne 18. máje Bukvojští, vyšedše z města Krumlova,
při jedné vesnici na_český vojáky, o nichž jistau zprávu dostali,
tajně očekávali, kteří když se s kořistí k svému českému vojsku
navracovali, na ně hned Bukvojští, udeřili, jich 120 zmordovali

acmvegipo-a40 mnžův s kořistí zajavše, do Krumlova je přivedli. — On
Hejtmnnvhrabě Bukvoj tehdáž se dověděv, že jeden jeho vojenský hejtman
32222? s českým vojskem přátelské má srozumění, poručil ho v Budějovicích

penízemustíti. — Na to hrabě Bukvoj psal do Vídně k Ferdinandovi králi
Bmůjefd že ačkoliv své vojsko v Krumlově ležící z panství téhož města

dostatek spíže dostává, však jestli se témuž vojsku co nejspíše
žold nepošle, že jistě to vojsko sobě svěřené drancovati mě
štany začne. '

Dne 26. máje uherští stavové obecní sněm drželi a na němJednotu

0355; mezi jinými věcmi také to zavřeli, aby své vojsko, které proti
“- Čechům shromáždili, bez prodlení propustili. Také se tehdáž ti

uherští stavové znovu s Čechy sjednotili a ustanovili, žádné vojsko
více proti Čechům na věčné časy nedávati.

KrLlovaké Když Hoíikirch, nejvyšší tehdáž zemský (sic) 1), hraběte
ŠÍJ'ŽŠŠŠŽÍz Firštenbergu vojáky z města Laba, o němž málo vejš dotknuto

jest, vyvedl, ihned Jindřich Mates hrabě z Turnu jistý počet svého

') Doplů: h ej tm an nad vojskem dolnorakouským.
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lidu do téhož města vložil & v něm tak dlauho ležeti je nechal,
dok'ad stavové evangeličtí Dolejších Rakaus vojsko nenajali & ta
kové do téhož města nevložili. To když se již státi mělo, on hrabě
z Turnu s tím městem pořádnost učinil, své vojsko z něho vzal,
celé ležení zdvihl a k Vídni s tím vojskem svým českým pospíchal.

Dne 2. června měsíce on hrabě z Tnmu s vojskem svým
před prvním vídeňským mostem dal se viděti, hnul se taky při
Dunaji dolů po levé ruce, ležení založil, díl vojska k městečku
Fišet ') nazvanému vyslal, jeho ivšech šifl'ů & vorův při něm
stojících se zmocnil a za tři dni své všechno vojsko pěší, také
i jízdný s všemi děly neb 8 kusy a s vojenskými potřebami na
druhau stranu přeplaviti dal. — Mezi tím nejvyšší Ladislav “),
máje při sobě jeden praporec českých jizných, tajně na Uhry,
kteří daleko silnější v počtu byli a hraběti Bukvojovi k pomoci
jíti chtěli, udeřil, jich 60 zmordoval, 10 přednějších zajal a ostatní
zahnal.

Spíše nežli hrabě z Turnu k Vídni s vojskem přitáhl, páni
vídeňští náboženství evangelického velmi často k Ferdinandovi
králi, v zahradě své předměstské, Favorita jmenované, tehdáž bydlí
címu, z města vyjížděli, všeliké rady jemu dávali akstraně evan
gelické, jak nejvíce mohli, jej nakloňovali, k nímž také on tak
přívětivým se ukazoval, že je i k svému stolu zvaval. Oni pak
dne jednoho, zapomenauce se na jeho dobromyslnau přívětivost,
bez opovědí do předního pokoje vešli &.Ferdinanda krále v něm
najdauce, skrz řečníka svýho Ondřeje Thonrandla 3) jmenem všech
stavův rakauských evangelických mnohé věci slušné i neslušné od
něho žádali i také mocně s vyhrožováním je dobývali; jichž ta
Opovážlivost a nepříkladná horlivost tak daleko přišla, že ten
jich řečník blíže k Ferdinandovi přistaupil, pravau rukau jeho
královské osoby se, dotekl a při jeho kabátě knoílíkami točil 4).
Co pak při tom on dále k témuž Ferdinandovi mluvil, každý po
zorný snadně se domysliti může, ao tom nejlípe vědí ti, kteří ten
divný příběh obšírně a pravdivé vypisují, dokládajíce oni také“
ito, že on Ferdinand pán milostivý většího nepřítele tehdáž
neměl jako svý vlastence Rakušany. .

') Správně:Fisch am ent.
') Doplň:Velen z Žerotína.
') Správně:Thonradla.
') Že se v této věci poněkud více vypravuje, než s pravdou historickou

se srovnává, dokázal Gindely H. str. 56. anásl. v odstavci 0 památném
slyšení stavů rakouských n Ferdinanda II. dne 5. června l. 1619.
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Dne 6. června měsíce hrabě z Turnu s českým vojskem
33333231! předměstí vídeňskému když se blížil, vídeňští všeckny br'ény
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městské zavřeli, a žádné. se více neodevřela, mimo jedné Červená
věž nazvané, aby se lidé do města s věcmi svými schrániti (skrze
tu bránu také Ferdinand král časně se z Favority do města
schránil) a potřebné věci dodávati se mohli. — On Ferdinand
král, ačkoliv jak v městě tak také před městem svý .nepřatele
měl a v auzkostech velkých postaven byl, (nebot tehdáž rakauští
stavové evangeličtí na tom se jednosvorně snesli, aby hraběti
z Turnu a vojsku českému bránu městskau odevřeli, jeho s tím
českým vojskem do města vpustili, krále Ferdinanda jali, do něja—=
kého kláštera jej zavřeli, dítky jeho v evangelickém náboženství
vyučili a vychovali, raddy pak jeho katolické zmordovali) ale
z těch všechněch auzkostí.a z nebezpečenství Pán Bůh sam jej
vysvoboditi ráčil, když dle své božské pomoci některý věrný muže
k ochraně mu poslal; nebot Gebhart Santeller ') s pěti sty oděnci
neb s kyrysary svými a auřad vídeňský katolického náboženství
s vojskem svým. půl druhého tisíce vojákův silným a k pomoci
Ferdinanda najatým, také šest set vídeňských študentův, dobrau
zbraní opatřených, nepřátelům jeho v městě i před městem do
statečně a věrně odporovali, hotoví byvše do poslední 'krůpěje
krve jej ..héjiti a chrániti. '

Pravda jest, že on král Ferdinand tehdejšího času od svých
věrných poddaných a od zemí svých všecken byl opuštěn, nebot
v Rakausích tři toliko města, totiž Videň (ač jenom stavy kato
lické a konšelský auřad), Nové Město Vídeňské a město Kremž
věrné 'měl. V Uhl-ích žádné jiné město sobě poddané neměl, toliko
Ráb a Komárno; ostatní všechny města a místa Betlem Gabor,
jehož někteří Uhři za krále sobě vyvolili, v'své moci měl. V Če
chách měl toliko Budějovice a Krumlov, nebot město Plzeň, králům
českým, také apoštolské stolici vždyckny věrné, od hraběte Mans
felda v létu minulém mócnau rukau témuž králi odňato a stavům
českým evangelickým podmaněno bylo. V Moravě, v Slezsku,
v Lužicích žadné město ani místo jemu, témuž králi, nepři
náleželo.

Dne 8. června stavové katoličtí v městě Vídni shromáždění

uk hraběti z Turnu poselství z města vyslali, dotazujíce se jeho
a za vyjevení aumyslu žédajíce, proč on s tak velkým vojskem

') Správně: Gilbert de Sai-nt—Hilaire, hejtman zbrojniceví
deňské. — Gindely II. str. 69.
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k městu vtrhl a osobiv sobě předměstí, k obležení & k nepřátel
skému téhož města dobývání se hotoví, poněvadž ani jemu hraběti,
ani stavům českým rakauští stavové, ani město Vídeň nic proti
myslne'ho neučinili. Jestli pak jaké nedorozumění mezi těmi stavy
jest, aneb jestli v čem stavové čeští od stavův rakauských a od
města Vídně nraženi jsau, aby on hrabě vyjevil, kterak by to
k přátelskému porovnání přijíti mohlo. —- Na takové přednášení
těm' pánům vyslaným on hrabě z Turnu následující dal odpověď:
„Pánům stavům rakauským dosavad velmi povědomo bude, že oni
vojsku uherskému nejenom skrze Rakausy svobodný průchod dali,
ale také najmauce je, do Čech na záhubu téhož království poslali
a mohauce tomu všemu, co se koliv skrze ten nelidský lid v Če
chách zlého stalo, při císaři Matiášovi i při králi Ferdinandovi
v cestu vjíti a to pi'ekaziti, svévolně zameškali. Ti pak uherští
ukrutníci do království českého přijedauce, rabováním, ohněm,
mečem a jiným ukrutenstvím takovau zlost nad obyvateli českými
vylili, nad kterými žádný nejauhlavnější celého křestanstva tyran—
ský nepřítel větší ukrutnost provozovati nemohl, poněvadž také
ti uherští vojáci, neb raději tyranové ukrutní, poctivé matrony
poškvrnili, jich některý muže stínajíce, některým ruce k nohám
svážíce a je na takovau 0plzlost dívati se přinutili; podobně pan
nám, také i šestinedělkám násilí činili, posledně je i mordovali,
(jakož se to také nedávního času i v Benešově stalo) ani dítkám
v životě mateřském neodpustili. Mimo toho také páni stavové
čeští s velkau bolestí to slyšeti museli, že mnoho cizího národu
na záhubu království českého den po dni se najímá, nemohauce
nikdá nato pomysliti, aby křesťan proti křesťanů takovau zlost
provozovati a povolovati mohl, kterau nyní království české zaku
siti muselo, když se nejenom lidem, ale ani Božím domům neod
pauští. Páni stavové čeští, ačkoliv neustále o to pečovati nepře
stávali, aby stavy, zvlášť katolické obojích Rakaus. v jednotu při
vésti mohli, však dosavad to spůsobiti nemohli. V čem pak víceji
páni stavové rakauští, také s nimi i město Vídeň proti stavům
českým a proti jiným sjednoceným zemím prohřešili, to že jim
dáleji není potřeba opakovati, poněvadž sami o tom dobrau vědo—
most mají, a protož také že on hrabě z Turnu k nim se\tak jako
k veřejným nepřátelům chovati a je k lepšímu aumyslu nutiti
musí. S tau & takovau odpovědí on hrabě ty vyslaný od sebe
propustil.

To když se v Rakausích a před Vídní dálo, jiné české vojsko
krále Ferdinanda, jehož vůdce byl hrabě Bukvoj, před městem
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Českými Budějovicemi nepřestávali proti sobě náspy vyhazovati,
k sobě se blížiti i také na se stříleti, od kteréžto časté střelby
mnoho vojákův z obojí strany padlo. — Když hrabě Bukvoj o tom
vojsku, které v Nydrlandu najaté a jeden tisíc oděncův neb kyry
sařův silně bylo a dolů po Dunaji se plavilo, jakož také že dva
nácté tisíc jiného vojska Ferdinandového k Budějovicům témuž
Bukvojovi k pomoci den po dni se blíží, zprávu dostal, bez pro
dlení své ležení po městech a zámcích rozšířiti_ a do nich své
vojsko nedaleko jedny od druhých položiti mínil, aby v čas po
třebný v malé chvíli je pospolu míti mohl; vzal také on již
jmenovaného dne 8. června pět tisíc jizdných i pěších, ti téměř
\'šickni Valauni a Uhři byli, s knížetem Sas-Lauenburgem (sie) '),
s Tampirem a s jinými vojenskými auředlníky nočního času
k městu Netolicům, které Arnošt Mansfeld s šedesáti mušketyry

. osadil, nenadále přitáhl, poračiv Uhrům na město ihned autok učiniti,
kteří nemeškajíce, hned plní zuřivosti k šturmu běželi, ale od
obležených, zanechajíce po sobě mnoho zmordovaných, odehnáni
byli. Bukvoj poznávaje, že se toho města s tak malým vojskem
svým zmocniti nebude mocti, poručil do něho oheň házeti, které
tak od toho ohně porušení vzalo. Od Netolic on Bukvoj hnul
se k městu Tejnu nad řekau Vltavan, chtěje se ho zmocniti.

Dne 10. června, když on Bukvoj k městu Tejnu se blížil,
„m na té cestě zpráva přišla, že se pět praporcův českého rejtharstva

pod nejvyšším Arnoštem Mansfeldem viděti dává; pročež hrabě
Bukvoj hned zpátkem se obrátil, k tomu vojsku pospíchal a'přijda
od něho nedaleko, do jedné vesnice Waldšteinský, také i cizo
zemský kyrysaře9), i všechnu pěchotu vložil a jizdným Uhrům
poručil, aby k tomu vojsku Mansfeldskému pospíšili, s ním se
potýkati začali a je pomalu k té prostranné vesnici, kde to B_ukvoj
ské vojsko ukryté bylo, za sebau přivábili; což by se jistě stalo,
kdyby waldšteinští kyrysaři byli se před časem nedali viděti, který
jak jenom čeští jizdní spatřili, hned zpátkem k svému pěšímu
vojsku u _městečka Záblatí ležícímu pospíšili. Předtím městečkem 8)
šanc jeden vyhozen byl, z něhož vojáci čeští vyjdauce, do šiku
vojenského se postavili, a když se Bukvojští blížili, k nim Čechové
z velké střelby stříleti počali. I poručil Bukvoj Tampirovi s Uhry

') Míní se tu_Ji ří, kníže ze Sas—Lauenburku.
") Pluk kyrysařů Waldšteinských vedl sám Alb re cht z Waldšteina,

který tu ponejprve bojoval na české půdě.
') Záblatí Velké není městečkem než "vsi v okresu Hlubockém.
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jizdnými i s mušketyry po levé straně na Čechy udeřiti, sám pak 161-9
s jizdnými ostatními a s kyrysary nydrlenskými po pravé straně
na Čechy se tlačil, až posledně po velkém, přes šest hodin trva
jícím, krvavém potýkání Čechové, jichž nejpřednější vůdce byl
hrabě Mansfeld, ustupovati počali. Ačkoliv Čechové do svého náspu
neb do šance se uchránili a z něho oni i také v městečku ostatní
Čechové mužně nepřátelům odpírali, ani se spíšeji vzdáti nechtěli,
(ačkoliv Bukv'oj skrze svého trubače i také on sám, držíc klobauk
v ruce, k vzdání je napomínal) dokad se ze všech kulek i z prachu 00033130“
nevystříleli, kteří pak toliko z kulek vystříleli a' ještě něco málo
prachu při sobě'měli, ti od svých šatův knoflíky trhajíce, nimi
na nepřátele stříleli; posledně nemajíce se oni čím více brániti,
vzdáti se museli 1).

Hrabě Mansfeld několikráte tehdáž skrze nepřátele šťastně„3333
sice se prosekal a jim velký odpor činil, však nemoha takové
jich síle odolati,' všechny svý vozy vojanskými potřebami dobře
naplněné (sic), sám šestý z bojiště bez klobauku, krví dobře skropený ,
do města Písku 9) ujel. Z města Písku on do města Plzně přijeda Angl:?
a Plzeňské v podezřelost vezma, (zvláště kteří v jakých auřadech "““"
postavení byli, jako by oni'Bukvojovi o něm nějaké návěští byli
dali) nad nimi svau zlost vylil a ukrutnost, když Bartoloměje
příjmím Stehlíka, purkmistra tehdejšího, 85 let muže starého,
do klády u biřice dal vsaditi, jiný pak auřadní pány na skřipci
tak dlanho dal ohněm mučiti, aniž je spíšeji z vězení propustil,
dokad jmenovaný purkmistr v té kládě svůj život nedokonala).

On hrabě Mansfeld ne tak svých nepřátelům zanechaných
vozův špížných, při nichž půl druhéhokráte sto tisíc zlatých rejn
ských ztratil, ale svých vojenských auředlníkův & jiných zmordo

vanýcb vojákův litoval, kteří ačkoliv se mužně bránili, však že Mann-:?:;
nepřátelům hrubě mdlí byli, poněvadž pětkráte silnější vojsko
nepřátelské bylo nežli české, od nich také poraženi býti museli.
V té bitvě hrabě Štyrumb ') tak se hrdinsky choval., že s dvaumi
sty svého českého lidu třikráte skrze tisíc nepřátelských oděncův

') Obšírné vylíčení bitvy najdeš u Skály III. 160. a u Gindelyho
II. 69.

2)Dle Gindelyho (II. 71.) ujel Mansfeld do Týna nad Vltavou
a pak teprv přesPísek do Prahy.

') Tann er ova „Historia semper catholicae semperqueíidelis civitatis
Plsnae“ kap. 44. (dle rkp. mnsejního).

*)U Skály čte se: Štýrnm.
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154 Kap. XIII. Válka v jižiiých Čechách; Turn táhne od Vídně.

neb kyrysařův se prosekal, až posledně on, také při něm Daniel,
Hajd 1), Šlammersdorf, Libenšteinerg), Helmstetter, Lintau 3),
Kreilsheimeri), Wilsdorffer, Welward 5) a Kleištntbeler 5) zahynul,
nejvyšší pak Karpeson, reingrof, také i jiní zajati a při desíti
dělách neb kusích do Budějovic a odtud do Krumlova vedeni byli.

V této porážce tak velkau škodu Čechové trpěli, jakau
ještě nikdá neměli; což by se jim bylo jistě nestalo, kdyby hrabě
Hohenloch s vojskem svým z Rudolfštatu k pomoci Mansfeldovi
časně byl přišel, jemuž ačkoliv Mansfeld, tehdáž k Vídni hraběti
z Turnu na pomoc pospíchaje a Bukvojského vojska se obávaje,
rozkázal i také ho žádal, aby on hrabě Hohenloch s vojskem
svým k jeho vojsku z Rudolfštatu neprodleně pospíšil, což on
netoliko učiniti zanedbal, ale, což horšího bylo, také o té českého
vojska Mansfeldského porážce zvěděv, Rudolfstadt opustil a s voj
skem svým i co sebau vzíti mohl, s tím vším do Soběslavě po
spíchal, ostatní pak všechny věci nepřátelům zanechal, z toho
všeho on Hohenloch dne 16. června k pánům direktorům do
Prahy v odeslaném psaní obšírně se vymlauvaje. — Ostatní r_oze
hnaní čeští vojáci po 20 i po 30 z lesův vycházejíce, za Mans
feldem k Praze, potom i dále k Plzni pospíchali.

O té svého vojska tak škodlivé porážce (z té porážky
všickni katoličtí Čechové velmi se těšili, z ní Pána Boha vele
bili, jemu díky vzdávali & za potlačení toho českého evangelického
vojska snažne Pána Boha žádali) páni direktorové v Praze dově
děvše se. hned 14. června odevřené listy po Praze zavěsili i je
také do všech krajův království českého vyslali, všem obyvatelům
českým poraučejíce, aby pátý, ano také kdyby toho potřeba uka
zovala, i desátý muž na vojnu do pole v čas nařízený se postavil.
Také okolo Měst pražských, zvlášť na vrchu sv. Vavřince (jinak
na Petříně) nad Prabau- náspy, také i zdi páni direktorové dali
dělat-i, je vojskem osadili a hraběti z Turnu k Vídni psali, aby
se “do Čech neprodleně navrátil. _

To pak české vojsko, které blíž Budějovic své ležení mělo
“na“ a to město dobývati mínilo, po takové svých Čechův porážce se

1)Správně:Hejden.
') U Skály: Libenstein.
3)U Skály: Linstau.
') Správně:Bernolfz Kreilsheimu.
5)Správně:Filip Jakub z Velvartu.
6) Snad míní se tu praporečník Gleisenthal, jenž však nepadl

V bitvě, nýbrž byl zajat. _
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z'dvihlo a k Soběslavi za druhým českým hraběte z Hohenlohu 1619
vojskem pospíchala.

Hrabě Bukvoj po té Mansfeldského vojska porážce zmocnil TřeboňTe n,Hlubo
se města i zámku Třeboně, Tejna nad Vltavan i okolních míst “:=-'Rom
a hradův &jich obyvatele k poslušnosti králi Ferdinandovi přivedl.“2312.31“
Zámek Hluboká, poněvadž se vzdáti nechtěl, mocnau rukau Bukvoj
dobyl a v něm mnoho zboží '), které do něho okolní páni svezli,
dostal; podobně se stalo i s Rozenberkem zámkem.

Aby se pak jiná města, zámky a ostatní místa tím volněji
vzdala, jim Bukvoj 'všeliké přátelství připovídal, v některých, zvlášt
kde se jemu protivili, velmi nemilostivě s obyvateli zacházeti a je s obyvateli
téměř všechny mordovati rozkázal, tak že tehdáž tři téměř celý'mc a'
kraje v Čechách i v nich bydlící páni, jako pan Švihovský, pan
Malovec, jemuž toho času zámek Hluboká náležel, zkaženi byli.

Bukvojští vojáci z Hluboký a z Rozénberka do Budějovic se Dobcyitgk1..
navrátíce, z těch toliko dvauch míst tři tisíce kusův iozličného ,"
dobytka přihnali a jednoho skopce za 2, krávu za mi za 8 a vola
za 40 i také za 30 grošův českých Budějovickým i jiným kupujícím
prodávali.

To když se v Čechách dálo, hrabě z Turnu k městu Vídni 51132533
velmi silně stříleti i pokojův _krále Ferdinanda zasahovati počal, nu.
jemuž z města nejenom statečně odporováno bylo, ale také oble
žení častěji z města, kteří králi Ferdinandovi dobře přáli, haufně
vyjížděli a s českým vojskem mužně se potýkali. V čas dobývání
města Vídně hrabě z Turnu zvěděv skrze psaní, od pánův direktorův
z Prahy k němu poslané, že české Mansfeldské vojsko poraženo
jest a nové cizí vojsko velké že Bukvojovi na pomoc táhne, s kterým,
jakož také i s svým, které při sobě má, on 'hrabě Bukvoj dále do

Čech i také k Praze že vtrhnauti míní, z té příčiny hrabě z Turnu 02311033551
s vojskem svým od Vídně odtrhl, v městečku Fišet neb Fišament trhu.
nazvaném několik dní pořáde ležeti zůstal a nejvyššího z Tiíl'en
bachu do Prešpurku k stavům uherským poslal, jich žádaje, aby
s českými stavy a sjednocenými zeměmi“ jednotu učiněnau potvr
dili. Z Prešpurku když se ten nejvyšší Tiíl'enbach s dobrau novinau
do Fišetu navrátil, hned hrabě z Turnu s vojskem českým odtud
se hnul a dne 22. června k Jindřichovému-Hradci přitáhl a dále A do c,d,
k ostatnímu českému u Soběslavě ležícímu vojsku pOSpíchal.Bukvoj " ""m'
uslyšav o nenadálém hraběte z Turnu do Čech příchozu, ač sice

') Poklady na Hluboké sebrané páčili dobyvatelé sami na 800.OOOtolarů.
Gindely 11.76.



156 Kap. xm. Válka v jižných Čechách a v Rakousích.

1619 on od předsevzatého'po krajích vyjíždění některý den přestal, Uhři
nicméně jeho od dalšího takového vyjíždění a od činění velkých
škod přestati nechtěli, kteří k'dyž půldruhého tisíce silní na píco—

$$$; vání a na laupež vyjedauce,dáleji se od Bukvojskéholežení pustili,
mt slezské rejtharstvo jim cestu zajelo, s nimi bitvu svedlo a jich

přes tři sta zmordovalo,ostatní utíkáním své životy obhájili. Slezských
jizdných 140 zmordovaných nabojišti také tehdáž ležeti zůstalo.

Ferdinand Král Feidinand ačkoliv stavy české opět písebně napomínal,
pomlnal

Čššo' :“1110aby se upokojili a dle své povinnosti jemu věrní byli, oni ale na
to psaní až do následujícího obecnýho sněmu odpověď dátiodložili.

Bnkvojoble— Dne 24. ') června hrabě Bukvoj, vezma dvě děla neb dva
dostalvia).kusy velké železné střelby, také sedmnácte tisíc jízdného i pěšího

vojska svého královského, k městu rakauskéinu Gars “) řečenému
i k jeho zámku (oboje to místo k hranicím moravským leží) pospí
chal a skrze trubače 'svého obyvatele, aby se vzdali, napomínal.
Hejtman. který s třími sty muži českého vojska“v tom městečku
i v zámku'ležel, Bukvojovi zkázal, že on s vojáky i s všemi oby
vateli obleženými do posledního muže brániti se chce. To uslyšeje
Bukvoj, rozkázal Valaunům k zámku autok učiniti, kteří ač sice
s největší zuřivostí k šturmu běželi a zámku zmocniti se chtěli,
však od obležených zpátkem odehnáni byli, zanechajíce 80 zmordo
vaných a do 200 raněných dostanauce. Následující noc Uhři mnoho
sudův i jiných potřeb snesauce, nimi příkopyzaházeli a tak vypl
nili, že téměř rovnau nohau k zdím jíti a lehce toho místa se
zmocniti mohli. Obležení vidauce, že tý síle nebudau mocti odo
lati, do rokování se dali a městečko i zámek Bukvojovi vzdali,
který dle smlauvy jim vojákům všem dovolil s vrchní i s poboění
zbraní odjíti, taky aby jeden každý co unésti může s sebau vzal;
Hejtman s vojáky svými českými když vytáhl a jeden špížný vůz
s svými dražšími věcmi naplněný také při sobě vézti dal, oznámeno
bylo jemu, že v smlauvě nestojí, aby hejtman s vozem špížným
vytáhl, ale aby tak, jako jiní jeho vojáci, co on unésti může, to
s sebau vzal a odnesl. On hejtman vida, že jináče býti nemůže, ten
svůj vůz, také fendrich svůj praporec Bukvojovi zanechal a toliko
to, co unésti mohl, sebau vzal.

Také tehdáž on Bukvoj k městu Weitra '), jinak Weitrach

') Má státi 25.
') Má státi: Gratz či Gratzen, počesku Nové hrady, město v Če

chách (a ne v Rakousích) ležící, jež tehdáž, jakožto majetek rodu Švam
_berského, obleženo a dobyto bylo. — Skála III. 172.

') Po česku: Vitoraz.
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' řečenému a blíž českých hranic ležícímu, do Rakaus když přitáhl,
české v něm ležící vojsko napomenul, aby se jemu dobrovolně
vzdalo; ono nemoha takové jeho moci odolati, neprodleně se
vzdalo a z něho všickni čeští vojáci s poboční i také s vrchní
zbraní. s rozvinutými praporci pokojně do Čech odešli.

Tehdéž Uhři okolo (ač sice vzdáleněji) téhož Weitrachu,
také s nimi i Vallauni, kam jenom přišli, velké tyranství všudy
páchali, mnoho vesnic i městeček vydrancovali, spálili a lidi (když
jim hned peníze dáti nechtěli anebo nemohli) nelitostivě mučili,
věšeli, ani mrtvým tělům v hrobích neodpauštěli, je vykopali a co

1619
Weitnch

dostal Buk
voj.

Uhři & Val
launí zle v
Bahmích

činní.

při nich, jako prsteny a jiné klenoty našli, to všechno pobrali. _
Sklípek, v němž se rod .pénův Streinerův pohřbíval, odevřeli,
v něm pana Wolfganga, téhož rodu pána, tělo naleznauce, z jeho
prstův drahé prsteny vzali 1), po polích všechno osení projížděli
a v něm od lidí ukryté věci hledajíce, všechno v nic uvedli; Po
dobné tyranství zakusiti museli Engelstein 2), Birbach 3), Nom
dorf4), Homberg "), Weissenbach, Šwarce “), Walstein (sic) &jiná
mnohá. rakauská místa.

Dne 8. července hrabě z S_almu, maje při sobě 500 jizdných
a 200 pěchoty, na laupežné Uhry, jichž tehdáž 800 pospolu bylo,
nenadále udeřil, z nich 450 porazil, do 50 jich zajal, ostatní roze.
hnal a velké laupeže jim odňal. — Tehdejšího času velký oheň
v Českých Budějovicích vyšel a velké škody obyvatelům učinil.

Dne 11. července uherský & český král Ferdinand od kur
íiršta mohutského k rozepsanému sněmu říšskému, na kterém
o volení nového krále římského rokovati se mělo, do Frankfurtu
nad řekau Mejn ležícího, jakožto král český a spolu kuríiršt po
volán byl a maje on z Vídně do Frankfurtu vyjetí, za nejpřed
nějšího místodržícího svého v témž městě Vídni arcikníže Leopolda
ustanovil, který měštanům vídeňským, katolickým i evangelickým,
pod velkau nemilostí skrze odevřený list všecknu a všelikau zbraň
do městské zbrojnice složitirozkázal, což také oni poslušně učinili.

Málo doleji o korunováni Ferdinandovém se jedná.

') Dle Skály (III. 227.) stalo se zohavení mrtvoly pana W olf &ze
8 treinu teprve při tažení Dampierro'věna Moravu počátkem měsíce srpna,
o němž řeč bude později.

') SnadAllentsteig.
=) ča: Ptirbach.
') Správně:Nonndorf.
5) Správně: Hóhenherg.
') Správně: Schwarzenau.
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1619 Dne 12. července páni direktorové čeští po všech krajích
$$$.. království českého odevřené listy všem třím stavům vyslali, jich

"“ napomínajíce i žádajíce, aby k auterku po slavnosti svaté Maří
Magdaleny, jenž byl tehdáž dne 23. téhož měsíce července, na
hrad pražský k sněmu obecnému všickni se sjeli'a velmi potřebné

9312133..věci považovati napomocni byli. Na ten sněm také tehdáž do
“233% Prahy s ' plnau mocí přijeli páni vyslaní z Moravy, z obojího

Slezska, také z obojích Lužic a z obojích Rakaus.
ŠŠŠU'ĚÉ Páni direktorové čeští dostavše toho pravdivau zprávu, že
.mpggyf" král Ferdinand od kuriiršta mohutského k říšskýmu sněmu a k vo

, lení nového krále římského do města Frankfurtu jsa povolán, tam
také již z Vídně odjel, -nemeškali také do téhož města Frank
furtu svý posly z Prahy vyslati, totiž Kristiána Adlerspachaí)
Berku, pána z Daupy ') a z Lípy, Jana Smila z Michalovica Jana
Arnolda Adlinga (sic) z Arnoldsteina s náležitau instrukcí (neb
naučením; co akterak své věci říditi mají) i také s dvojím psaním,
z nichž jedno mohutskému kuríirštu a druhé všem pospolu -v tom
městě Frankfurtu shromážděným kuríirštům připsáno bylo. Že

13231733-pak ti čeští páni vyslaní do města Frankfurtu puštěni nebyli
ni nebyu-& v městě Hanau řečeném, dvě míle od Frankfurtu bydleti museli,

obojí to psaní, dne 23. července v Praze na hradě sv. Vácslava
zhotovené a s sebau přinesené, do města Frankfurtu skrze jistý
posly k těm. ku kterým těch psaní přípisové zněli, poslati museli.
Psaní kuríirštu mohutskýmu od direktorův do Frankfurtu z Prahy
vyslaného následující jest vejtah:

Nejdůstojnější kurfiršte a panel — Vaší Kuríirštské Milosti
vinšujeme od Boha všemohaucího dobré zdraví, dlauhé panování
a šťastné v předsevzatých věcech setrvání, s našimi věrnými a nejpo

Vojtu:psaníníženějšími službami. — Nejmilostivější zpráva náš došla, že Vaše
“ cech? Kuríirštská Milost po štastném z tohoto světa vykročení císaře

"33333“ Matiáše slavné paměti, nejosvícenějšího a nejmocnějšího krále
a pána, pana Ferdinanda, arcikníže rakauské, atd. k volení jiného
nového římského císaře a hlavy celého křestanstva na rozepsaný
sněm do Frankfurtu s jinými svaté římské říše kuríiršty s oby
čejným odevřeným listem, také- 3 následující žádostí ráčili jste
zváti, aby J. M. Kská Ferdinand, jakožto král český a kuríiršt,
k takovému volení najíti se dal a dle kurfirštské povinnosti tomu
raditi a to říditi nápomocen byl, co by koliv svaté římské říše

') Správně:Aderspacha.
') Správně: z Dubé.
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užitečného býti uznal & co práva i zřízení říšské s sebau přiná
šejí a činiti dovolují. Nám pak nic milejšího a přívětivějšího státi
by se nemohlo, jako kdyby naše království české v takovém
pokoji a v svornosti nyní bylo, v jakým se za císaře Maximiliána,
za Rudolfa & za jiných slavné paměti pokoj a svornost milujících
králův českých nacházelo, abychom my jakožto našeho skutečně
králujícího řádně voleného a od všechněch sjednocených zemí
uznalého pána a krále našeho českého k takovému volení dopro
vázeti, jemu naši povinnau službu prokazovati mohli a žádné
příčiny k odporování toho, co následuje, neměli.

A předně důvěřujeme se, že Vaše Kurňrštská Milost z mno
hých starobylých zvyklostí &.z ustanovení potřebného volení nového
císaře se tejkajících, jakož i zvláště toho všeho, co se dálo před
i při volení na císařství římské Karla V., v dobré paměti míti
ráčí,_že ačkoliv tehdáž království české řádně voleného.. koruno
vaného i od všechněch k české koruně přivtělených zemí uzna
lého krále mělo, však jestli on král český, když se takové volání
k volení nového krále římského rozpisovalo a vysílalo, tehdáž ne
v Čechách, ale v jiném od království českého vzdáleném místě
bydlel, toš volání „na volení nového krále římského od kuríiršta
mohutského dle obyčeje vždyckny nejdřív raddám, místodržícím,
saudcům a auředlníkům království českého v Praze shromážděným
se posílalo a jim otom volení neb list králi českému buď do
Vídně, do Budy, neb jinam kde on tehdáž s dvorem svým byl,
odesláno bývalo, s tím doložením, aby takové volání nikdež jinde,
než na hradě pražském se dálo a řádně oznámeno bylo.

Jaká pak vlastnost a dokonalost přijednom ikaždým kuríirštu
nacházeti se má, aby on při volení nového krále římského osobné
sedění i hlas řádný míti mohl & měl, taková se v Zlatý bulle
císaře Karla IV. a krále českého na mnoha rozličných místech,
zvlášť v kapitole sedmé nachází, jakož také všemu světu téměř
známo jest, že král český tak dobře jako jiní kurůršti jedině
virtute regni et principatuum suorum dignitatem, _vocemet jura
electoralia in electione regis Romanorum acquirat. Což také v ka
pitole 20. patrně se nachází a potvrzuje těmto slovy: „Quod jus,
vox, dignitas, officium aliaque jura ad quemlibet eorundem prin
cipatuum spectantia non possint in alium cadere praeter illum,
qui electoratum ipsum cum terra, vasallagiis feudis et universis
ejus pertinentiis possidere dignoscitur.“ K většímu těchto zde
položených slov potvrzení a k lepšímu těch říšských snešení ne
změnitedlných vyjádření v té kapitole nížeji také tato slu/a na

1619

Kterak če
sky m1

volan byval
volení cí

safe

Vlast-nostkumštu.



1619

1519

Žaloba proti
Ferdinan

dovi od lu
vův českých

slozeni.

160 Kap. xm. Sněm ve Frankfurtě.

cházejí se obsažená: „Quod per caeteros principes electores nemo
alius ad electionem aliosve omnes actus pro sacri imperii honore
vel opportunitate gerendos assumi vel admitti, vel etiam pro principe
electore reputari debeat, quam possessor-cujuslibetprincipatus atd.“
S tau přitom znamenitau a patrnau zavírkau, co by koliv proti
tomuto ustanovení čelícího kdy státi se mělo, to aby žádné moci
nikdy nemělo. Ta již dotknutá zvyklost a ustanovení nejenom
své potvrzení má z přednesených slov Zlaté bulle, alé také z roz
ličných před sepsáním té Zlaté bulle od císařův římských i od
všechněch kurfirštův společně vydaných nařízení a ustanovení,
dle kterých se vždyckny neporušené pokračovalo i také mnohými
příklady potvrzovalo, které já zde pro kratčejší téhož psaní před

sevzatý vejtah klásti pomíjím, ačkoliv v tomto psaní někteří takoví
příkladové vysvětlení byli.

Dáleji v tomto psaní páni direktorové čeští dokládali násle
ždující slova: „I to se v pravdě stalo, že '(jestli při kterým králi

českým skutečně králujícím nějaký vejš dotknutý nedostatek'se
nacházel, skrze který on ani sedění, ani hlasu při spolukurňrštích
míti nemohl) ten kurfirštský auřad, aneb téhož auřadu admini
stratio, “ne na téhož krále přednější & starší krevní přátele, ale
na stavy a na auředlníky království českého připadla a s králem
řízena byla, což se za Ludvíka krále českéhoi za Zikmunda
krále polského patrným příkladem léta 1519. potvrdilo ') a takové
vejsady, nadání, milosti a svobody království české od císařův
římských dané i potvrzené má.

Nyní poněvadž vůbec vědomo jest, do jak velikých a téměř
nesnesitedlných těžkostí království české s všemi k němu při
vtělenými zeměmi přišlo, ano také celému království jest známo,
že král Ferdinand nikdá ještě k řízení království českého připu
štěn nebyl, méněji o to dosavad on pečuje, kterak by. témuž
královstvíi jiným přivtěleným zemím v čas tak velké potřeby
pokoj zjednati a se skutečným řízením téhož království mohl
hodným učiniti, skrze což se poznává, že se při něm jedna hlavní
vlastnost nedostává, kterau Zlatá bulla při každým kuríirštu
skutečně a pozorně vyhledává, přísně zapovídaje, aby electiones
absque reali electoratus possessione žádné moci a platnosti
neměly.

') V této příčině hájila vláda direktorialní stanovisko správné, jakž
z případu volby Karla V. r. 1619. jasno jest. — Palacký V. 2. str. 353.
a násl.'
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Také stavům českým velmi těžko bylo by to snášeti, kdyby 1619
ono, co k stolici královské do Prahy přináleží, do Vídně táhnautiéby (15353
se mělo, a starožitná českému království daná spravedlnost, nového 321533,
krále římského volení se tejkající, kdyby měla proti Zlatý bulle 13:02;
a proti svobodám království českého auhonu trpěti; což by jistě “kého
státi se muselo, a již téměř takové auhony začátek se děje, kdyby
takový král český na sněm říšský k volení nového krále římského
volán byl, a nejenom při takovém volení své náležité sedění, ale
i hlas míti měl, který by se byl ještě v království české a v kur
íiršství nikdá neuvázal &jeho správy se neujal. A tak příkladem
jeho jeden každý kuríiršt, spíše nežli by se svého kuríirštství ujal
a je říditi začal, mohl by své sedění i hlas při volení římského
krále míti, což by patrně proti Zlatý bulle, proti císařským vejsa
dám a proti starobylým zvyklostem i příkladům mnohým čelilo.

Pročež Vaší Kurfirštskau Milost za to nejponíženěji žádáme, ŽněmoŠÍŠŽŽŠ
aby ten 0 volení nového krále římského rozepsaný sněm tak dlauho byl.zadan
odložen byl, dokad by se v království českém a v sjednocených zemích ““hm
vzniklé nepřátelstvo neupokojilo, a král Ferdinand skutečným ří
zením téhož království dokad by se neujal. tak aby potom dle
Zlaté bulle jakožto skutečný a králující král český a spolu kurtiršt
při volení krále římského své spravedlivé sedění i hlas míti mohl

Jestli že by pak již rozepsaný sněm říšský odložen býti ne- smošavořz
mohl, žádají páni stavové a direktorové čeští, aby Vaše Kurňrštská "ianbíyukdo
Milost dle jich vejsad, obdarování, příkladův a ustanovení Zlaté finského
bulle na ten sněm a k tomu volení římského krále stavy české
volati a Ferdinanda krále od takového volání osvoboditi ráčila,
který ačkoliv král český korunovaný jest, však poněvadž dosavad
správy téhož království se neujal, ani také ona jemu ještě ode
vzdána není, protož dle již dotknutých příčin na takový sněm
říšský volán býti nemá, méněji on při volení krále římského sedění
a hlas míti mě.“. — Dáno na hradě pražském dne 23. měsíce
července léta 1619.

Na to psaní tehdejší kuríiršt mohutský Jan Šwejkhart dne Odpovmco.
9. srpna měsíce písebnau odpověď v Frankfurtu dal a v ní do- Ššmohčšfš'.
kládal, že on, volaje krále Ferdinanda na sněm říšský k volení110
nového krále římského, nic proti Zlatý bulle císaře Karla IV.. ani
proti svobodám království českého neučinil, poněvadž on Ferdi
nanda jakožto řádně korunovaného krále českého a spolu kurfiršta,
od všechněch spolu-audův, pánův kuríirštův, ihned ještě při živo
bytí císaře Matiáše za takového uznaného, volal, a z toho on kuríiršt
mohutský před Bohem i před vším světem odpovídati chce. Co ,

Beckovlkého Poselkyně II. 2. 11
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1619 se pak nepřátelského vpádu do království českého dotyče, že nad
tím královstvím srdečnau _lítost má a všemožně o to se starati
chce, aby Ferdinanda krále k tomu naklonil, aby on ten svůj vá
lečný lid z království českého vyzdvihl, ;což také on král Ferdi—
nand jistě učiní, jestli páni stavové čeští, dle své jemu Ferdinan
dovi učiněné přísahy, řádně přijatého a korunovaného krále če
ského za'pána uznají, jemu věrnost i poddanost slibovanau zdržejí,
lid svůj válečný propustí a své nepřátelství proti němu provozo—
vati zastaví.

12:33:11 Na místě stavův českých páni direktorové poslali také tehdáž
$$$? skrze svý vyslaný, jakž o tom vejš dotknuto jest, obšírné psaní

všem pánům kuríirštům v Frankfurtu společně shromážděným
a k témuž psaní přiložili také oni již dotknuté psaní kurtirštu

. mohutskému tehdáž poslané; v tomto nynějším a k všem kuríir
štům znějícím psaní také i to oni direktorové dokládajíce, že ač
koliv Ferdinand na království české korunován jest, i také jemu
od stavův českých poddanost slibována byla, však poněvadž on

imunit! v mnohých věcech svůj na sebe daný zápis přestaupil a čím se
vmpřutau-stavům zavázal, to nezdržel, protož také stavov'éjej za svého krále

a pána držeti a jemu poddaní býti nemohau a nechtějí. Ten pak
svuj revers neb zápis on Ferdinand tehdáž přestaupil, když za
živobytí císaře Matiáše v řízení království českého i jiných k témuž
království přivtělených zemí mocně se tlačil a sobě osoboval, svo
bodu náboženství potvrzenau rušil, do království českého lid cizí
válečný na záhubu téhož království uvedl a v 'něm dosavad zdr
žuje, skrze kteréžto Ferdinandovo vojsko jak velká tyranství
v'Čechách se páchají, o tom celému světu známo jest, když ani
mrtvá těla pokoj v hrobích míti nemohau, a mezi ohavnostmi jinými
také mrtvé ženské osoby z hrobův berauce, jim ruce i nohy váží
a na oltáře sázejí.

wc! \ Žádalitehdy v tom oni direktorové všech pospolu shromáždě
36363111-ných kuríirštův, aby králi Ferdinandovi ani sedění ani hlas k volení
ukonnemukrále římského dán nebyl, dokad svému zápisu při korunování

stavům českým danému zadosti neučiní a správu téhož království
i jiných sjednocených zemí na sebe nepřijme atd. — Ale s tím
obojím psaním svým páni direktorové tak mnoho 'spůsobili, že
král _Ferdinand nejenom sedění a hlas při volení krále římského
mezi spolu—kuríiršty měl, ale také za krále římského dne 28. srpna
volen byl i korunován, o čemž málo dole jedná se obšírněji. —
Po malým pak čase direktorům českým na to jich kuríirštům ode

, slané psaní tištěná odpověd dána byla, a jich všechny v tom jich
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psaní přednesení důvodové nedůvodní gruntovně zavření byli, i doké- 1619
záno, že oni direktorové neslušnau žádost přednesli, aby Ferdinand
král na ten sněm volén nebyl atd. '). '

Dne 25. července 200 Uhrův, obohativše se oni z českých Ubn"Žů
_i z rakauských kořistí, od hraběte Bukvoje odpadli a do Uher Wii
ujížděli také za nimi nejvyšší Šumady s jinými 500 Uhry odjetí
chtěl. ale Bukvoj časně otom zvěděv, jim cestu s Waldšteinskými
oděnci neb s kyrysaři zastaupil, jich mnoho zmordoval, ostatní
rozehnal a všechny kořisti, které se na několik tisíc tollarův vzta- aje! nm,
hovaly, jim odňal a nejvyššíhoŠumady zajal. "m .““

Dne 29. července hrabě z Turnu vojsko české u Lomnice Ceskévojsko
do šiku vojenského, chtěje na Bukvoje udeřiti, takto postavil: “32333

V prvním řádu stály tři kumpanie rejtharstva feldmaršél
kovského, tři praporce pěchoty hraběte z Tumu, tři kumpanie
rejtharstva markraběte z Jagendorífu “), tři praporce moravské
pěchoty, tři kumpanie rejtharstva nejvyššího benskýho, tři pra
porce pěchoty hraběte z Hohenlohu a rejtharstva nejvyššího hra—
běte z Salmu.

V druhém řádu stály dvě kumpanie stavovského vojska
českého a při nich hraběte z Turnu životná stráž. čtyry praporce
pěchoty markraběte z Jagendorfu pod nejvyšším leutnantem Stu
benfollem, dvě kumpanie moravského rejtharstva, tři praporce
moravské pěchoty; kníže neb markrabí z Jegendorfu osobně stál
& třemi kumpaniemi rejtharstva; nejvyššího z Žerotína 3) dva a
nejvyššího Kaplíře4) jeden praporec drébův; hrabě z Hohenlohu
sám osobně stál s třemi kumpaniemi rejtharstva.

V třetím řádu stály dvě kumpanie rejtharstva polního
maršálka a jedna kumpanie stavovského lidu, tři praporce pěchoty
hraběte z Turnu, dvě kumpanie moravského rejtharstva knížete
z Jegendorfu, tři praporce moravské pěchoty, tři kumpanie rej—
tharstva nejvyššího Chynskýho, tři praporce pěchoty hraběte z Ho
henlohu, téhož hraběte dvě kumpanie rejtharstva a jedna kum
panie stavovského rejtharstva.

V čtvrtým řadu stály tři kumpanie rejtharstva nejvyššíh9__
Strážnýho (sic), tři praporce drébův hraběte Turnu, tři kumpanie

') Obšírně jedná. o tom Gindely II. 100—123. a nověji s hojnými do
klady Ferd. Tadra v pojednání „Zur Kaiserwahl 1619.“ vydaném v „Archiv
far oest. Geschichte“ r. 1878.

') Čti: Jugerndorfu : Krnova.
') Velena.
') Pavla Vosterského.

ll*



164 Kap. XIII. Bitva u Lomnice; Uzavřeníkonfederace.

1619 stavovského rejtharstva, knížete z Jegendorfu dva a hraběte Mans
felda tři praporce pěchoty, tři kumpanie stavovského rejtharstva,
tři praporce pěchoty hraběte z Hohenlohu a tři kumpanie jizdných
nejvyššího Strážnýho.

Mimo toho do šiku postaveného vojska nacházelo se devět
praporcův pěchoty, která za těmi čtyřmi řády sem i tam choditi
a na nepřátele, kdyby pozadu na vojsko české udeřiti chtěli, pozorné
oko míti měla. Summa toho obojího vojska 46 kumpanií jizdnýho
a 48 kumpanií pěšího se nacházelo, mimo těch 1500 mužův, kteří
děla neb kusy a stány opatrovali.. Také tehdáž v Praze 2 pra
porce, v KladSku jeden praporce, v Třeboni"2 praporce, v Táboře
] praporec, v Jindřichovém Hradci 1 praporec, v Plzni tři pra
porec českého vojska se nacházely. Nejvyšší Frank s 1500 muške
tyry k českému ležení také se tehdáž blížil. Hrabě Mansfeld
nový regement pěchoty najímal, i také hrabě z Colleru ]) jeden
regement 3000 mužův silný k pomoci Čechům najal. S tím tak
do šiku vojanského postaveným lidem hrabě z Turnu hnul se od
Lomnice k Bukvojskému ležení, chtěje s ním bitvu svésti; Bukvoj
ale, maje své ležení v místě bezpečném dobře zaopatřené, z něho
do pole vyjíti a s českým vojskem potýkati se nechtěl. Hrabě
z Turnu to znamenaje a na císařské vojsko Bukvojské v tom

Tcochovgdjeho ležení udeřiti nesměje, k městu Tejnu nad Vltavau se obratil.
Vla—vmdo-jeho se zmocnil, v něm ležící Bukvojské vojáky všechny zmordoval

. a vojáky svými je osadiv, s ostatními jinam odtáhl. Někteří vojen
ští auředlníci Bukvojští s mnohými vojáky svými do týhož města
Tejna, nevědíce o jeho skrze hraběte z Turnu nenadálém &.tichém

01mm v vzetí, když přijeli, od českých vojákův v tom městě ležících vzati
mm'mt' a s všemi při sobě majícími vojáky dobrau stráží Opatření byli.
Btoartiknlův Dne 31. téhož měsíce července direktoři království českého,
005233“ také sjednocených zemí, totiž z Moravy, z Slezska“ a z Lužic,

páni vyslaní na hradě pražském shromáždění sto artikulův sepsali,
potvrdili a je neporušené držeti přísahau se společně zakázali ').
Jsou pak ti artikulové následující:

1. Poněvadž následující snešení artikulové na obhájení evan
gelického náboženství obzvláštně se vztahují, protož všickni a jeden
každý k témuž evangelickému náboženství se přiznávající, dle vymě

.) Psávalo se tehdáž z Vysokého Colleru na místě : Hohe nz olleru .
') Článkytěmitoutvrzena byla konfederac e všechzěmíkoruny

české proti Ferdinandovi II. — Viz S 1a v a t o v y 0 h Pamětí díl II. str. 202.
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ření evangelického učení a vyznání aby křesťanský život vedl, od 1619
nepravosti a pohoršlivého živobytí se zdržoval, tak aby od Boha
milosti i požehnání dosáhnauti mohli; 2. jestli že by budaucí král
český všechny následující artikule zdržeti chtěl, to všechno sjedno
cení jeho královské osobě nemá k žádné ujmě býti, však mocí

tohoto sjednocení má se on král následovně zachovati; 3. král lží-31123
budaucí český nemá žádného Jezuvitu ani cizozemce za svaumupfodpi
iaddu, ani za legata neb za vyslaného bráti; 4. Jezuvitové s jich
učedlníky, jakož jsau již z království českého &sjednocených zemí
vyhnáni,'tak oni na věčné časy_ vyhnancové zůstati a jich statky
k užitku zemskému obráceny býti mají, a cokoliv v dskách zem
ských oni zapsáno mají, to vše má býti vymázáno; 5. žádný král
český ani královna nemá žádný jakýkoliv řeholnický řád nový do
zemí uvozovati & přijímati; 6. řeholníkův statky k evangelickým
kostelům a k školám obrácené neb přivtělené při nich zůstati
mají; 7. král český majestat na svobodu náboženství daný a po
tvrzený v všech punktích a závírkách má držeti; 8. ve všech městech,
městečkách a místech evangelíkům patřící kostelové nemají se jim
bráti a katolíkům dávati; 9. Moravané i Lužičané toho majestátu
na svobodu náboženství daného mají tak jako Čechové aučastni
býti; 10. má každý při svém náboženství zachován býti; 11._du
chovní důchody'nemají žádnému cizozemci dány býti; 12. katolíci
mezi evangelickými v raddách sedící mají se následujících slov
na sněmu duchovním v Konštanci držaném ustanovených, totiž:
liaereticis non esse servandam fidem, „že se kacířům nemá držeti
Víra,“ odřeknauti; 13. to kdyby katolíci učiniti nechtěli, nemají
se do rad pauštěti; I4. ani v zemi nemají trpeni býti; 15. v du
chovních věcech katolíci aby žádného vladařství neměli a sobě
neosobovali; 16; všickni auředlníci zemští aby evangeličtí byli;
17. takový zemský evangelický auředlníky aby král na jich auřady
potvrzoval; 18. v těch místech a auřadech, kde všickni raddy kato
ličtí jsau, aby polovic jich evangelických bylo ; 19. kde větší“ díl
radd jest evangelických, tu aby všickni evangeličtí byli; 20. ta
privilegia, která čelejí proti majestátu na svobodu v náboženství,
maji zdvižena a v nic obrácena býti; 21. jeden každý při své
spravedlnosti má zachován býti; 22. také každá země má svých
svobod bez všechny překážky užívati; 23. nemá budaucně žádný
čekanec království českého volen a přijímán býti; 24. takový
kdyby měl mocně dosazen býti, nemají se jemu stavové přísahau
zavazovati; 25. zavřené snešení s králem špauihelským žádné 'moci
nemá míti; 26. nového krále mají země společně voliti; 27. a to
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na obecným sněmu; 28. nový král šesti hlasy má býti volen: první
hlas mají míti Čechové, druhý Moravané, třetí Slezáci, čtvrtý
Hořejší Lužičané, pátý Dolejší Lužičané a šestý zase Čechové;
kdyby pak stejný hlasy na jednu i na druhau osobu padly, má se
takové volení skrze los skoncovati, aneb k novým hlasům přistauf
piti; 29. volený král český má. tyto artikule neporušené držeti;
80. což kdyby neučinil, poddanost & poslušnost nemá se jemu
zdržeti; 31. bez vědomí a vůle stavův českých nemá král žádnau
vojnu předse brát-i; 32. žádnau pevnost nemá stavěti; 33. ani
stavy nemá k poručenství nutiti;. 34. kancellář českau s' evange
lickými auředlníky má opatřiti; 35. žádné poručení a rozkazy z té
kancelláře proti majestatu neb proti svobodě náboženství nemají
vycházeti; 36. jednu každau zem k českému království náležející
a přivtělenau při starobylých řádech a právích král zanechati má;
37. při dědictví běh svůj má zanechati; 38. poddaný bezprávně
nemá zdržovati; 39. při kancelláři české cizozemci v jich spravedl
nostech zdržování a tejráni býti nemají: 40. strany mají svý pře,
žádosti ižaloby austně přednášeti; 41. při komissích mají domácí
potřebováni býti; ' 42. žádný k tomu nemá se nutiti; 43. česká
komora české věci má říditi; 44. žádného poručení žádné zemi
nemá dávati; 45. věrní katolíci mají do jednoty evangelické při
jati býti; 46. artikul až do 55. artikule, všickni ti artikulové
v sobě následující věci obsahovaly, totiž: společná jednota kterak
se držeti a čeho užívati má proti těm, kteří by se majestatů často
zde opáčenému protivili a proti němu něco neobyčejného před
sebe bráti chtěli. Item proti osobám neustupným; 55. všechny
3 královstvím českým sjednocený země při soběza jednoho muže
státi mají; 56. jako spravedlivý aud jednoho audu (Sie); 57. každá
země svého řádného práva a spravedlnosti má užívati; 58. a proti
sjednocení tomuto nic nečiniti; 59. každá země má svý defensores neb
ochrance míti; 60. kdyby z nich některý umřel, jiný na jeho místo
má volen býti; 61. a ti mají věci v svých zemích rozsuzovati; 62.
artikul až do 64. artikule obsahoval v sobě, totiž kdyby něco hlavnéj
šího se zběhlo. že by některý straně těm defensorům těžko bylo
rozsauditi, taková věc na stavy vznésti se má; 65. čeští defen
sores aby moc měli jiný defensory neb direktory sjednocených
zemí k sobě buď do Prahy neb i také jinam volati; 66. a jim
věci potřebné k pováženíakrozsauzení dáti; 67. 68. 69. všechny
prostředky před sebe vzíti a na ně pilně'pozorovati mají, spíše
nežli by k nějaké nebezpečné vejtržnosti přijíti mělo; nebot usta
novené sjednocení toliko v čas velké potřeby užívati se má;
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70. země sjednocené mají se sjeti a na tom se snésti, kterak by
jedna druhý v čas důležité potřeby „k pomoci přispěti mohla
a měla; 71. a to jedna země druhý v šesti měsících má nepro
dleně vyjeviti; 72. vojsko má se v zbrani cvičiti, však zbraň sel
skému lidu nemá. se nechati; 73. takové cvičení páni defensores
jedni druhým oznámiti mají; 74. povinna bude každá země v 4.
nedělích druhý sjednocený zemi v čas potřeby pomoc uděliti;
75. totiž: Čechům, Moravanům a Slezákům jeden regement neb
3000 pěchoty 3 tisíc jizdných, Hořejším pak Lužičanům 300 pě
choty a 150 jizdných a Dolejším Lužičanům 200 pěchoty a. 100
koní k pomoci dáti se má; 76. 77. 78. 79. 80. kdyby taková
pomoc nepostačovala, tehdy celau mocí mají země potřebný zemi
k pomoci přispěti; 81. každá země svýho nejvyššího má voliti;
82. kdyby se pak z všech zemí lid spojil, nad ním jeden nejvyšší
anředlník má. volen býti; 83. anhonu od nepřátel trpící zemi dle
potřeby a příležitostí má se pomoc uděliti; 84. kdyby dvě neb
tři země v nebezpečenství nepřátelském byly, taková pomoc má
se rozděliti a každé zemi pomoc učiniti; 85. jak dlauho by ne
bezpečenství trvalo, tak dlauho má. se pomoc udělovati; 86. na
prach, na zbraň, na lunty a na jiné vojenské potřeby pozornost
má se dávati; 87. pivný a jiný tac v takové potřebné pomoci má
se vzíti; 88. také duchovní neb kostelní statky katolíkův k té
pomoci mají se vzíti; 89. katolíkové nemají k stavům potahováni
a za stavy uznáni býti, zvláště kteří by proti evangelikům se
bauřili; 90. 91. protivníci učiněné jednoty mají se trestati; 92.
kdyby dotknutý tac a daně nepostačovala, má se nová daň na země
sjednocené uložiti; 93. z takové pak daně peníze ne jinam než
na vojenské potřebymají se obrátiti a vynaložiti; 94. páni defen
sorové jedné každé země, mají každodenně pánům stavům tajně
vyjeviti. jak mnoho peněz z uložené daně sebrali, a to žádnému
mimo pánův stavův vyjevovati nemají; 95. co by koliv na obecných
sněmích páni stavové snesli a zavřeli, to žádný král český nemá
míti moc rušiti; 96. žádný obecný sněm déleji přes 14 dní nemá.
trvati, leda by se o velmi potřebné věci jednati mělo, & stavové

sami takový sněm z té příčiny museli by _dle svého snešení pro
dlaužiti; .97. katolíci vyhnanci na věčnost z země vyhnáni, _jich
statky pobrány &k lepšímu zemí obráceny býti mají; 98. neposlušní
Ven z země vyhnáni býti mají; 99. erbanuňky neb dědičné smlauvy
s lmríirštem saským a s jinými okolními zeměmi obnoviti se
mají; 100. tito zde dotknutí artikulové na ujmu svobod, nadání
& všelikých privilegií sjednoceným zemím nemají býti.

1619
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1619 Mezi tím hrabě Tampir s osmi tisíci jízdného i pěšího vojska

Vol-kodF0; královského neb Ferdinandového do Moravy vtrhl tím aumyslem,
domšgžvaby stavy moravské nejenom k tomu přinutil, aby oni své vojsko

z Čech domů vzali, ale také aby od učiněné jednoty s Čechy od
staupili; ale poznávaje on, že k svému aumyslu stavy moravské
nachýliti nemůže, první (sic) zámek Geswic 1) nazvaný, kde tři sta
mužův krajského lidu leželo, oblehl, jeho se zmocnil a praporce
vojenský do Vídně poslal. Chtěl se on taky tehdáž ještě jiného
zámku knížeti Lichtenšteinovi náležejícího zmocniti, ale Moravané
přispíšíce zámek ten: sami vzali, v něm mnoho vojenských potřeb
našli a jej dobrau stráží osadili; který by ten zámek byl, v leto
pisích jmeno jeho nenacházím. On hrabě Tampir dostana z Uher
k pomoci něco vojska uherského, s celau mocí na statky Tiífen

oaDamšolbacha stavu panskéhopána táhl,'je zhubil a byv od Dirnholce')
Hg'pm'kuíodmísta, brannau rukau dobře opatřeného, odehnán, některý vesnice
him.-12310.po jich vydrancování Spálil a k Mikulovu (jinak k Nyklšpurku)

pospíšil. oboje dobývati začal, ale s velkau ztrátau lidu svého
hanebně byl odehnán,

.ŠŠÉĚ'ĚĚ- To když se v zemi stalo, stavové moravští při počátku ')
kule. měsíce srpna obecný sněm v Brně drželi a na něm následující

artikule považovali, svolili, potvrdili a je také držeti vespolek se
zavázali:

$$$: 1. Poněvadžjistá a skutečná smlauva mezi pány stavy krá
lovství českého a mezi pány vyslanými tohoto našeho markrabství
moravského, také mezi knížaty a stavy Hořejšího i Dolejšího
Slezska, podobně mezi stavy Hořejších i Dolejších Lužic, na
místě a jmenem k témuž království českému přináležejících,
přivtělených a s ním sjednocených zemí jest zavřena i také pří
sahau od všech těch stavův potvrzena, protož takovau smlauvu
(jak ona od slova k slovu v rozličných punktích a artikulích jest
obsažena) my jsme také přijali, přijímáme, schvalujeme, s Boží
pomocí držet ji připovídáme a dle ní se vždyckny říditi chcemeí

Vícevojska 2. My stavové na nepřátelskau a právě tyranskau každodenní
“““““ záhubu obyvatelův našich moravských, kterau markrabství toto

od__Tampirového neb královského vojska Ferdinandového snášeti

') U Skály (III. 227.) stojí Gracen. Dle Gindelyho (11.,str. 91.)
mělo by se jedině mysliti město Rejc či Retz na hranici moravskorakonské.
— Sem také klade Skála vypravování o panu Wolfu Streinovi, jež hořeji
na str. 167. čísti lze.

') Durnholz : Drnholec.
,) Dne 6.
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_musí, dáleji se dívati' nemůžeme, protož k dostatečnějšímu odporo- 1619
vání témuž nepříteli, mimo ten náš v markrabství našem ležící
lid válečný, ještě 1500 pěchoty najmauti chceme a nad ní za nej
vyššího ustanovujeme pana Rudolfa Šleinice z Šleinic a na Novým
Mezříčku.

3. Jakož na nedávním sněmu, ve-čtvrtek po sv. Filipu a Ja- am vvi
kubu přítomného 1619. léta zde v Brně držaném, některé zprone- lomlobrů—
věřilé osoby z tohoto markrabství vypověděné byly a nařízeno “na
i ustanoveno, aby jich statky vzaté a k lepšímu této země obré
cené byly, tak také aby při takovém snešení na věčné časy zůstalo,
jednosvorně k tomu svolujeme a tak míti chceme.

4. Poněvadž kapitola holomaucká i brněnská i všechny du- 533311036
chovní vrchnosti na tom se jednosvorně snesli, že nám žádné po- “vlastnili
moci uděliti, ani nám vojsko proti svému dobrému svědomí že dáti
nemohau se prohlásili a dosavad přitom svém zemi naší škodlivém
předsevzetí trvají, protož také my na tom sme se jednosvorně
snesli, že všechny biskupské, kapitolské i klášterské (mezi nimiž
se také duchovních pannen klášterních zboží vyrozumívá) statky
k obecný potřebě bereme, jich poddaný od poslušnosti a věr
nosti neb od přísahy těm svým duchovním vrchnostem učiněné
osvobozujeme, nad těmi duchovními statky v každém kraji jednu
osobu z pánův stavův nařizujeme a jí moc dáváme, takové statky
říditi. prodévati a prodané do desk zemských klésti; však utržené
peníze taková osoba nám stavům markrabství moravského odvésti
má. 'Pan pak kupující následující povinnost peněžitau na sebe
uvaluje, kterau jak on, tak také každý těch jeho statkův dědic
a nápadník povinnen bude držeti, totiž:

_ 5. Opatům, proboštům i všem jiným řeholníkům tak mnoho Duchovní
ročně dáti se má, jak mnoho k dostatečnému jich vyživení potřeba "tišší-uni.“'
ukazuje. Jeptiškám pak, které by se vdéti chtěly, poctivé věno,
které by pak v svých klášteřích zůstati chtěly, dostatečně vyživení
také se jim má dáti. Takové pak vyživení a věno ti povinni_budau
skládati, kteří takové statky od stavův kaupili, jakž v předcháze
jícím artikuli to již svoleno jest, což všechno dskami zemskými
potvrditi se má.

6. Všechny duchovní domy a obydlí jakákoliv, i klzíšterové Klum
mají se jak v městech tak i všudy po krajích projíti, shlídnauti, chlum!
v nich nalezené stříbro, zlato, peníze ivojenské potřeby a zbraně
vyzdvihnauti a pánům stavům tohoto markrabství našeho k dobrému
obecnému odevzdati; zbran pak i jiné všechny vojenské potřeby
do jistého vykázaného místa mají složené býti.
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1619 7. Všickni auředlníci katoličtí jakožto 'podezřelí mají před

MWC“ našimi komissaři svý počty a povinnosti složiti a na jich místo
""*"-y evangelického náboženství schopní mužové dosazeni býti.
nom.... Dne 5. srpna měsíce nemobauce Moravané královského vojska,

'“ “"?"“ jehož vůdce byl Tampir, velké nepřátelství snášeti, přinuceně
3500 jízdného i pěšího lidu. sebrali n.proti Tampirovi, který 9000
královského neb Ferdinandového vojskaptehdáž pospolu měl, zmu
žile táhli a najdauce ho u Westricbu (sic) 1), na něho tak mocně
udeřili, že on 2 těsného místa do prostranuějšího ustaupiti musel.
také do šiku vojenského se v něm postavil, té jsa naděje a jináče
se nedomnívaje, než že naněho Moravané nebudau smíti udeřiti.
Ale Moravané byvše proti němu velice rozhněváni, na něho opět

Amnvo—srduatě udeřili, 2000 vojska jemu zmordovali i také mnohé ranili, _
mezi nimiž nacházel se také hrabě Montecuculi, kníže Ses-Lauen—
burg9) a jiní vojenští auřerllníci. V tom potýkání, které pořád
šest hodin trvalo, oboje vojsko několikráte dýmem i prachem tak
bylo jedno do druhého zamatené, že i někdy přátelé od nepřátel
rozeznati se nemohli; však Moravané tehdáž toliko 300 zmordo

vaných a téměř tolik raněných toliko počítali, nepřátelům jednu
korauhev a tři praporce odňali, také karneta od kyrysařského
regementu zajali a na hrabě Tampíra tak tiskli, že on s lidem
svým královským z bojiště ustaupiti a do Vídně k Ferdinandovi
králi o pomoc psáti musel 3)

Rotuma To když se v Moravě dálo, hrabě Bukvoj, královského vojska
Babo: do-Ferdinandového vůdce, dne 13. srpna v Čechách bechyůského

“' zámku se zmocnil, městečko při něm ležící, také patnáct okolních
vesmc,vydrancovat1 a je zapáliti rozkázal 4)

„„-mm Toho času nejvyšší Frank a jedním tisícem a s dvaumi sty
"30.321" českého vojska v jednom příhodným místě ležel a zvěděv, že

"““““ 8000 Bukvojskébo lidu proti němu táhne, časně ustranil a do města
Tábora se schránil.

Mm; Prok0p Holý. Táborův vůdce, k hradu bechyňskému, při
"“"““ kterým Jaroslav, Jana Žižkypo matce vlastní bratr, zahynul, přijde,
gr.—“gm“cz“" _jej s vzdáním dostal 5).

'b'- Dne 14 srpna měsíce stavové čeští k Betlemovi Gaborovi

') Správně:u Dolních Vistonic.
') Jindřich Julius.
') Obšírně vylíčeno u Gindelyho II. 92.
') Viz nahoře str. 118. pozn. 1.
') Stalo se 16. října 1. 1420. Tomkovy Děje města Prahy IV. 415.
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(jinak k Gabrielovi Betlemovi), sedmihradskému vejvodovi, psali, 1619
jej žádajíce, aby jim vojanskau pomoc udělil; což on vděčně při-sČichOYéngd
jal, ale také své poselství po Prahy vyslal, které dne 9. září „5:30:33
měsíce do Prahy přijede oznamovalo, že jich pán Betlem Gabor
s 40 tisíci svého vojska táhne, jednu polovici při sobě že zanechá.
a druhau polovici stavům _českýmna pomoc k hranicům morav
ským že pošle.

Dne 19. srpna direktorové čeští na hradě pražském v pří- F;;gllggggf
tomnosti z Moravy, z Slezska, z obojích Lužic pánův vyslanýchučmfggm'
od rána až do nešporův v saudné svědnici shromáždění a zavření,
tejnau raddu drželi a ve tři hodiny s poledne na tom se jedno
svomě snesli, aby krále Ferdinanda déleji za svýho krále a pána '
více neuznávali, příčiny dokládajíce, proč ho zavrhují a jej za
krále míti nechtějí; ty pak jejich příčiny v jich psaní vejš polo
ženém & kurfirštu mohutskému i také všem společně kuríirštům
v městě Frankfurtu shromážděným z Prahy poslaném jsau dotknuté.
——Hned jak se to zavření stalo, všickni katolíci v Praze svau
zbraň složiti museli, a Mansfeldské vojsko po ulicích do šiku vojan
ského staviti se muselo. Příkladem těch direktorův a stavův
českých také dne 20. moravští a dne 21. téhož srpna měsíce
slezštíi lužičtí stavové skrze listy odevřené téhož Ferdinanda
zavrhli a jej za svýho krále a pána uznati nechtěli. Dne 24. 32115332
i také dne 25. téhož měsíce po všech kostelích pražských z kaza- “"
telnic lid napomínán byl, aby Pána Boha všickni jednosvorně
prosili, aby jim hodného a dobrotivého krále a pána dáti ráčil.

Téhož 19. dne srpna měsíce hrabě Bukvoj s Ferdinandovým Pů: 1113210
vojskem k městu Písku přijda, všechno předměstí spéliti rozkázal
a následujícího dne hejtmanu Hagovi 1), který v tom městě 3 dvaumi
praporci českého vojska pro obranu téhož města ležel, vzkázal,
aby město neprodleně vzdal, ale když on hejtman k tomu svoliti
nechtěl, nýbrž do posledního muže všemožně že se brániti chce,
hraběti Bukvojovi odpověděl, hned on Bukvoj ze čtyr stran k šturmu
běžeti a_celau mocí město dobývati rozkázal. Obležení ačkoliv se
hrdinsky bránili a mnoho Bukvojských vojákův zmordovali, však
nemohauce odolati nepřátelské moci, posledně přemožení byli,
a Bukvoj, zmocniv se města dne 25. srpna, všechny obyvatele Obmtolo
zmordovati, hejtmana oběsiti a předního pana raddního dal stíti mému-PU“
i tak město zapáliti poručil. V tom městě Bukvojští velké kořisti 3013103?
dostali, nebot okolní páni, rytířstvo a z rozličných míst obyvatelé

') Správně: Hoko vi.
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své lepší věci do tohoto města sčhránili. Našli taky nepřátelé
v tom městě několik děl neb kusův velké střelby, také dva berany
neb nástroje k boření &k rozvalení městských zdí slaužící, kterých
hrabě Mansfeld při dobývání města Plzně užíval. — Od Písku
on hrabě Bukvoj. hnul se k Strakonicům, kteréhožto města již
předtím se zmocnil aje také s lidem svým královským osadil,
chtěje při něm odpočinauti a potom odtuď k dobývání Plzně

_ pospíšiti. Vojsko české ačkoliv tehdáž proti němu táhlo, však

Škody dělal.

Dan se vel
kanuda!..

Moravané
porazili
Tampíra.

,Bedlaci mo

zdvihl.

Moravan!
povstali pro

ti sobě.

ptnl

pro jeho v vojenských věcech velkau zkušenost a opatrnost na
něho v tak dobře opatřeném místě udeřiti nesmělo: Bukvoj pak
nepřestával dle příležitosti dosti daleko od svého ležení vyjížděti
a obyvatelům škody i zájmy tak velké činiti, že okolní obyvatelé
své věci dražší do Měst pražských netoliko sváželi, ale také sami
s ženami a s dítkami svými do těch Měst se schránili.

Čechové toho času velmi netrpěliví býti počali, proto že jak
na, měšťany pražský i na jiných měst obyvatele, tak také i na
jich čeleď velka daň se ukládala, aby se z ní vojsku českému
'povinnovaný žold dáti mohl, ani ta daň, ani jiné postačiti nemohla,
& české vojsko nic podstatného proti nepříteli nečinilo.

Opět moravské vojsko s hrabětem Tampirem bitvu svedlo
a 1800 mužův z jeho vojska porazilo, ostatní pak do jednoho lesa
vehnalo, v němž se on Tampir zasekal a 4000 mužův z Uher
k pomoci očekával. Nejvyšší toho moravského vojska jmenem
Lundenburg (sic) v té bitvě zahynul který rytířský se chovaje,
nepřátelům velké škody činil 1). — Některých moravských pánův
poddaní, kteří skrze Tampirovo vojsko nepřátelské o svý statky
i o živnosti přišli, pospolu se, jichž 1200 bylo, zbrojně sešli tím
aumyslem, aby sobě. jakkoliv a kdekoliv budau mocti, ztracené
věci vynahražovali; kudy oni šli, před sebau černý praporec nésti
dali. V Moravě katolíci a evangelíci velmi nesvorní býti počali,
a tak daleko přišli, že jedni druhým nevěříce, vojsko jedna i druhá
strana najímati počala.

Dne 26 .srpna měsíce stavové čeští na hradě pražském shromáčtyři

115531135?ždění po vykonání své pobožnosti k volení nového krále českého
ho1;;:l'fm'přistaupili, majíce přitom volení ohled na čtyry pány, totiž = na

') Nejvyšším.velitelem moravskéhovojska byl Ladislav V el en z Že
rotína (viz nahoře str. 141. pozn. G.),jemuž náleželo město Břeclav či
Lundenburg. -—Zprávě Beckovského tedy na tolik rozuměti sluší, že Dam
pierre dobyl města Břeclavi (Lundenburgu), jakž se o tom i později ještě
mluví, ane že by nějaký velitel Lund enburg byl v bitvě padl. -—Událost ta
přihodila se 14. září. — Viz ostatně Skálu III. 342.
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kníže savojské 1), na krále denemarskéhog), na kuríiršta- saského “)
a. na. kurfiršta falckrabí od Rejnah; a tento poslední pán také
na království české volen 1 také (ač neslušně a bezprávně) koru
nován byl. o čemž dole obšírnější zpráva se činí

Příčiny, pro které Čechové kníže savojské za krále nevy
volili, byly následující, které se při tom volení pozorně považovaly,
když takto mluveno bylo a rokováno: Ačkoliv Jeho knížecí Milost
kníže savojské z krve saské pochází, však pro jeho řeč, které on
i jeho celá zem užívá, za cizozemce jest držán a tak jakožto cizo
zemec za jednoho kuríiršta nemohl by přijat býti; 2. poněvadž
on katolickému náboženství všecken oddán jest a téhož nábožen
ství také se on s lidem svým poddacím přidržuje, i také jeho syn
jest kardinalem, protož jest se čeho obávati, aby, kdyby na naší
žádost království české přijal, od papeže on i my s ním nebyl
z církve vyobcován; aby se pak to ani jemu ani nám nestalo, on,
„jsa katolík horlivý, snad by zase Jezuvity do království tohoto
povolal, jim i jiným duchovním odňatý statky navrátiti rozkázal
a nás stavy skrze to do zlehčení, do potupy, také i do škody by
přivedl; 3. kdyby on korunu království českého dosáhl a skrze ni
svau moc a sílu rozmnožil, mohl by snad s jinými katolickými
knížaty v jednotu vjíti a stavům evangelickým něco škodného
spůsobiti, byt on se jim také vším užitečným zakazoval, jakož se
i jiným zakázal, však čím se zakázal a co připovědél, to nesplnil;
4. maje on děti a jsa pán již dosti letitý všemožně o to by při
stavích českých usiloval, aby jim čekanství království českého
spůsobiti mohl, a tak opět naše svobodné volení krále našeho
auhonu by trpěti muselo; ačkoliv on dosti dobrý a zkušený voják
jest, však má přece dosti co činiti, aby Španihelovi v Piemontu
mohl odolati, svau manželku, dítky & poddaný hájiti, kteří by jej
od sebe do Čech neradi pustili, ale při sobě vždyckny by ho
chtěli míti, což kdyby on jim učiniti nechtěl, oni také by jemu
pomoc udělovati nechtěli; 6. i také to jemu velmi škodí, že není
dobrým hospodářem, žádné náležité zbrojnice, potřeby, jak špíže
tak ani od zbraně k vojně nemá dostatečné, také mnohé války rád

1)Karla Emanuela.
")Kristiana IV.
“)Jana Jiřího.
') Fridricha. — Mimo ty byli ještě i jiní knížata jmenováni

jakožto kandidati trůnu českého, zejmena i Bethlen Gabor, vévoda
sedmihradský.

1619

Savojské
kníže proč
volen nebyl.
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1619 začíná, k nimž by Čechové neustále pomoc dávati museli; 7. jeho
stavové s ním spokojeni nejsau, proto že proti jim'daué přípovědi
pokoj zavřel s Španihely; 8. má on mnoho dcer a jedna každá
má svůj obzvláštní dvůr, na které velký náklady se dělají. ačkoliv
dobře činícím a při něm zasloužilým pánům málo vděčného a potě—
šit'edlného prokazuje.

Pročkralde- 'Příčin'y, pro které stavové čeští krále denemarského za krále

%Tbřišn nevyvolili: 1. Poněvadž on k stavům svým a k svý obci náchylen
není a toliko pánem svým býti chce, obávati tehdy jest se, aby
on budaucně království českého vejsady a staré i nové obdarování
za hřbet nepoložil &co by se jemu jenom líbilo, byt ono k největší
zkáze tohoto království čelilo, svévolně nečinil; 2. byt on, korunu
království českého přijma, stavům českým se zakázal, že v tomto
království českém s dvorem svým zůstávati chce, však stavové
jeho denemarští nechtěli by jemu toho dovoliti, jakž toho příklad
se ukázal v brunšvický vojně; 3. ačkoliv on s domem saským,
brunšvickým, _brandeburským, falckrabským i s jinými vzáctnými
domy v krevnosti spřízněný jest, to by však království českému
k větší škodě nežli k užitku slaužiti mohlo, poněvadž také v svý
proti tomuto království někdy čelící potřebě od nich válečnau
pomoc mohl by míti ana ni "se spoléhaje, mohl by království toto,
jak by se jemu líbilo, utiskovati; 4. ačkoliv sice on také dobrý
a zkušený voják jest, však poněvadž obyčejně takoví mocnářové
mnohé války před sebe beran, muselo by království toto české
jemu svau pomoc také tak daleko posílati.

Rural-!t... Kurňršt saský proč za krále českého zvolen nebyl, jsau násle
319Wmi:; dující příčiny: 1. Pravda jest, že on kuríiršt saský na. země, na

" b'l' lidi, na vojsko i na penězích mocný jest, však tím samým usiloval
by království českého dědičně se ujíti a je sobě podmaniti, tak
jako všechny svý země má dědičně; 2. to se o něm ví, že on
žádným přítelem svobod stavům daných není, jakž se-to z jeho
panování očitě poznává, a tak by onoto všemožně pečoval, kterak
by svobody stavům českým zlehčiti 3. díl od dílu mohl odciziti,
což tím snázeji spůsobí, čím mocnější on jest; 3. jestli on stavům
českým z dluhův pomůže, zajistě stavové svý statky jemu za
psati budau museti, a tak by on velký díl království českého
k sobě přitáhl; 4. při království českém dosavad on toho neza
slaužil, aby za krále měl býti' volen, nýbrž svau radau vinen
jest, že Budějovicedo rukau stavům českým nepřišly, aže Čechové
od královského neb Ferdinandového vojska takové tyranství snášeti
museli i dosavad musejí; 5. jsa on milovník duchovenstva, jest se
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obávati, aby on odňaté duchovní, klášterní, i jiný jak zastavené, 1619
tak i prodané statky nechtěl míti svým předešlým držitelům navrá
cené; 6. Kalvinistův jest velký nenávistník, jichž raddy a vrchnosti,
proti nimž mnoho protimyslného doktor Hoge 1) píše, více od něho
nežli od katolikův jsau utiskáni, ažádné svornosti mezi přednějšími
osobami v příčině náboženství v krátkým čase nebude; 7. v svý
zemi žádného jiného náboženství mimo svého lutriánského netrpí,
od duchovních říditi se dává, tížeji s poddanými svými nakládá
a zachází nežli dům rakauský, a tak české království méněji co
potěšitedlného od něho, nežli od Ferdinanda očekávati má, poněvadž
on kuríiršt již víceji škoden by byl, nežli prOSpěšen; 8. k urozeným
on žádné náchylnosti nemaje velice je utiskuje a jich vejsady;
nadání 'a chvalitebné zvyklosti nenávidí; 9. jest se obávati, aby
on dostana korunu českau, k náboženství katolickému víceji nežli
k evangelickému se nenachylil a mnoho věcí evangelickým k velké
ujmě v skutek neuvedl.

Po takovém rozmlauvání a po bedlivém těch již jmenovaných Pšolgdggncho
slavných mocnářův uvažování stavové čeští k Fridrichovi kurňrštu Iamm?
falckraběti přistaupili a na tom se snesli, aby jemu koruna česká emu
dána byla, prikládajíce mezi jinými příčinamitaké tyto: 1.Poněvadž
on falckrabí před pánem českým Krištofem z Donína se prohlásil,
že by dle raddy krále englického korunu království českého ne
sice z ohledu nabytí nějakého většího důstojenství, ale z obzvláštní
náchylnosti k českému národu a k obecnému dobrému, pokudž
by jemu ona přána byla, na se přijíti chtěl; 2. jsa on pán mír
ného s lidmi jednání a přívětivé k svým poddaným náchylnosti,
stavy i jednoho každého při jich svobodách zanechává, žádnému
ničehož dlužen není a mnoho peněz v hotovosti má., odkudž krá
lovství české velkau pomoc očekávati může; 3. kdyby toho jaká
potřeba byla, Engličané jemu nejenom s vojskem, ale také is penězi
nápomocni budau, což podobně kníže Moric s svými stavy činí;
4. poněvadž kníže bavorské k témuž falckraběti velice náchylen

—1) Správně: Hoě z Hoěne gg u. — Byl dvorským kazatelem kuríiršta
saského a zdržoval se před tím l. 1608. v Praze, odkudž byl jakožto horlivý
přívržencevyznání augsburského od kal vinský ch Pražanův nad míru potupně
vyhnán. O surovém spůsobu, jakým tehdáž Kalvini a Luteráni se potírali,
nejlépe svědčí pamflet proti Hoěovi složený, který má nápis: „Paškvil na
d0kt0ra Hoě, dank z Prahy německému hnoji“. (Chaos rerum memorabilinm
v archivu města Prahy E. II. 3. fol. 431.). — Doktor Hoě odvděčil se Čechům
za tuto pohanu spůsobem neméně neslušnýmaosudným r. Ií'19. — Viz Ginde
lyho 11.318. a násl.
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jest, protož království české nemá se jakého nepřátelství od bavor
ské strany strachovati, zvlášt také proto, že on falckrabí témuž
království z ohledu toho, že on jest hlava a řiditel učiněné a za
vřené jednoty, na níž nyní celá téměř říše záleží a na ní svůj
ohled má, mnoho dobrého spůsobiti může; 5. podobně on falckrabí
jest v jednotě a v přátelství s Hollandry, také i s králem franc
kým, s knížetem z Bullionu 1), s Benátčany, s kuríirštem saským,
s Sedmihradčany i s Hořejšími Uhry, podobně s králem švejdským
lehce může v jednotu a v přátelství vjíti.

RŽ'ŽmŠŽŽH' Ačkoliv někteří páni, v tý raddě na hradě pražským shro
ZŽĚÉZŽŽZÍ;máždění, také na to myslili, aby při stavích království českého
“h““ ““" panování a správa téhož království i k němu přivtělených zemí

příkladem Hollandrův a Švejcarův zůstala, však větší díl 0 Fridricha
falckraběte od Rejnu se snesl, který maje od stavu panského
36 a od rytířstva 919) hlas, k němuž také téměř všickni z měst
vyslaní přistaupili, (kuríiršt saský měl od stavu panského 6 a (id

231330" rytířstva toliko 13) hlas) za krále českého byl vyvolen a násle—
byl- dujícího dne, to jest dne 27. srpna v auterý, byl také vyhlášen,

při kterémžto vyhlášení na poručení pánův stavův českých po
všech třích Městeeh pražských na znamení šťastně skoncovaného
volení všemi zvony se zvonilo, Te Deum laudamus atd., Tě Boha
chválíme atd. se zpívalo a pětkrát z velkých děl neb z kusův se
střílelo. Také to volení nového krále českého nejenom v králov
ství českém, ale také ve všech jemu přivtělených zemí z všech
kazatelnic lidu se modlení oznamovalo a nařizovalo, aby Hospodin
netoliko takové předsevzaté volení k šťastnému konci přivésti,
ano také novému králi štastné panování popříti ráčil. — Toho

Zhai?kato-„ještě dne v Starém Městě, následujícího pak v Novém i v Menším
ze pobrm Městě pražském všem měšťanům a obyvatelům pražským, pod

jednau spůsobau Tělo a Krev Páně přijímajícím, všeckna zbraň
se pobrala.

““o“ ' Dne 28. srpna měsíce od pánův stavův českých někteří páni:anim k

5313123 na tom obecném sněmu v Praze držaném z všech čtyr zemí, totiž
"'““ z Čech, z Moravy, ze Slezska i z Lužic zvolení, k nově volenému

králi českému Fridrichovi, falckraběti a kuríirštu, do města jeho
Haidlberka s obšírným psaním minulého dne zhotoveným vysláni
byli; toho pak psaní vejtah jest tento:

') Správně:z Bouillonu.
') U Gindelyho (II. 173.): 110.
*)Tamže: 3.
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„Vaší Královské Milosti dostatečně, jakž daufáme, pově- 1619

domo bude, jak z důležitých a velice potřebných 1 také již celému Vším toho
světu známých příčin Ferdinanda, korunovaného sice krále našeho, Higham“
:jemuž sme my také s jistými vejminkami věrnost i poslušnost
slibovali, které však vejminky on nám zrušil a tím samým svévolně
koruny české se zbavil) jednosvorně sme zavrhli a V. K. Mt,
k našemu evangelickému náboženství nakloněného pána, (žádajíce
předně Pána Boha, aby on nás pokojným, spravedlnost milujícím
a rozumným králem obdařiti ráčil) na místě téhož Ferdinanda
dle našich vejsad, nadání a rozličných privilegií na svobodné
volení krále českého znějících, jedními hlasy sme zvolili i vyhlé
sili, což nyní skrze přítomné psaní J._ M. Kské poníženě věděti
dáváme a v brzkým čase slavné poselství k přednešení a k po
tvrzení toho všeho, 1 také k jednání s V. K. Mtí ostatních potřeb
ných věcí V. K. Mti odeslati nepomineme, té jedné jsauce naděje,
že V. M. Kská tak jednosvorně hlasy naše nejmilostivěji ráčí
přijmauti a naším nejmilostivějším králem a pánem ráčí býti.“

Ta žádost stavův českých i jiných k témuž království přivtě

lených zemí když k témuž kurfirštu falckraběti, v nově volenému .Bů'gzgí
králi českému, přednášena byla, mnohými on důvody k zadosti Jágra?
činění té žádosti od mnohých svých radd i také od jiných vzáct- 1—1.
ných pánův nakloňován, ano tak mluvíce namlauván, i téměř
nutkán byl. Z těch mnohých důvodův toliko některý zde kladu:

1. Přednášeno jemu bylo, že takové stavův českých snešení
a jeho za krále českého volení z vůle Boží se stalo, poněvadž
stavové čeští jsauce téměř větším dílem k Lutemvému nábožen
ství připojeni, kteří ačkoliv také z té příčiny kurtiršta saského,
jakožto již jmenovanému náboženství docela 'oddaného pána, za
krále míti chtěli, však když k volení přišlo, svý hlasy téměř
všickni J. Mti falckraběti dali, tak že J. Mt od samých pánův
a od rytířstva 127 hlasův dostal (k těmto pak hlasům také všickni
z měst českých k tomu volení nového krále vyslaní plnomocníci
a v počtu velkém shromáždění jednosvorně přistaupili) a těmi
tak jednosvornými hlasy za krále českého volen byl, kuríiršt pak
saský 7 toliko hlasův přitom volení dostal. 2. Jestli J. Mt falc
krabí českau komun nepřijme, svau před celým světem velice
rozhlášenau důstojnost jistě že zlehčí a v potupu velkau vpadne.
Ano také král englický velice by se horšiti mohl, že tak slavná
příležitost k vyvýšení jeho dcery (nebot on Fridrich měl za man
želku Alžbětu, tehdejšího englickýho krále dceru) zanedbána aneb
raději zavržena byla, kterau by jiní slavní páni jistě zavrhnauti

Beekoukého Polelkyně II. a. 12
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1619 nechtěli. 3. Co se pomazání a jiných starodávních' římských
zvyklostí, které se' při korunovaní krále českého konají, dotýče.
mohl by sice na to nějaký ohled býti, poněvadž J. Mt falckrabí
od téhož náboženství římského vzdálen jest, však bez takových
římských řadův že předce on na království české může koru
nován býti; 4. přijme-li J. Mt falckrabí korunu českau, že nábo
ženství evangelické netoliko velice rozšířiti bude mocti, ale také
i to spůsobiti, že v raddé kuríirštův katolíkové o jeden hlas
míněji při volení římského krále míti budau a tak lehce státi
se může, že budaucně jeden mocnář náboženství evangelického
za krále římského volen bude, což by k rozšíření téhož nábožen
ství evangelického velice slaužilo; 5. jestli J. Mt korunu českau
nepřijme, kníže savojské i král denemarský jistě ji přijme, skrze
které by velká záhuba německé říši nastala z mnohých příčin
pro krátkost zde zatajených; 6. na svý protivníky J. Mt aby
žádného ohledu neměl, ale celé daufaní aby měl, že mu J. Mti
tchán jeho král englický, také wittemberské kníže, Anspach, kníže
bádenské, Sedmihradčani, Hořejší Uhři i jiní dobří přátelé v čas
potřeby dostatečnau pomoc udělejí.

$$$—ach Ti a těm podobní důvodové mnozí a rozliční ačkoliv pilně
pfemejšlelod téhož Fridricha falckrabéte považováni byli, však předce dosti

.=“ "m?li dlauho on otom přemejšlel, má-li tu korunu českau přijmauti, aneb
má.-liji zavrhnauti; v tom přemýšlováníon tak dlauho trval, (také
po všech svých kurfirštských zemí z té příčiny nařídil každodenní
modlení) dokad englickýmu králi, knížeti bavorskému Maximiliánovi,
Janovi Jiřímu, kuríirštu saskému, a jiným sla'vným mocnářům
o tom svém na království české vyvolení písebné věděti nedal
a od nich odpověď na své psaní, také jisté od některých mocnňřův
ubezpečení dokad nedostal, že jemu v čas potřeby všemóžnau
pomocí přispěti chtějí.

„pominu Kníže bavorské skrze své velmi obšírné psaní ačkoliv toho
ŽŠŠFÍŽÍÉ;Fridricha falckrabí dostatečně napomínal i také mnohé & jistě
“523133 podstatné příčiny jemu předkládal, aby korunu českého království

nepřijímal, také kurfiršt saský i jiní slavní páni a mocnářové, pro
uvarování všelikého velkého 'zlého ačkoliv o to snažné pečovali.
kterak by téhož Fridricha k tomu naklonili, aby on korunu českou
nepřijímal, poněvadž ní Ferdinand řádně již korunován jest, ataké
Čechové žádnau podstatnau příčinu nemají jeho té koruny zbaviti,
ano také že Čechův všechny ty příčiny, kuríirštům i na sněmu
říšským shromážděným potentátům neb mocnářům od stavův českých
podané, toliko z pauhé kyselosti proti témuž Ferdinandovi vymy
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šlené jsau a žádného gruntu bezpečnosti ani pravdy nemají, jakž 1619
jim také to od těch kuríirštův nejenom písebně, ale i tištěně před
celým světem s velkau hanbau těch stavův českých dokázáno bylo,

on nicméně Fridrich falckrabí maje velkau posilu a ubezpečení 31311313“
jak od svého thána, englickýho krále'), tak také od některých ""H—
jiných sobě dobře přejících pánův, od svého předsevzetí hnauti se
nedal, nýbrž těm, kteří jemu korunu českau odrazovali, obšírné
psaní poslal, v něm příčiny dokladuje, proč tu korunu českau
přijímá, české království 3 přivtělenými zeměmi proč opustiti &proč
stavy české v jich žádostech oslyšeti nemůže.

Při začatku měsíce září hrabě Bukvoj z ležení svého blíž BnkWichtčl
Strakonic se zdvihl, blíž spáleného města Písku naproti českému '“poŽyĚÍ“
táboru neb ležení se polfržil a do českého ležení skrze svýho
trubače psaní poslal, českému vojsku věděti dévaje, že s Čechy
hotov jest bitvu svésti; což on učinil proto, aby české vojsko spíše
poraziti mohl, nežli by kníže Kristian z Anhaltu přijel, který tehdáž
nejvyšším auředlníkem nad českým vojskem učiněn byl a od Fridricha
falckraběte do Prahy již také tehdáž přijel, chtěje k ležení českému
pospíšiti' a na Bukvoje udeřiti. Na to psaní vojenští auředlníci Čechové
z českého ležení hraběti Bukvojovi krátce odpověděli, že ačkoliv povfď
se mnohem znají býti mdlejší nežli vojsko Bukvojské, nicméně
oni tak jeho jako on je že očekávají a s ním bitvu svésti chtějí.
Přitom přece ač malé, však časté šarvatky mezi obojí stranau se
dály. Bukvoj vida, že se s ním české vojsko ani potýkati, ani
z svého ležení hnauti se nechce, sám z svého ležení se hnul
& k městu Táboru pospíchal, chtěje se města zmocniti, o němž
časně zvěděvše vojsko české, také z ležení se hnulo & k Táboru
Bukvoje předešlo. I vida on svůj aumysl darebný býti, zpátkem
odšel & u Merovic9) se položil, proti němuž také české vojsko se
položilo & jeho hnutí pozorovalo.

Dne pak 4. září Bukvojští v počtu velkém daleko od ležení „„k,o,_.,
na pícování odjedauce, nenadále od vojákův českých zaskočeni "““““
& porazeni byvše, do 400 osob ztratili. Toho času hraběte Mans—znam—uskuz
felda nejvyšší leutnambt přijmím Karpezon s dvaumi rittmistry, vézeníj„m

1) Jakuba — Roztrušov'alo se sice hojné po Čechách, že král angli
cký jest rozhodným přívržencem zetě svého Fridricha Falckého, a všechny
současné zprévy jednohlasně o tom vypovídají; avšak ve skutečnosti není na
tom ani trochu pravdy, ješto král Jakub byl (1pl ným n e p ř í tel e m povstání
českého, jemuž téměř pražadných obětí přinésti nehodlal a také, jak se později
ukázalo, nepřinesl. — Obšímě o tom píše Gindely II. 100. a násl.

') Správně:Mirovic.
12*
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1619 s Šlammersdorfem a Butlerem, kteří v Mansfeldský u městečka
Zablátí porážce od Bukvojských zajatí, do Budějovic a odtud do
Krumlova vezení i také tam dosavad'vězenim stíženi byli, z okna.
téhož vězení po provaze se spustili a na Rosenberg (jinak Rožmberg)
odešli.

i'm—nd Ferdinand, uherský a český řádně korunovaný král, dne 11.
mr římskéčervence z Vídně na sněm říšský vyjel a do Frankfurtu k témuž
volen,takéi

kar—avansněmu vykázaného dne 28. téhož měsíce přijel, maje při sobě 154
koně a 370 osob. Také do téhož města Jan, kuríiršt mohutský,

, dne 20. téhož července přijel, maje při sobě 48 jizdných a mimo
těch ještě jiných 136 koní a 3350 osob; následujícího, totiž dne
21. července, přijel do téhož města Ferdinand, kurfiršt kolínský,
s 273 koními a s 446 osobami, mimo pak těch 273 koní ještě
jiných 200 jeho koní v předměstí téhož města zanechaných bylo;
také Lotharius, kuríiršt tryrský s 171 koněm a s 5251 osobau

„, mm„ přijel. Ani Fridrich, kurfiršt a falckrabí, ani Jan Jiří, kuríiršt saský,
“gmi- ani Jan Zikmund, kmíiršt brandeburský, sami osobně na ten sněm

nepřijeli, toliko svý plnomocníky vyslali.
Na tom sněmu ačkoliv stavové čeští s sjednocenými zeměmi

proti Ferdinandovi králi svému všemožně skrze svý spisy čelili
a jemu hlas i sedění přitom sněmu (jakž otom málo vejš již
zmínka se stala zde) zrušiti usilovali, tím ale vším tak mnoho
spůsobili, že bez všeho užitečného a předsevzatého vyřízení, ne
byvše poslové od stavův českých vyslaní ani do města Frankfurtu
puštěni, do Prahy navrátiti se museli. Ferdinand pak jejich král
dne 28. srpna měsíce v tom městě Frankfurtu za krále římského
volen"a. dne 9. měsíce září na to království slavně také korunován

byl. Po korunování tři páni na koních sedící čtvrnásobnau zlatau
i stříbrnau minci, malau i velkou, po ulicích lidu házeli; na větších
penězích po jedné straně spatřovala se ruka z oblakův vycházející
a korunu držící s nápisem: Legitime certantibus, Věrné bojujícím;
na druhý pak straně stály tato slova: Ferdinandus II., Hungariae
et Bohemiae rex, coronatus in regem Romanorum 9. Septembris,
A. 1619; Ferdinand II., uherský a český král, korunován na krá—
lovství _římské dne 9. září měsíce, léta. 1619. — Na menších pe
nězích, z nichž dvojí byly, kulatí i čtverhranatí, po jedné straně
spatřovala se litera F, nad ní koruna a pod F. dvě podobná
znamení II.; na. druhé straně byla koruna s tímto nápisem: Coro
natus in regem Romanorum 9. Septembris A. 1619.; Korunován
na království římské 9. září, léta 1619.

Téhož dne 9. září, kterého Ferdinand na to království římské
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byl korunován, páni direktorové čeští v Městech pražských nařídili 1619
půst, také toho dne nic se neprodávalo, nýbrž v kostelích se ká- mym;
zalo, i nešpor a jiné modlení se konalo. "*

Leopold, arcikníže rakauské, jemuž od Ferdinanda. uher
ského a českého krále, z Vídně na sněm do Frankfurtu odjíždě
jícího, to arciknížetství rakauské s přivtělenými-zeměmik opatrování
zanechané bylo, pravdivě zvěděv, že Betlem Gabor s velkau mocí 333333;
k hranicům rakauským se blíží, hned k hraběti Bukvojovi poslal, " Pom
jemu poraučeje, aby osadil v Čechách dobře místa a k Vídni
s vojskem Ferdinandovým pospíšil. Bukvoj na takové poručení
ihned se s svým vojskem zdvihl a přijda k hradu R'ozenbergu, 333338
který panu Švamberkovi tehdáž náležel, jej oblehl a k němu
z devíti kusův stříleje, zdi rozválel. Ležely v tom hradu-dva pra
porce slezského vojska a ty, ačkoliv témuž nepříteli všemožněodporo
valy, ale nemajíce oni žádné velké střelby neb děl a také odnikud
žádnépomoci neočekávajíce, zámek Rosenberk neb Rožemberk ““““"
vzdali, z něho pokojně vytáhly a co s sebau odnésti mohly, to
vzaly, zanechajíce v tom hradu velké zboží i také mnoho obilí.
Hrabě Bukvoj osadiv s lidem svým ten hrad, z Čech k Dolejším ČŠÉSJ'R',
Rakausům pOSpíchal a všudy za sebau cesty zasekával, aby vojsko “““chgffpí'
české jeho vojsku pozadu škoditi nemohlo. O jeho z Čech do
Rakaus odjití hrabě z Hohenlohu a pán z Felzu zvědevše, hned
svýho nejvyššího wachtmistra neb strážnýho s dílem jízdného
i pěšího vojska českého k Bechyni, kterau hrabě Bukvoj dne'
13. srpna dostal & stráží osadil, vyslali a ji dobývati rozkázali.
Obležení mužně sice se bránili, však brána když petardau byla 139533303:
rozhozena, hned Čechové do ní se tlačili, všechny, kteří se bránili,li
nelitostivě mordovali a vojenského hejtmana Augšperka i jeho
fendricha zajavše. oba do Prahy poslali. Odtuď to české vojsko I Teinnad
k Tejnu nad Vltavau se hnulo, (to město Bukvoj dne 15. srpna Vatěvvazdajlim
dostal a je obsadil) jej oblehli a skrze vzdání jej dostali.

Také v Moravě hrabě Tampir s vojskem Ferdinandovým Lundenburg
městečko i hrad Lundenburk 1) obléhal a po ztrátě několik set “13:3me
svého lidu toho hradu se zmocnil, kdež tři sta krajského lidu
branného zastíhna, všechny do naha zvlécti a je všechny Uhrům
postínati poraučil, posledně pak vydrancoval jak městečko tak
i zámek, (kde do dvakráte sto tisíc zlatých dostal), odtud k Auš
picif') se hnul a všudy velké škody činil, byv velice na Moravany

') Viz nahoře str. 172., pozn. 1.
') Cesky:k Hustopečí.
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1619 rozhněván, že v rozličných s nimi potýkání a porážkách přes
4000 mužův ztratil.

533311311 V tom září měsíce někteří z pánův direktorův na hradě
433533? pražském shromážděných nařízení byli, aby všechny věci v králov

ům ském pokladu sepsali a jich cenu pozorně vyskaumali proto, aby
se aspoň z nich některé věci speněžiti mohly. To když se dále.
nějaký Maškovský (sic)1), císaře Rudolfa II. někdejší komorník.
který nedávno tehdáž z vězení propuštěn byl, před těmi direktory
se prohlásil, že na hradě pražském o jednom velkém pokladu
dobrau vědomost má i také přijde s pány od těch direktorův
vyslanými k jedný dřevěnný stěně, to místo jim ukázal. Oni po
ručivše tu dřevěnnau stěnu odstraniti a za ní zeď roszpati.
našli veliký sklad, nebot mimo jiných zlatých picích nádob, mimo
rozličných drahých klenotův a mimojiných pěkných starých památek.
které by se za velkau summu kaupiti musely, také padesáte
markův nedělaného zlata i několik millionův peněz z toho direk
torové odnésti dali a to všechno na své vojenské potřeby vy
naložili.

Korunu60- Při konci téhož září měsíce kuríiršt Fridrich falckrabí od
g_Rejna k stavům českým svýho vyslaného, nějakého pana Millera

do Prahy poslal, věděti těm pánům stavům dávaje, že korunu
českau vděčně přijímá a od Engličanův, od Hollandrův, tak od
všech s nimi sjednocených potentátův jisté ubezpečení má, že
Oni jemu ikrálovství českému v čas potřebný všemožně nápo

pmo.,„. mocni býti chtějí, a on také dle žádosti pánův stavův že chce co
“" nejspíšeji do Prahy k korunování přijetí, z čehož nejenom čeští.

ale také sjednocených zemí páni stavové (zvlášť páni evangeličtí)
Poul-Mce—velice potěšeni byli a slavné poselství k témuž v nově volenému
"233312" králi vyslali, které do Egru přijeda, v tom městě státi zůstalo

a na příjezd téhož nového krále tam očekávalo, daje o tom skrz
jmenovaného Millera jemu věděti.

On Fridrich nový král své země dobře zřídiv a všechnu
jich správu knížeti Janovi, falckraběti v Zweibruku, poručiv, také
Jana staršího hrabě z Nassau za nejvyššího nad svým vojskem

mana. . ustano'viv. z města svého Heidlberku s manželkau svau, také
Š'ĚŽŽJŽI s malým synáčkem i s celým dvorem svým vyjel a k městu Am

berku do svého hořejšího falckrabství pospíchal, odkudž také
potom saskému kuríirštu psaní poslal.

Při začátku měsíce října hejtman Goldštein pro hrabě Mans

') Správně:Maštěrovský.
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íelda 400 v Nidrlandu najatého vojska pěšího skrze saskau zem 1619

do Čech když vedl, je do Žateckého kraje dne 4. října přiveleOffěšchircí
a okolo Postoloprt je rozložil, kdež ti vojáci velké nezbednosti dyčinili
& škody obyvatelům činiti počali, truhlíce odvírali, co kde našli
všechno pobrali a nejínáč než jako veřejní nepřátelé svau zlost

provozovali. I nemohauce to sedláci déle tipěti, z třinácti vesnic Aodmandle
se shromáždili, na ty škodlivý vojáky času nočního tajně udeřili, vŠnimbyuo
jich hejtmana Goldšteina ranili & ostatní vojanské auředlníky,

také i přes půl čtvrta sta těch vojákův zmordovali. V tom čase Obama
oheň velký v Mansfeldovém ležení vyšel a téhož Mansfelda. drahé da
šaty, také několik pěkných koní i jiné věci spálil.

Dne 5. října měsíce hrabě Bukvoj s Ferdinandovým vojskem
od hradu Rosenberku z Čech do Rakaus pospíchaje a k městu

Recu s tím vojskem přijda, hned s devíti tisíci pěšího i jízdného 22110111;
lidu svého k Znojmu se obrátil, je oblehal a dvakráte auřadu mu
konšelskému vzkázal a jej napomínal, aby se mu poddali & město
neprodleně vzdali. Znojemští očekávajíce brzkau i dosti velkau
pomoc z Uher, z Čech i z Moravy, město vzdáti nechtěli a k od

porování se postavili; Bukvoj dostana nenadálau zprávu, že Betlem 21002?JÉ
Gabor 12000 sedmihradského lidu svého Čechům a Moravanům inn.

k pomoci posílá, hned v noci od Znojma se zdvihl a k Tampiro
vému vojsku pospíchal, chtěje se s ním co nejspíše Spojiti
a na české i moravské vojsko celau mocí udeříti, ale spíše nežli

to učinil, Sedmihradčané k moravskému a k českému vojsku již sedmimcui
tehdáž přitáhli. O nich zvěděvše Uhři, kteří v Tampirovém ležení chůmmi k
byli a. proti Čechům i Moravanům při Ferdinandovém vojsku namíří.P“
bojovali, hned jich osům kumpanií od Tampíra zběhlo ati se
k Sedmihradčanům připojili.

Jindřich Mates hrabě z Turnu, českého i moravského vojska Ceskéatd.
nejvyšší správce a vůdce, dostana takovau pomoc od Betlema šažgje:
Gabora & věda, že jeho vojsko s přivtělenými Sedmihradčany, www"
jichž vůdce byl Redey Ferenc, do 26 tisíc již se rozmnožilo, dle
vojenské raddy za Bukvojem a za Tampirem pospíchal. Aby pak
nějakau zprávu o tom nepříteli hrabě Tampir míti mohl, tři pra
porce svých jizdných vyslal, jim poraučeje české imoravské vojsko
vyšpehovati a nějaké zajatý do ležení přivésti; na ty pak tři
knmpanie Uhři nenadále připadli, na ně udeřili, dva karnety zajali
&ostatní téměř všechny zmordovali. Bukvoj a Tampir o tý porážce
svy'ch třích kumpanií dostanauce zprávu, a že nepřátelské vojsko
daleko silnější jest nežli jich královské, i také že za nimi pospíchá, Bukvoj\:
chtěje s nimi bitvu svéští, hned k jednomu šanci, míli od Vídně Dpololoil...
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1619 při Dunaji ležícímu, sjich vojskem'královským se hnnli a přitom |
šanci se položili; k němuž arcikníže Leopold z Vídně vyjel, vojsko '
.Bukvojské neb raději císařské (poněvadž již Ferdinand, uherský
a český řádně kounovaný král, již tehdáž na království římské
korunován a za císaře přijat ivyhlášen, protož také to jeho vojsko
následovně nazývati budu císařské, druhé pak, totiž: české,
moravské a sedmihradské, nazývati budu stavovské i také Fridri
chovské) zhlidna, Bnkvojovi radil, aby na stavovské vojsko, které
k svému fortely vrch Pisenberg nazvaný užívalo, udeřil a s ním
bitvu svedl; Bukvoj ale obávaje se velké ztráty císařského vojska
a budaucího neštěstí velkého, učiniti to nemohl, ačkoliv on nele
noval do stavovského vojska od-hodíny 6. až do hodiny 8.2 velké

(1331.30.střelby stříleti, což také stavovští činili, a rozličné šarvátky až do
- n. půl noci se dály; spíše nežli se to dálo, arcikníže Le0pold zase

do Vídně toho dne se navrátil. Přes pět set mužův od císařského
vojska opezdivše se na cestě, do rukau stavovskému vojsku přišli, na
které stavovští udeříce a velkým hlasem: „Tampir, Tampir,
Tampirl“ křičíce, všechny zmordovali. Následujícího dne, poněvadž
ranního času velká mlha byla a dlauho na den trvala, hrabě Bukvoj
jináče se 'nedomníval, nežli že stavovské vojsko z místa. svého
k městečku Fišek ]) nazvanému se hnulo. chtěje v tom místě Dunaj
přejíti a snad k Vídni táhnauti; ten pak nepřátelský aumysl aby
on Bukvoj témuž stavovskému voj'skupřekazil, svému vojsku hned

Cí-nhkévoj-po mostě přes Dunaj, při kterém on Bukvoj s lidem svým ležel,
Šin'iči jíti a s sebau větší děla neb kusy vzíti poručil, zanechnje v tom

"o“ šanci toliko tři regementy, Fuggerský, Saský & Štanderský, také
i něco málo kusův menších.

Jedni„ Kdvž se mlha zdvihla, stavovští z ležení svého také zdvi
hnauce se, přímok Bukvojskému šanci táhli, chtěje se mostu přes
Dunaj ležícího zmocniti , ale že ten šanc Bukvoj dobře opatřil,
z obojí strany velká toho dne střelba se dále, a jedni na druhé
střílejíce, mnoho lidu skrze tu střelbu padlo. Když jsau se pak

Prachse Bukvojští z prachu vystříleli a jim jiný dán býti “měl, tři tůny
32331? toho prachuz nepozornosti s ním zacházejících nenadále se zapálily,

mnoho Bukvojských opálily, některé ranily, jiné usmrtily a velikau
roztržitost spůsobily. Mnozí, na:kterých šaty hořely,nemoha velkau
bolest dále snášeti a chtíce tak své šaty na sobě hořící uhasiti
a bolest ukrotiti, do Dunaje vskákali a v ní bídně utonuli. —
V tom šanci nacházel se tehdáž hrabě Bukvoj, hrabě Tampir,

') Správně:Fischament.



R. 1619. 185

Lichtenštein, don Balthazar a jiní zkušení auředlníci vojenští, a ti 1619
s malau částkau svého vojska, s třemi toliko regementy 26 tisíc
stavovského českého vojska zdrželi a jemu ten celý den až do
pauhé noci mužně odporovali.

Posledně hrabě Bukvoj poznávaje, že v tom šanci déleji “301_1333
odolati nebude mocti, z něho se zdvihl, přes most Dunaj přešel na.
a. ten most za sebau dal zbořiti, aby za ním stavovští nemohli
přes nějjíti; císařských mnoho vojákův padlo, když ten most za
sebou bořili, protože stavovští na ně z kusův stříleli. Císařští
přejdauce ten most a jej za sebau zházejíce, v místě neb v ostrovu,
jenž se Tábor Au jmenuje, mezi dvaumi Dunaje zátokami, se po
ložili a před stavovskými bezpečni byvše, v tom místě tu celau
noc pokojně leželi. V tom potýkání více císařských nežli stavovských
padlo, a hrabě Bukvoj tehdáž v rameno, nejvyšší pak leůtnant
Breiner třikrátc, však neškodně střelen byl. Na ráno co se císař
ských nacházelo raněných, ti do Vídně na vozích vezeni a do

špitálův i do jiných příhodných míst dáni a hojení byli. V této (32:1€:.,
zde dotknutý bitvě Uhrům, kteří od Tampíra v Moravě odpadli012333313;l30
a k stavovskýmu, jinak k českému, vojsku přistoupili, všechny. Wi
téměř téhož českého vojska špížný a jiné vozy k opatrování dány
byly, kteří však místo opatrování, když se české vojsko s nepřá
tely potýkalo, všechny ty vozy slezli, co v nich lepšího našli, to
zapálili a přímo do Uher odjeli. Císařské pak vojsko z ostrova 053333
Tábor Au řečeného k Vídni se hnulo a v okolních vesnicích až “domi

k Novému Městu rakouskému rozloženo bylo. ._
Dne 8. října měsíce Betlem Gabor, sedmihradský— vejvoda, Sedmíhnd

k direktorům —poselství do Prahy vyslal, Marka Veidu s jinými 'ŠŽPŠĚIĚŠ“
šesti sedmihradskými pány, kteří jmenem svýho pána Betlema ""“““
Gabora přednášeli, že on Betlem Gabor s svau celau moci na
žádost stavův českých do Hořejších i do Dolejších Uher válečné
vtrhl a téměř všechna místa (vynímaje několik pomezních míst,
které palatinovi Zikmundovi Forgašovi, arcibiskupu ostřehomskému, .

' Františkovi Forgašovi, též také která Jiřímu Druget Homonnagovi1)
přináležejí) již sobě podmanil, té jsa on naděje, že stavové—čeští

s jinými svými přívtělenými zeměmi jemu peněžitau pomocí nápo- 05:22:ŽÍ
mocni budau, aby on tím s'názeji k obecnému“ dobrému stavův duo.
českých do Rakaus vtrhnauti, arciknížetství rakauské, které před
lety k uherské koruně přináleželo, sobě podmaniti a potom Čechům
celau mocí svau proti nepřátelům pomáhati mohl.

.) Správně: Homonnay—oví.
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186 Kap. xm. Vítání krále Fridricha.

Páni direktorové na. to přednešení odpověděli, zakazujíce se,
že co nejspíše stavové čeští, také i z jiných přivtělených zemí
páni vyslaní, do Prahyk sněmu obecnému se sjedau, jim to páni
direktorové všechno přednésti a Jeho Milosti Knížecí Betlenovi
Gaborovi dostatečnau odpověď poslati chtějí. Ti poslové dne 10.
téhož října měsíce od direktorův rozličný drahý daryi také dovo
lení domů se navrátiti dostanauce, toho ještě dne z Prahy vyjeli
a domů odjeli.

Dne 21. října Fridrich falckrabí od Rejna a spolu kurtiršt
(když předtím stavům českým věděti dal, že korunu království
českého přijímá a kdy do Prahy k korunováni do Prahy přijetí
míní, vyjevil) s Alžbětau, _manželkau svau, s synáčkem svým
a s doprovázením mnohých vzáctných pánův, také s několika tisíci
lidu krajského zbrojného z města Amberka do Waldsaského kláštera
se hnul. O tom jeho příjezdu z království českého iz jiných přivtě
lených zemí páni vyslaní v Egru na něho již tehdáž očekávající
když zvěděli,' hned ranním jitrem z města Egru v 18 krytých
vozích (v každým vozu 6 koních zapřažených bylo) vyjeli a ktomu
klášteru následovně jeli: v prvních třích vozích čeští, v čtvrtým
moravští, v pátým slezští, v šestým lužičtí páni vyslaní jeli, v ostatních
vozích jiní všelicí urození páni a posledně jich dvořenínoyé seděli
a počestně k tomu klášteru jeli. Když se k tomu klášteru blížili,
on Fridrich volený král český pana Achaciusa z Dony') a s ním
několik urozených pánův proti těm pánům poslům vyslal, kteří
od téhož Achaciusa slavně vítáni, do kláštera doprovázeni a před
krále k vyslyšení vedeni byli. Před něho když oni předstaupili,
on v přítomnosti svýho malýho synáčka (byl on narozen léta 1614.
2. ledna, jmenem Jindřich Fridrich), také v'přítomnosti svého pana
bratra Ludvíka falckraběte, též obauch knížat z Anhaltu-i jiných
urozených pánův s odkrytau hlavau stoje, každýmu tomu panu
poslu ruku k políbení podal a je přívětivě vítal. Na to hrabě

ondrejllsm:Joachym Ondřej Šlik jmenem království českého a všech přivtě—mluvil
drichovi. lených zemí obšírnau řeč učinil a mezi jinými věcmi také i to

přednášel: Předně, dokazoval on obšírně, jak z podstatných
příčin Ferdinand, císař římský, z českého království zvržen a na
jeho místo jiný bohabojný a přívětivý pán jednosvomě volen jest,
totiž V. Kská Mt, kteréžto volení jistě z vůle Boží že jest se
stalo, žádaje přitom poníženě, aby J. Mt král z tohoto kláštera
neprodleně se zdvihnauti a s nimi pány posly do Prahy k štastnému

1)Správně: z Donína (německy:von Doh'na).
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korunováni jeti ráčil; za druhé, aby J. M. Kská dle starobylého 1619
obyčeje králův českých, slavných předkův, před svým na království
české korunováním pánům stavům českým a jiným přivtčleným
zemím přísahau se zavázati i také revers neb zápis na to učiniti
ráčil, že všechny jich staré i nové nadání, svobody, vejsady, staro
bylé a chvalitebné zvyklosti, také s jinými zeměmi zavřené smlauvy,
jakož i slavný majestát na svobodu náboženství od císaře Rudolfa II.
daný, v čtyrech nedělích po svém korunováni milostivě potvrditi
ráčí; za třetí, aby po svém korunování žádnýho cizozemce do
raddy nebral, nýbrž dle starobylého obyčeje, také i dle vejsad za
auředlníky a saudce zemské z třích stavův království českého
i z přivtělených zemí takový pány do raddy své vzíti ráčil, kteří
by k takovým auřadům za nejschopnějšíuznáni byli; za čtvrté,
od království českého a od k němu přivtělených zemí odcizené
statky všemožně zase připojiti ráčil a ničebož budaucně bez vůle
a bez snešení radd svých a saudcův zemských od téhož království
českého a od k němu přivtělených zemí neodcizoval, nýbrž to králov
ství s připojenými zeměmi zvelebovati se snažil; za páté, k vět—
šímu zvelebení téhož království a k potěšení i k užitku svých
poddaných věrných aby s dvorem svým královským na hradě
pražském bydleti ráčil. — To všechno i jiné mnohé také témuž
Fridrichovi falckraběti písebně tehdáž od pánův vyslaných dáno bylo.

Po vyslyšení těch přednesených věcí on Fridrich sám austně Odvoz“W
k pánům vyslaným podobně ihned odpověděl: „Předně, cokolivdhimmi“m
páni vyslaní v příčině království českého a přivtělených zemímně .
nyní přednášeli, všemu sem náležitě vyrozuměl, za kteraužto ke
mně velkau náchylnost všem těch zemí pánům stavům nejenom
vděčně děkuji, ale také s pomocí Boží všemožně jim všechněm
zadosti činiti připovídám; za druhé, žádosti ke mně vyslaných
zemí co se dotejče, ačkoliv pohnutedlné a jistě velké příčiny sem

měl, korunu českau nepřijímati, nicméně dle raddy a dle připověděné
pomoci mých dobrých přátel vůli Boží sem se poddal a tu korunu
královskau přijal, nechtěje se ani vůli Boží v tom protiviti, nýbrž
Boha za to neustále sem žádal, aby mně v tak těžké věci svau
božskau milostí nápomocen býti ráčil; za třetí, svobody a vše
liké nadání království českému i sjednoceným zemím dané nejenom
potvrditi, ale všechno, cokoliv mně se nyní přednášelo, vyplniti
připovídám, jsa tě naděje k pánům stavům, že také oni dle své
největší možnosti ve všech potřebách mně nápomocni budau, což
když se stane, já dle pomoci Božské tak jich království české
i sjednocený země říditi budu, že všickni se mnau spokojeni budau “
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188 Kap. xm. Fridrichův revers; Waldsaský klášter.“

Po dokonané té řeči páni poslové i také urozeniLnohsledové
polibivše ruku téhož Fridricha falckraběte, od jeho bratra Ludvíka,
také malého synáčka, knížete z Anhaltu Kristiana ijeho syna,
do jiného pokoje k Alžbětě, Fridrichový manželce, doprovázeni.
byli a jí také všickni ruku políbivše, Vácslav Vilím z Raupova
v jazyku francaúzském přívětivau řeč k ní učinil, dokládaje mezi
jinými věcmi také tato slova: „Přítomní páni vyslaní nejenom
Pánu Bohu za šťastné Její Královské Milosti do tohoto místa
d0provázení, ale i také J. M. Kské za to poníženě děkují, že Jeji
K. M_tpři svém nejmilejším panu manželi a jich voleným králi
svau snažlivau přívětivostí to spůsobila, že on J. Mt na žádost
pánův stavův českých, moravských, slezských a lužických korunu
českau přijíti ráčil. Pročež všickni věrní poddaní nejenom z toho
Pána Boha chváliti, ale také jeho vraucně žádati budau, aby
J. Mti králi i také Její Mti královně všeckno potéšitedlné v jich
dlauho_ trvajícím panování Pán Bůh, štědrý dárce, uděliti ráčil,
poraučejíce se'všiekni Její Milosti královně k nejmilostivější pří
větivosti“. Královna na to slova podobně v řeči francauzskě krátce
témuž Vácslavovi z Raupova odpověděla: '„Pane, cokoliv sem pro
čest Boží a pro rozmnožení náboženství učinila, to se ode mne
upřímným aumyslem stalo, a nemá se budnucně na mé dobré vůli
a přívětivosti ničehož nedostávati, načež nechť se pán i páni
stavové jistě bezpečejí“.

Po vykonání těch řečí král s královnau is všemi přítomnými
pány vzáctnými skrze své vojsko dvaumi stranami stojící do kostela
šel, kdež jeho královský kazatel doktor Abraham Skultet kázání
na 20. žalm učinil a dokazoval, na co se on král spolehnauti a jak
své královaní začíti má, posledně k tý české koruně také štěstí
vinšoval; to pak kázání také potom v Praze tisknauti dal Po
kázání do královského obydlí z kostela se navrátíce, král, královna,
vzéctnější 'páni hosti i páni poslové k obědu (pro 30 osob tabule
přistrojena byla) se posadili, a po obědě král s pány posly dlauho
rozmlauval i také posledně skrze svýho nejvyššího hofmistra Jana
Albrechta hraběte z Salmu, skrze pana Achaciusa z Dony a skrze
pana Cameraria žádaný revers, v latinské řečiminulého dne sepsaný,
těm pánům poslům dáti rozkázal, jejž oni přijmauce, J. Mti králi
za-něj poděkovali, odpuštění k svému odjezdu od krále vzali a do
Egru se navrátili; — Obsažení toho reversu jest toto:

My Fridrich, z Boží milosti volený král český, falckrabí od
Rejna, svaté římskéříše kurtiršt, kníže bavorské, markrabí morav
ské, kníže slezské a markrabí Hořejších i Dolejších Lužic.
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Mocí toho listu přítomným osobám, zvláště kterých se to 1619
tejče, Známo činíme. že všickni tří stavové království českého,
markrabství moravského, knížetství slezského & markrabství Hořej—
ších i Dolejších Lužic, na obecným sněmu v auterý po svaté
Máří Magdaleně dne 23. měsíce července na hradě pražském
začatým a v sobotu dne 3'. srpna po Stětí sv. Jana běžícího
léta 1619. zavřeným shromáždění, nás z svobodné své vůle za
krále českého jednosvorně vyvolili, s tau však nevyhnutedlnau
vejmínkau, abychom my těm stavům dle starobylé a chvalitebné
zvyklosti králův českých, slavných předkův našich, též také dle
svobod, práv, vejsad a obdarování témuž království daných, všechny
privilegia, svobody, nadání, vejsady, práva a všeliký chvalitebný
řády milostivě potvrdili. — Protož my král Fridrich takovému .
svobodnému volení všech třích stavův českých a sjednocených
zemí, jakož také vůli Boží nechtíce se protiviti, nýbrž vší možnosti
chtíce se odměnovati, to volení na království české od dotknutých
zemí milostivě přijímáme a dle naší královské důstojnosti vším
dobrým dle největší možnosti naší se odměnovati, po korunování
naším všechny privilegia, svobody, nadání, práva, všeliké starobylé
a chvalitebné zvyklosti království českého všem společně a jednomu
každému zvláště. i také majestát na svobodu provozování nábožen
ství od císaře Rudolfa II. daný, ve všech punktích cele a spra
vedlivě potvrditi připovídáme a vypluiti chceme. Tomu na svědomí
přítomný list, (který chceme neporušené od všech stavův i také“
od budaucích králův českých zachován míti a na něj zápis učiniti)
jejž sme naši vlastní rukau podepsali, těm třím stavům království
českého dáti sme rozkázali i k jeho většímu potvrzení také naši
pečet přitisknauti sme poručili. — Dáno v našem klášteře Wald—
saském dne 20. října, léta po Narození Pána Krista 1619.

Spíše nežli on Fridrich, nepořadný král český, z Waldsaskýho 13131133.
svýho kláštera do Prahy přijel, (v tom klášteře žádní duchovní mm“zvrt

nebydleli, nebot léta -1.560 od Fridricha falckraběte, nepořádného 1569krále českého předka a Luterového bludu následovníka, z téhož
kláštera všickni Cistercienští duchovní, že blud Luterův přijmauti
a víry katolické odřeknauti se nechtěli, vyhnáni a jich všechny
_statky do Fridrichovy komory pobrány byly, a teprva léta 1661. 1661
zase do něho Cistercienští řeholníci z Firštenfeldskýho kláštera
uvedeni byli, kterýžto klášter před dávními časy k témuž svatému
řádu Cistercienskýmu přináležel; nebot jeho velký kostel léta 1179. 1179
od biskupa řezenského Chunona H. byl slavně posvěcen, a již

- toho času i také spíšeji Cistercienští duchovní bratři vtom Wald
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190 Kap. XIII. Kněžstvu kapitulnímu kostel sv. Víta odňat.

sasském klášteře bydleli a ten klášter Fridrich Barbarosa císař
pod svau ochranau přijal, posledněji pak léta 1411. falckrabatům
od Rejna pod ochranu se dostal a pod ní dosavad trvá) spíše, af
příležitě předešlá moje slova opětuji, nežli on Fridrich nepořádný
král český, z svýho pustýho Cistercienskýho kláštera Waldsasskýho
do Prahy přijel, stavové evangeličtí dva pány z prostředka svýho

' k děkanovi sv. Víta vyslali, kteří jmenem pánův stavův i také
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pánův direktorův, tehdáž na hradě pražském shromážděných, téhož
pana děkana žádali, aby jim kord sv. Vácslava vydal a jim ho
zapůjčil, při tom připovídajíce, že ten kord zase páni stavové bez
všeliké škody panu děkanovi navrátějí. Tu jich žádost tehdejší pan
děkan .Kašpar Arsenius z Radbuzy vyslyšeje, odpověděl, řka: „Kord
sv. 'Vácslava. před rukami sice se nachází, který poněvadž páni
stavové viděti žádají a jej zase beze škody navrátiti připovídají,
rád odešlu, toliko prosím, at jenom za půl hodinky páni vyslaní
strpení mají 1“ -— „To my učiniti nemůžeme“, odpověděli ti od
pánův stavův vyslaní, „poněvadž ho páni stavové ihned míti
chtějí.“ — To když pak děkan uslyšel, hned k panu Šimonovi
Brosiusovi z Horšteina, téhož hlavního kostela sv. Víta proboštu,
(on také byl potom arcibiskupa'pražského sufragánem i Trapesun
tinským arcibiskupem učiněn) pospíšil a nalezna jej v témž sv. Víta
kostele, žádost pánův stavův jemu přednesl, kterau nemohauce oni
oslyšeti, ten od nich žádaný kord s již dotknutau vejmínkau, aby
zase bez škody navrácen byl, vydali. Po půl hodině přišel k témuž
děkanovi pan Kutnauer, také od těch pánův stavův vyslaný, s tímto
poselstvím: „Páni moji milostiví poraučejí, aby jste se ihned do
kostela vypravil & všechny klíče s sebau vzal, také do něho pana
probošta zavolal, nebot do něho také ihned páni komissaři přijdau.“
To když se stalo, páni komissaři do téhož kostela přijdauce
a písebné poručení od pánův stavův sobě dané odevrauce, je hla
sitě četli, které trojí věc obsahovalo: Předně, aby se pánům komis
sařům inventář neb popsání všech kostelních věcí vydal; za druhé,
aby páni komissaři také sami ihned všech věcí nové p0psání udělali
i také všechny ty věci očitě sami spatřili: za třetí, aby děkan
týmž komissařům kostelní klíče odvedl. Děkani probošt toho nařízení
uleknauce se odpověděli: „Dosavad žádného kostelních věcí popsání
před rukama nemáme, líbí-li se však pánům komissařům zatím
ty věci, které se v kaple sv. Vácslava nacházejí, popsati, to dle
své libosti učiniti mohau;“ což také oni ihned pilně vykonali.
Když pak již všechno v té kapli popsáno i spečetěno bylo, obrátili
se všickni odtud do sakristie, k nimž Arsenius děkan takto 
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promluvil: „Chceme-lif-všechny zde se nacházející věci pilně
popsati, jistě celý den s jich popisováním zmaříme.“ — I odpo
věděli komissaři: „Všechny spisovati nemíníme, toliko at jenom
se nám poví, kde jsau stříbrné hlavy?“ — „Všechny ty hlavy,“
odpověděl děkan, „do města Řezna panu opatovi kláštera sv. Eme—
rama k jeho Opatrování sme poslali.“ —'-I uslyšíce to ti páni
komissaři, hned pana Kutnaura s tím poselstvím k pánům stavům
poslali. Po malé chvíli navrátil se ten vyslaný s novým od pánův
direktorův a pánův stavův poručením, které truchlivau nasledující
novinu v sobě obsahovalo: Aby se probošt. děkan, všickni kanov
níci a jiné duchovenstvo, také i jejich služebníci, v třech dnech
z hradu pražského a z svých obydlí buď na Strahov, aneb do jich

1619

Duchovenc
stvo : hradu
pruského
vystěhovnti
se muselo.

kapitolního domu na Hradčany, aneb kam by se koliv jemu líbilo, '
vystěhovali. K tomu rozkazu, ačkoliv sau se oni, přednášejíce dle
své možnosti důležité příčiny, dlauho podvoliti a z svých obydlí
odjíti nechtěli, však posledně chtěj neb nechtěj klíče kostelní těm
komissařům dáti, z svých příbytkův do kapitolního domu i jinam
odjíti a s hlavním kostelem sv. Víta slzavě rozlaučiti se museli,
postaupivše jej stavům i posledně kalvinským bludníkům. Komis
saři přijmauce od téhož kostela všechny klíče, jej sami ihned
zamkli a zapečetili a všechny dveře při něm vojanskau stráží obsa
dili, aby do něho žádný víceji kanovník, probošt. děkan, ani jaký jiný
katolický kněz vjíti nemohl, jakož také do něho od té chvíle žádný
z nich více až do šťastného katolíkův na Bílý Hoře obdrženého
vítězství (jenž se stalo následujícího 1620. roku dne 8. listopadu,
o čemž doleji obšírně se jedná) nepřišel, 'ani také v něm se přes
ten celý rok služby Boží řádem katolickým nekonaly.

Vejš v tomto roce na listu 535. 1) nachází se, že když tova
ryšstvo Ježíšovo z Brna vypovědíno bylo, také v brněnském před
městí přes 100 domův vyhořelo; které ale to předměstí bylo, staré
památky to nedokládají, ačkoliv povídají, že léta 1467. na den
sv. Pantaleona shořel panenský klášter v Starém Brně a co ne
shořelo, to zkaženo bylo.

*) Viz str. 145.

1467
Klášter sta—
robmenn ký

shořel.
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, Fridricha kuríiršta a falckraběte od Rejna'do Prahy při
jezd, jeho na království české bezprávně a nepořádné
korunováni a rozliční nepřátelští i jiní domaci také i cizí

_ příběhové až do porážky na Bílý Hoře stavovského neb
Frídrichovskěho vojska zde se připomínají.

1619 Z kláštera Waldsaského on Fridrich falckrabí od Rejna toho
jmena Pátý, maje tehdáž on 23 léta věku svého, dne 25. října
měsíce roku běžícího 1619. s celým dvorem svým a komonstvem

masou dok městu Hbu neb Egru se hnul, kdež předtím městem od pánův
Em' z Čech a z jiných sjednocených zemí vyslaných, v městě pak od

konšelův a od měšťanův téhož města dvaumi řady zbrojně stojí
cích slavně vítán byl, k jehožto větší počestnosti jak z velké,
tak i z menší střelby se střílelo. Z Egru ještě toho dne vyjeda

DoFalkeno-ado města Falkenova před večerem přijeda, tam od hraběte
“' Šlika (tehdáž to město témuž hraběti přináleželo) slavně vítán

a vzáctně ctěn byl. Na ráno dne 26. téhož měsíce do Gisshiblu
(náleželo to místo panu z Felzu) a. dne 27. dále k městu Žatči
pOSpíchaje, pod širým nebem na cestě v místě příhodněm blíž
Mašťova od pana Šteinbocha') ctěn a k městu Žatči toho ještě
dne přijeda, od konšelskýho auřadu s odevzdáním městských
klíčův a s obšírnau řečí před městakau branau vítán byl a když
do města vjížděl, všemi zvony se zvonilo. Přednější měštky, také
i panny, téhož.Fridricha manželku také před městem vítali „a jí
nejmožnější čest činili, dopro'vázejíce ji až do vykázaného obydlí,
což také i auřad konšelský, všickni s odkrytými hlavami za králem
a za královnau jdauce, učinili. Na rynku staly dva. praporce
modré a'bílé barvy s českým lvem ozdobený a při nich měšťané
s naležitau zbraní opatření, kteří také dvakráte všickni vystřelili.
Auřad konšelský témuž Fridrichovi pěkné stříbrné umývadla 8 při
náležejíéím stříbrným šálem daroval; páni pak mostečtí do tohoto

1) Správně : Jana Henricha Š t a 111p a c h a ze Štampachn.
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města Žatče víno i oves poslali a to oboje Fridrichovi darovali. 1619

Dne 28. října z Žatče do města Laun jedu, na cestě s zajici svau Z:wcuiuo
kratochvíli měl a k městu přijeda, od konšelův jako v Žatči “MM
vítán a do města doprovázen byl, kdež na rynku jeden praporec Donm.
zbrojných měšťanův stál, na bráně pak městské stoje jinoch jeden
& praporec modré, bílé, červené a zelené barvy v rukau maje,
ním hbitě i uměle točil. Před branau dvaumi řady sedláci, také
někteří i z městského lidu v starodávným kroji oblečení stáli
a žižkovských vojákův směšné zbraně drželi. — Z Laun dne 29. Do Slanyho
on Fridrich s dvorem svým do města Slaného a odtud dne 30. téhož ŠŠŠ 13.33.
října na Buštěhrad (ten hrad tehdáž mladšímu panu Kollovratovi
náležel) přijel a jak v Slaném, tak i na Buštěhradě přes noc zůstal.

Z Buštěhradu 'dne 31. října on Fridrich vyjeda do obory VHvozdě
na Bílau Horu, kde nevelké stavení na Spůsob hvězdy vystavené ŠŠŠ
dosavad se spatřuje, a ta obora od té podobizny Hvězda se jmenuje,
blíž Prahy přijel a v tý Hvězdě obědval. Před jeho do té Hvězdy

příjezdem páni direktorové, také páni poslové čeští, moravští, ŠŠÍĚÍŠŽwŽ
slezští a Lužičané, podobně mnozí z stavu panského i rytířského, “Cilmi:“
někteří v krytých vozích a jiní na koních, všickni co nejbohatěji '
ošacení, z Prahy časem ranním do té Hvězdy přijedauce, na
Fridricha očekávali a jeho když přijel slavně vítali. Také z Starého
Města pražského 200 jizdných, majíce praporec bílý a modré
barvy, podobně 200 jizdných z Nového Města pražského, majíce
praporec své městské barvy červený a bílý, z Menšího pak Města
pražského 100 jizdných,majíce takové barvy praporec jako Staro
pražští, z Prahy k Hvězdě té vyjeli, blíž k ní na příhoduém místě
se postavili a všickni co nejpěkněj mohli zbraní i šatstvem se
zaopatřili, také své trubače i vlaské bubny měli. Po obědě on z Hvězdy
Fridrich, jehož podobizna zde jest přiložena'), na koně vsedna, "I'
s velkým doprovázením tolik slavných pánův a pěkně ozdobeuého
pěšího i jízdného lidu zbrojného k Praze od Hvězdy se blížil, na
něhož před branau Strahovskau 400 sedlákův, starodávní žižkov- Sedlácivn.
skau zbraní zaopatřených, očekávalo, majíce také oni starodávní " mmm
žižkovský praporec, na němž se kalich s hostií a s žižkovským

1) Po spůsobu první h 0 dílu „Poselkyně“, přidány byly k textui v tomto
dílu druhém některé podobizny mužův zvláště slavných neb pověstných. Leč
Bohu žel, ani jediná z nich v ruko pise dílu druhého se nezachovala,aniž
pověděti umíme, co se s nimi stalo. I také ta domněnka byla již na snadě, že
Beckovaký teprv později podobizny do díla svého vložiti hodlal a že k tomu
pak nepřišlo. Ale nám spíše pravdou býti se zdá, že zmizely ony zároveň
s některými kapitolami díla jeho přispěním ruky nepovolané.

Montano PoealkyněII. 8. 13
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1619 jmenem spatřoval. K těm tak směšně ošaceným a dávno (mnohým

Vjezd slavný
Fridrl

P
ch.

rally.
do

pak nikdá) nevídanau zbraní zaOpatřeným sedlákům on Fridrich
přijede, pozastavil se, jemuž od jich heitmana latinská řeč a vítání
učiněno jest, po kterém všickni hlasitě vykřikli: „Vivat Fridericus
Rexl“; Živ buď Fridrich král! Na to všickni těmi svými železnými
cepy, palcáty, sudlicemi a jinými starodávními nastrojemi sedlskými
potýkati se začali & velký smích dívajícím se na ně spůsobili.
Od toho sedlského lidu k bráně Strahovské on Fridrich a svým
komenstvem a s deprovázením přijede., v následujícím pořádku do
města vjel:

Nejprve jelo Menšího Města pražského rejtharstvo, maje
vlaské bubny a 4 trubače: za nimi jelo Nového Města rejtharstvo,
maje vlaské bubny a 6 trubačův; po něm jelo starOpražské rej—
tharstvo, maje také 6 trubačův a vlaské bubny. Následovalo
rytířstvo, a za ním Starého iNového Města pražského 50 prevod
ních koní vedených bylo; za těmi jeli vzactnějších pánův dvoře
níuové i slaužící, jichž všechněch do dvauch tisíc bylo. Následovala
téhož Fridricha vojenská pěchota 200 mužův silná; za ní jel
praporec oděncův neb kyrysařův téhož Fridricha i jeho einšpei
ningové 1) a 24 koní Fridrichových, majíce na sobě deky bílé a
modré barvy; po nich jeli Fridrichovy pážata a jeho 7 koní, majíce
na sobě sedla draze vyšívané; za nimi opět jeli Fridrichovi
jizdný oděnci; jiný ještě praporec jeho oděncův jel, hyvše dobře
odění a žlutými hedbábnými pintami přepásáni. Po nich vedl
nejvyšší Chynský 40 českých rytířův krásně ošacených, před
nimiž 12 trubačův traubílo, z nichž osm, jakož ibubeník na
vlaské bubny bubnující, Fridrichovau liberaj měli; je následovalo
osm Fridrichových trubačův, majíce všickni stříbrné trauby & při
nich modrý damáškový praporečky, okolo stříbrnými střapcemi
okrášlený a v prostřed praporečkův erb téhož kuríiršta Fridricha
bohatě vyšitý se spatřoval, také při těch trubačích na vlaské
bubny se bubnovalo. Za těmi trubači jeli téhož Fridricha raddy
a direktorové i vzáctnější pani čeští; následovali tři knížata, totiž
v prostředu kníže minsterberské *), kníže wirtemberskés) po pravý
a Kristian mladší kníže z Anhaltu po levý straně jel. Za nimi
po pravý ruce jel Ludvík, falckraběte Fridricha bratr, a po levý
ruce jel Kristian starší kníže z Anhaltu. Za těmi pány jel Fridrich

') USkály (III.368.): „einšpenigerové čikarnetadvorskéčeladkyf
') Jindřich Vůcslav.
') Fridericus Magnus.
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falckrabí, sedě na pěkným vraným koni a maje šaty řebíčkové 1619
barvy stříbrem vyšívané; za ním jela jeho manželka Alžběta
s synáčkem svým, (on léta 1614. dne 2. ledna měsíce v Heidel- 1614
berku se narodil a při křtu nazván Jindřich Fridrich, který
léta 1629. 17. ledna v Harlemu se utopil) sedíce oba v jednom 1629
velmi krásným voze, tak že žádný pamětník tehdaž se nenacházel,
který by někdy v Praze pěknější vůz byl viděl. Za ní v rozličných
vozích krytých jelyjejí dvořenínky. Po nich jel praporec Fridrichov
ských jizdných oděncův neb kyrysařův a posledně šly tři kumpanie
400 mužův silné pěšího lidu sedlského, s žižkovskau zbraní opa
třeného, & to byli ti, kteří Fridricha před Strahovskau branau
vítali.

V tom již jmenovaném pořádku když tak všickni od obory 301.3: d;
Hvězda řečené k Praze jeli, nenadále proti nim roj včel od Prahy pm., punc
letěl, jejž jeden z téhož pořádku do svého klobauku, do něhož
oné všechny mu vsedly, vezma, všechny sebau do Prahy přinesl,
což za nastávající velké štěstí od mnohých vykládáno bylo, ačkoliv
místo štěstí následujícího roku neštěstí nastalo, když stavovské
Fridrichova vojsko na Bílý Hoře blíž Prahy od císařského a bavor
ského vojska poraženo bylo, a Fridrich falckrabí s pomocníky svými
i s celým dvorem svým z Prahy ujetí musel, o čemž obšírně doleji
v následujícím roce se píše.

Když se on Fridrich falckrabí k hradu pražskému blížil, na Fridrichdo
věži sv. Vítajinoch jeden neb mládenecstoje, praporcem točiladmhý „301233
sedě na knoflíku té věže, bubnoval. Přijeda Fridrich s manželkau
svau do hradu pražského a on s koně, ona pak z vozu na zem sstau
pivše, jim velký počet paní i pannen draze ohšacených, tu stojíce, „fun byl.
obaum hlubokau poklonu učinily a svůj vinš přednášely. Žádný se
tehdáž nenacházel, který by pamatoval, aby který král český v tak
velký slávě do Prahy k svému korunování byl vjel a tak nákladně
aby se bylo všechno dálo; nebot sami Pražané k tomu Fridrichovému
do Prahy příjezdu, aby se tím slavněji ukázali, z vlastního měšce do mamut-$
padesáte tisíc zlatých vynaložili. Toho dne v Městech pražských na webmado
rozličných místech 400 Židův s konvemi vodau naplněnými stálo

proto, kdyby někde oheň nenadále vyšel, aby oni rychle přispělim"či“„mi
&jej uhasili; nebot téměř všechen lid k vidění toho Fridricho- nt
vého vjezdu na Hradčany, na Pohořelec 1za bránu na Bílau Horu
vyšel. Při staropražském domu raddním stál také jeden praporec Měatnnéstd.
městského vojska, také i při novopražském jeden se spatřoval. Tali“
Od brány Strahovské až k hradu pražskému tři kumpanie staro
městských, také tři kumpanie novoměstských a jedna kumpanie

13*
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malostranských měšťanův pražských, zbraní dobře opatřených
a pěknými šaty okrášlených dvaumi řady stály, skrze něž on Fridrich
falckrabí s svým komunstvem a s vyprovázejícími jeti musel, kteří
jemu do zbraně počestně stály. V hradu pražském stály dvě kumpa
nie verbovaného vojska pěšího pod hejtmany Golcingerem ') &Šenk
hartem, při kterémž tak slavném do Prahy vjezdu všemi zvony
v Městech pražských se zvonilo a z velkých děl neb kusův i z malý
zbraně se střílelo. '

Po příjezdu Fridricha do Prahy stavové čeští na hradě praž
ským shromáždění. následující artikule svolili:

l. Svolili oni stavové témuž Fridrichovi polauletní & Alžbětě
manželce jeho čtvrtletní daň, a tu daň každý obyvatel o svatém
Jiří aby skutečně složil;

2. poněvadž Fridrich po svém na království české korunowiní
správy a řízení téhož království se ujme, páni direktorově čeští
z přísahy, kterau pánům stavům zavázáni byli, také páni stavové
z své přísahy, kterau pánům direktorům zavázáni byli a jsau, aby
ještě před korunováním nového krále se propustili. Co se dluhúv
dotýče, který páni direktorové pro dobré celého království a k zapla
cení vojska stavovského českého učiniti museli, ty aby do budau
cího sněmu, který nový král rozpíše. odloženy byly a bedlivě na
tom sněmu také aby pováženo bylo, odkud a kterak ti dluhové
mají a mohau býti zaplaceni;

3. páni direktoři. také auředlníci i saudcové zemští, témuž
Fridrichovi všecknu správu stavovského českého vojska aby postau
pili a odevzdali, tak aby pro obhájení království českého & sjedno
cených zemí, však s raddau a vědomím nejvyšších zemských
a'uředlníkův a saudcův, s tím vojskem vládl;

. 4. nařízení byli auředlníci a komissaři, jichž povinnost byla
v kraji Bechynským, Prachenským, Vltavským, Podbrdským a
Čáslavským všechny škody shlídnauti, které nepřítel, Ferdinanda
krále vojsko, drancováním, zájmem, ohněm a mečem učinil, &takové
škody ti komissaři aby na budaucím sněmě Fridrichovi a stavům
českým spravedlivě přednesli, proto aby se na to pomysliti mohlo,
kterak by se těm ochudlým lidem zase pomocti mělo, aby zase
oni své živnosti pro vzdělání země české hleděti mohli;

5. Koruna česká, kterau císař Karel IV. dal udělati, a k ní
přináležející klenoty, jako: jablko. sceptrum a jiné majestáty králov
ství českého, na poručení pánův direktorův z důležitých příčin

') Nepochybně: Holcingrem. (Viz Skálu III. 232.)
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z hradu karlšteinského aby vzaté, do bezpečnějšího místa na hrad 1619
pražský přivezené, při dskách zemských složené a tam při nich
do dalšího nařízení zanechané byly, ano také oné aby od hodno
věrných mužův, jimž by se také za jich práci náležitá mzda dala,
opatrované byly;

6. poněvadž stavové a všickni obyvatelé království českého
pod jednau spůsobau Tělo a Krev Páně přijímající snažně za to
žádají, aby vnově volený král český ve čtyrech nedělích po svém
korunováni všechna přivilegia, svobody, nadání, majestáty a všechny
starobylé chvalitebné zvyklosti jim stavům katolickým potvrdil, je
hájil a v ničem jim tak jako stavům evangelickým ubližovati nedal,
protož také toho oni stavové katoličtí užíti mají tak jako stavové
evangeličtí; nebot on král přísahau se zavázal a dostatečný revers
neb zápis dáti připověděl.

Když všechny věci k nastávajícímu korunování v kostele amu; 23:
sv. Víta na hradě pražském přihotovené byly, an den téhož koruno- runovánt.
vání se přiblížil, do každýho kautu v témž kostele pozorně se
nahlídlo, zdaliž by se někdo k tomu korunování nepřináležející,
zvláště z kanovníkův pražských (oni již předtím z svých obydlí
vyhnáni byli, týhodné velmi skrovné vyživení jim se nařídilo a jich
důchody všechny jim odňaté byly), aneb někdo z jiných buď duchov
ních, aneb také z pánův katolických někdo v tom kostele nebyl
ukryl. Také nad novými dveřmi hradu pražského erb království Erbčesky
českého změněn a na prsa bílého lva českého místo erbu arcikní— změněn.
žetství rakauského erb téhož Fridricha falckraběte, nepořádného
budaucího krále českýho, položen byl, ten pak lev z bílého kamena
s tím falckrabským erbem vytesaný do zdi nad novými dveřmi
byl vsazen. .

Dne tedy 4. listopadu v pondělí ranním jitrem (když v Městech wm, „
pražských všechny kumpanie městské na svá místa, před hradem "““““
pražským vlastní Fridrichové i také verbované kumpanie jizdné
ipěší, pěších bylo 13 praporcův, do šiku vojanského se postavily)
páni stavové čeští, také z přivtělených zemí páni vyslaní, podobně
páni direktorové, saudcové a auředlníci zemští i celé rytířstvo ! Dmtvona
české na hrad pražský sjedauce se, na velký v témž hradu palac $$$).
v počtu velkém se sešli, k nimž nejvyšší pan kancléř ') v přítom
nosti Fridricha falckraběte pohnutedlnau latinskau řeč učinil, všech
přítomných, zvlášť rytířstva napomínaje a jim předkladaje, kterak
se k J. M. Kské dle starobylých svobod chovati mají; také se jich

') Vécalav Vilím z Roupova.
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1619 přitom tehdáž tázal, také-li všickni J. M. Kskau za svého krále
a pána míti chtějí? Oni všickni, co jich koliv přítomných bylo,
(nejenom rytíři, ale všickni přítomní páni) s odkrytau hlavau stojící,
hlubokau poklonu Fridrichovi učinili a jednosvorně vzkřikli: „Vivat
Fridericus, rex Bohemiael“ — Živ buď Fridrich, král český! —
Hned on Fridrich, maje při sobě tak velký zástup vzáctných pánův
českých, moravských, slezských, lužických i z jiných zemí mnoho
jiných vzáctných hostí, s jich doprovázením z téhož velkého paláce

má:-3031 do kostela sv. Víta šel a do kaple sv. Václava vejda, v ní do
sv.vm.. královského raucha oblečen byl.

25:3“ ". Z té kaple sv. Václavavyšlo 40 evangelických i kalvínských
tahali-ich kněží v bílých komžích, za nimi šlo jiných podobně bludných

' 7 kněží v modrých dlauhých pláštích, majíce všickni na hlavách
modrý kvadráty tupltykytový, po nich šli auředlníci královští, nesauce
k témuž korunováni potřebné věci, totiž: dědičný mundšeňk neb
čéšník království českého nesl pozlacený saudek, a za ním šli dva
páni, nesauce stříbrný pozlacený šály neb obdlauhlé mísy; násle
doval nejvyšší hofmistr království českého, pan Vilím z Lobkovic.
nesa žezlo neb královskau berlu, jinak sceptrum. Nejvyšší sudí
zemský, pan Vácslav Vilím z Raupova '), nesl zlaté jablko; za ním
šel království českého herold v svým obyčejným oděvu auřadním,
nesa bílau hůl; po nich šli páni direktoři &dědičný maršálek, nesa
meč v červené aksamitový pošvě. Za ním šel Fridrich falckrabí
v královském oděvu s odkrytau hlavau, při němž po pravý straně
šel administrator neb nejpřednější správce Dolejší české neb evan
gelické konsistořea), a po levý straně šel jiný kněz český evange
lickýa), oba v dlauhých tmavých aksamitovýcb šatech oblečeni,
kteří přivedše Fridricha k velkýmu oltáři, s ním klekli & jednu
modlitbu hlasitě říkali. Po té modlitbě s ním od oltáře odstaupili
a k stolici aksamitem vlasové barvy přistřené jej doprovodili, do
které když se on posadil, oni oba od něho k oltáři se navrátili,
při kterém administrator Dolejší konsistoře stoje, řeč v latinském

Mutina“ jazyku učinil, po té řeči on hned: Veni sancte Spiritus etc.
"33111“ Přijď Svatý Duše atd. zpívati začal a ten zpěv žáci, trubači a jiní

zpěváci slavně dokonali. Po tom _zpěvu hned se píseň česká před

') Nejv. sudím zemským za vlády direktoriální byl Joachim Ondřej
Šlik. Pan z Roupova. byl nejv. kancléřem.

,) Jiří Dicastus.
8) Jan Cyrillus Třebíčský. — Viz o obou Jirečkovu Rukovět I.

129. v 160.
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kázáním obyčejná: Otče náš, milý Pane, dejž nám Ducha Svatého 1619
atd. zpívala, a po ní on administrator na žalm 20. kázání české ““ani“
učinil. Po kázání přistaupivše on administrator s druhým knězem,
také nejvyšší purkrabí pražský 1), nejvyšší hofmistr i nejvyšší
komorník království českého2) k témuž Fridrichovi falckraběti, jeho
k oltáři vedli, kdež on klekna, když se pomodlil,.hned nejvyšší
purkrabí k pánům a k lidu přítomnému se obrátil a třikráte
všechněch se tázal: „Chcete-li, aby J. Mt král volený byl korunován?“

Když třikráte odpovědíno bylo že chtějí, hned Fridrichovi před KĚÉŠĚ?
oltářem klečícímu mšál se podal, na nějž on dva prsty položiv, .
stavům českým přísahu konal, kterau jemu nejvyšší pan purkrabí
četl, a on Fridrich všechna slova po něm říkal; po vykonané přísaze
administrator Dolejší konsistoře Fridricha olejem pomazal a vezma
od nejvyššího maršálka obnažený meč,jej Fridrichovi, také sceptrum
i zlaté jablko s obyčejnými modlitbami, do ruky podal a na jeho
hlavu červenau čepici dal. Na to vezma on administrator korunu
českau, ji Fridrichovi na hlavu stavil, kterau on administrator,
také nejvyšší purkrabí, nejvyšší komorník aten druhý kněz držíce,
následující modlitbu administrator říkal: „Všemohaucí věčný Bože, 133333
králi všech králův, od kterého všeckno panování & vyvýšenost
pochází, nebot jsi Ty vrchnost světskau ustanovil a jí mečk trestání
zlých a k kázni dobrých lidí udělil, opatruj a řiď všechnu světskau
vrchnost a řiditele po tvý cestě kráčející, zvlášt toho našeho
nyní korunovaného a od Tebe nám daného krále a pána, aby on
byl milovník obecného pokoje, válku od nás odvrátil a co počest
ného, spravedlivého a k zvelebení tohoto království a přivtělených
zemí jest užitečného, o to aby on věrně vždyckny pečoval. Dej
o Pane zastupův jemu tvé svaté požehnání, Mojžíšovau spravedlnost,
Davidovu poníženost, Finesovau horlivost, Samsonovau mocnost
a Šalamounovau rozumnost; uděl vdobrém setrvání, v protivenství
posilnění, v'ízármutku potěšení, v nauzi a bídě obveselení, v sta
rostech Spomožení, vítězství v pokušení, ve všech činech štěstí,
sílu a maudrost, aby on skrze své králování všechno tyranství
potlačil a pokoj vinšovaný spůsobil, k věčné slávě jmena Tvého
a římské říše, také celému křesťanstvu k ochraně a k potěšení
skrze Ježíše Krista, Pána a Spasitele našeho. Amen.“

Po té modlitbě veden on byl falckrabí od oltáře k své stolici, **“““mluvil naj

na kterau když se posadil, hned nejvyššípurkrabí pražský-k pánům vim“

1)Bohuslav Berka z Dubé.
*)Jiří z Talenberka.
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1619 stavům promluvil: „Poněvadž J. M. Kská, náš nejmilostivější pán,
již jest na království české korunován, pročež at dle příkladu
mého každý z pánův stavův k J. M. Kské přistaupí a dle obyčeje

Saxana-i dle povinnosti ku koruně přísahu učiní.“ — To pověděv nej—
vyšší purkrabí, zlaté jablko, které Fridrich v ruce držel, i ruku
téhož Fridricha políbil, dvaumi prsty koruny se dotekl a učiniv
náležitau poklonu na své místo odstaupil, po němž přistupovali
k Fridrichovi jiní páni a jeden po druhým (jichž více bylo nežli
sto) svau přísahu příkladem nejvyššího pana purkrabího konal:
což když se stalo, Te Deum Laudamus, Tě Boha chválíme atd.
hlučně se zpívalo, které často zde jmenovaný administrator zpívati
začal, hned tehdy, jak pan nejvyšší purkrabí svau řeč k stavům

5:35;qu dokonal a přísahati počal. Ten zpěv když se dokonal, hned
'“i- Fridrich na své stolici neb na trůnu královským sedě, pět osob

z pánův stavův mečem sv. Vácslava na rytířstvo pasoval. Když
se ten jmenovaný zpěv hlučně zpíval a ti páni na rytířstvo když

\, pm., ,., pasováni byli, po celý tehdáž čas všemi zvony se zvonilo a z velké
“$$$ i z malé střelby třikráte se střílelo. Také tenkráte jeden jinoch

' stoje na knoflíku na věži sv. Víta velkým praporcem točil a druhý
a pod ním na báni sedě, na vlaskě bubny bubnoval. Po pasování

20353211:pánův na rytířstvo Fridrich v oděvu královském, maje na hlavě
korunu královskau, v jedné pak ruce jablko zlaté a v druhé
sceptrum královské nesa, z kostela sv. Víta na palác téhož hradu
pražského i také do královských pokojův od přítomných knížat
a všech vzáctných pánův doprovázen byl a kdy on šel, červené
sukne po cestě dle obyčeje rozprostřeno a k rozebrání lidu zane
cháno bylo. Také peníze větší i menší, zlaté i stříbrné, mezi lid

Mlnceadzlojíse házely. Na větších penězích po jedný straně epatřovala se
meziud. koruna, kterau pět ruk zdržovalo s tímto nápisem: Dante Deo et

ordinum concordia, to jest: Bůh a jednota stavův mně korunu dali.
Po druhý straně těch větších peněz se četl: Fridericus electus
Bohemiae rex, coronatus die 4. Novembris anno 1619, to jest:
Fridrich volený král český, korunovaný dne 4. listopadu léta 1619.
Na menších penězích po jedný straně spatřovala se koruna krá
lovská a pod ní tyto litery: FBI, to jest: Fridericus neb Fridrich;
na druhý straně tento nápis se četl: Coronatus Boemiae rex
4. Novembris 1619.; korunovaný český král 4. listopadu 1619. —

Fridrich,Když on Fridrich s Alžbětau manželkau svau v zemské svědnici
“cm'“ obědvati začal, (v té také svědnici tehdáž při 14. tabulích přítomná

knížata, totiž: Ludvík falckrabí od Rejnu, téhož Fridricha bratr,
také Kristian starší z Anhaltu, Jindřich, kníže minstrberské,
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Fridrich, kníže wirtemberské, kníže Kristian mladší z Anhaltu, 1619
František Karel kníže Sas-Lauenberg, též jiní vzáctní hosti a páni
stavové v přítomnosti téhož Fridricha stolili) na place hradu praž
ského bílé i červené víno teklo, které lidu obecnýmu k užitku
dáno bylo. V prostředku oběda, při kterém se rozličná hudba

i zpěvy dály, Fridrich poručiv sobě korunu královskau s hlavy 333,13;
vzíti a stoje pro zdraví všech pánův stavův sklenici vína vypil, '“ “Šuf »
a to zdraví každé kníže také splniti musil.

Dne 7. téhož měsíce listOpadu, ve čtvrtek, Alžběta, téhož Falchabin
Fridricha manželka, zatvrzelá kalvinka, s podobnými nepořádnými “ vina.
ceremoniemi jako její manžel na království české korunována byla,
toliko že místo českého kázání jiné v německé řeči od Abrahama
Škulteta, dvorského kazatele a superintendenta, na žalm 72.
bylo učiněno. Po korunování v zemské svědnici král s královnau
(obadva nepořádně korunovaní) při jedné tabuli obědval, při Obědvaloao.
jiných pak stolích obědvali knížata, hrabata, páni stavové čeští
i z přivtělených zemí páni vyslaní neb poslové, také i mnoho
fraucimoru. Žádný peníze se nerozhazovaly, toliko chléb obecnému Chlebuoroz
lidu se rozdával, víno teklo bílé i červené, sukno také červené “xkcd“
po cestě, kudy královna z kostela na palác a do saudné svědnice

šla, rozprostřené lidu k pobrání se zanechalo. Střílelo se z velké Střílvellomsei
i z malé střelby a všemi zvony po Praze se zvonilo.

Následujícího dne Fridrichovi falckraběti židovstvo pražské Prazsken
přineslo mědenici stříbrnau i umývadla, falckraběnce pak jehOry333.333
manželce přineslo ono stříbrnau číšní lodičku neb šálek a v něm
40 dukátův portugalských, knížeti Jindřichovi Fridrichovi (jehož
někteří Fridrichem Jindřichem nazývali), Fridrichovému synáčku,
zlatý řetízek,-knížeti Ludvíkovi, bratru téhož Fridricha falckraběte.
velkau stříbrnau konvici a jiným pánům jiný dary to pražské
židovstvo také toho dne přineslo.

Toho ještě dne on Fridrich falckrabí, kterého manželka 534311116
jeho korunována byla, dne totiž 7. listOpadu, odevřené psaní psanído
obšírné zhotoviti, je do všech krajův poslati a na veřejných mši-'n“
místech obyčejných zavěsiti rozkázal, aby je každý svobodně čísti
mohl, v kterém on Fridrich příčiny dokládal, proč on korunu
přijmauti ráčil. Také se on ihned správy téhož království českého A tu!—adr
ujal, počna od nejvyšších auředlníkův a saudcův zemských, z nichž moí“
některý v jich auřadech potvrdil & jiný změnil, tak že Gottlieb 1)
Berka nejvyšším purkrabím pražským, pan Vilím starší z Lobkovic

1)Bohnchval.
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1619 nejvyšším hofmistrem, pan z Talmberka') nejvyšším komorníkem,
pan hrabě Šlik lenním sudím 2), pan Vácslav Vilím z Raupova
nejvyšším kanclířem &doktor Camerarius 3) německým místo-kanc
lířem učiněn byl.

“3313338 Tyto zde již dotknuté věci když se na hradě pražském daly.
oblehli. hrabě Mansfeld s vojskem českým dne 2. téhož měsíce listopadu

k Winterberku 4) pospíšil, jej oblehl, zvířecí zahrady neb obory,
také jedné kaple pod zámkem stojící, se zmocnil &obležené k vzdání
toho místa napomenauti dal; hejtman ale s vojenským lidem svým,
od hraběte Bukvoje do téhož místa pro obranu položeným, nechtěje
nic o vzdání téhož místě slyšeti, trucovitě povědíti rozkázal Mans
feldovi, že s vojáky sobě svěřenými do poslední krůpěje krve
raději se budau brániti anepříteli všemožně odporovati, nežli aby
tak potupně to místo do rukau nepřátelských měl dáti a za to
věčnau hanbu míti. Mansfeld takovau odpověď uslyšeje, poručil
ihned bránu petardau rozhoditi a k šturmu běžeti. Ačkoliv oble
žení mužně se bránili, však posléze uznávajíce se býti již pře
možcné, nebot takové moci odolati jim nebylo možné, příměří

“03 ““"““ žádali a na jisté vejmínky vzdáti se chtěli; ale Mansfeld o žádném
příměří nechtěje slyšeti, pořád k šturmu hnal a zmocniv se města
i hradu, všechno vojsko v těch obauch místech mimo málo kterýho
zajatýho zmordoval. O tom zvěděvše jiná místa od hraběte Buk
voje vojskem císařským obsazené. Mansfeldovi se vzdávaly, z nichž
vojáci císařští propuštění do Budějovic k svým tovaryšům všickni
pospíchali. — Přišel také on hrabě Mansfeld toho času k městu

2:33:33 Prachaticům a je oblehl, napomínaje hejtmana vojanského s lidem
císařským v témž městě ležícího, aby jemu to město vzdal, což
on když učiniti nechtěl, je Mansfeld šturmem dostal a všechno
vojsko v něm zmordoval: do 1500 všeho lidu tehdáž prachatickýho
zhynulo dne 15. září měsíce.

Podobně vejš dotkuutýho dne 2. listopadu vojenský nejvyšší
neb vůdce jednoho dílu vojska českého Heřman Frank, zanechaje
v městě Táboře dostatečný počet svého vojska českého, s ostatním

vůdžšfčů"z města vytáhl, k městu Vodňanům pospíchal, město oblehl :
' hejtmana císařského v tom městě ležícího vojska, aby město dobro

') J iří.
=) Joachym Ondřej hrabě Šlik byl znovu (vi'z str. 198. pozn. l.) po

tvrzen za nejv. sudího zemského, sudím pak dvorským či lenním stal se Petr
ze Švamberka na Třeboni.

') Ludvík.
') Česky: Vimperk.



R. 1619. 203

volně vzdal, napomenauti dal; ale on hejtman tomu rozuměti
nechtěje, svý vojáky k městským zdím postavil a na české vojsko
stříleti poručil. Nejvyšší Frank dostana zprávu, že v tom městě
málo císařských vojákův se nachází a dva čeští páni v tom městě
také že zavření jsau, totiž Zdenko z Kollovrat, v službě vojenské
při císařským vojsku zůstávající, a při něm nejvyššího písaře
českého syn, tehdejší vrchní auředlník vojenský města Budějovic
(nebot jemu od Bukvoje. to město k opatrování i v něm ležící lid
císařský k-správě dán byl), protož on Frank ihned Vodňany město
jak nejlípe mohl zavřel, žádnýmu ani do města ani ven z města
jíti nedal a na obležený tak zhusta k městským zdím stříleti dal,
že od těch zdí obležení ustaupiti museli. Poručil také na dvauch
místech autok učiniti neb k šturmu běžeti i také té chvíle městskau
bránu petardau rozhoditi, která poněvadž celau bránu nerozhodila,
ostatek sekyrami dal rozsekati; ale obležení tak mužně se bránili,
že i nepřátele od města odehnali, jich mnoho postříleli i také
nejvyššího'Franka ranili. Hejtman císařskýho lidu o tom zvěděv,
že Frank nočního času opět město šturmem dobýti míní, k němu
svýho trubače do ležení vyslal &.že jemu město na jisté vejmínky
postaupiti chce, vzkázal; vejmínky Frank uslyšeje, k nim-svolil
a všechno ostatní vojsko císařské i pakáži neb špížný vozy
rozličnými věcmi naplněné, také s dolejší i s hořejší zbraní, z města
sice pr0pustil, však vejš jmenovaný dva české pány zajal a do
města díl svého vojska českého položil. Hned také on Frank do
Prahy o těch dvauch zajatých páních k pánům direktorům psal
a odpověď nepříjemnau dostal. aby oba neprodleně do Prahy
poslal, což on nerad učinil, proto že on sám chtěl oba dle vojan
ského obyčeje šacovati a od nich k svému lepšímu něco peněz
vystrašiti; oni pak do Prahy přivezeni byvše, v Bílé věži jim
obydlí a arrest byl vykázán.

Dne 10. listopadu od Betlema Gabora sedmihradského knížete
i od stavův uherských vyslané poselství opět do Prahy přijelo
a mimo opětování neb opáčení v předešlém poselství dotknutých
věcí přednášelo na hradě pražském při svém vstaupení, hned
následujícího dne nařízeném, následující věci a je také písebně
podalo, totiž:

1. Mezi stavy uherskými i mezi sedmihradskými a s jich
knížetem Betlemem Gaborem, jakož také mezi stavy českými
a k nim s přivtělenými zeměmi poněvadž věčná jednota zavřená
jest, protož také aby ty všechny země jedna jako všechny a všechny
jako jedna společně proti nepřátelům bojovaly;
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2. aby žádná země bez vědomí druhých zemí s žádným
vojnu nezačínala, ani pokoj zvláště s domem rakauským na škodu
druhých zemí nezavírala. Kdyby pak která země s některým
knížetem neb králem v jednotu vjíti chtěla, to se má s vědomím
jiných sjednocených zemí státi;

3. vojna s domem rakauským na všechen spůsob má trvati
tak dlauho, dokad se všem sjednoceným zemím zadosti nestane;

4. poněvadž'Betlem Gabor s lidem svým válečným na žádost
stavův českých z své země se hnul, velké autraty s vojskem měl
i také 12 tisíc do Moravy tomu markrabství a českému království
k pomoci skutečně vyslal. protož k vynahražení svých velkých
autrat a k budaucí pomoci sto tisíc tolarův od stavův českých žádá;

5. aby pevnosti na hranicích tureckých tím lépeji upevněné
a lidem i zbraní, také všemi vojenskými potřebami dostatečně
opatřené byly, zté příčiny od koruny české a k ní od přivtělených
zemí 30 tisíc tolarův každoročně aby se složilo, stavové uherští
i sedmihradští- žádají;

6. jest zapotřebí, aby jmenem krále a stavův českých s uher
ským poselstvím někteří páni k císaři tureckému vyslaní byli
a s ním austně o to jednali, na jaký spůsob od něho pomoc míti
chtějí a kterak on pomoc uděliti má, sice že by tu práci sám
Betlem Gabor chtěl na sebe vzíti;

7. poněvadž království uherské velice schuzeno jest, protož
stavové uherští isedmihradští toho jsou aumyslu, aby cokoliv zemí
budaucně v této válce domu rakauskému patřících odejmau, to aby
při koruně uherské zůstalo, tak aby z užitku těch sobě mocnau
rukau přivlastněných zemí tím mocněji proti Turku válčiti mohli;

8. poněvadž císař s králem polským v jednotu vešel a nepo
chybně on král buď proti uherské neb sedmihradské zemi nenadále
něco nepřátelského začne, což kdyby se stalo, aby ty sjednocený
země (zvláště Slezsko) knížeti Betlemovi Gaborovi k pomoci nepro
dleně přispěly;

9. aby stavové čeští svýho krále Fridricha k tomu naklonili,
aby on také k těmto zde i v předešlém poselství dotknutým punktům
svau vůli dal;

10. aby stavové čeští s sjednocenými zeměmi písebnau odpověď
a ujištění jisté od sebe stavům uherským, také stavům sedmihradským
i knížeti Betlemovi Gaborovi dali, které také druhá strana jim
dáti připověděla.

Stavové čeští na takové přednášení písebnau odpověď těm
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uherských, sedmihradských i Betléma Gábora, aby přátelské strpení
až do příjezdu na hrad pražský jich nového krále Fridricha, který
tehdáž v Normberce na. sněmu byl, (o tom se nížeji jedná) měli a
s takovau odpovědí to poselství od sebe domů propustili. — Posledně
také od téhož Fridricha falckraběte poslána byla na již dotknuté
těch poslův přednášení taková odpověď: Co se toho uherského
a sedmihradského poselství dotýče, poněvadž se některé věci celé
římské říše dotýkají, k takovým věcem že ani on jakožto král
český, ani stavové jeho bez vůle dotknuté říše nic jistého zavříti
a svoliti nemohau'; co se pak zavřeného snešení a jednoty dotýče,
již hrabě z Hohenlohu nařízen jest, aby do Prešpurku k obecnému
sněmu odjel a tam o tu peněžitáu summu jednal, kde a kterak
by se taková sebrati měla, aby se žádost knížete Betlema Gabora,
také stavův uherských i sedmihradských naplniti mohla, o čemž
níže obšírněji.

Také toho času polské poselství od krále vyslané do Prahy
přijelo, na jehožto přednešení stavové čeští dne 16. tohoto měsíce
listopadu písebnau odpověď témuž králi' 1 také stavům téhož králov
ství polského vyslali, žádajíce, aby mezi korunau českau a polskau
dávno snešený & zavřený pokoj, podobně sjednocení i svornost,
nemšili a proti koruně české i také k ní přivtěleným zemím ničehož
nepřátelského před sebe nebrali, nýbrž koruna polská koruně české
ustanovené přátelství všemožně dokazovala. Podobně stavové'polští
svého krále napomínali a také za to jcj žádali, aby proti koruně
české a k ní přivtěleným zemím ničehož nepřátelského nezačínal,
proti tomu království českému žádné vojsko nenajímal a skrze to
své celé království do patrného neštěstí nedával, poněvadž Čechové
s Turkem i s Tatary v dobrémjsau srozumění, jakož takéis Uhry,
s Sedmihradčany, s Engličany. s Denemarky, s Švejdau a s mno
hými jinými knížaty i s velkými městy jednotu mají.

Slezáci zvěděvše, že Humanaj 1), uherský pán, císařovi Ferdi
nandovi vždyckny věrný voják, mnoho Polákův a kozákův najal,
dvadcátého muže na vojnu vzali a velké vojsko pro potřebu shledali,
obávajíce se, aby jich knížetství od téhož nepřátelského lidu nějakau
škodu trpěti nemuselo. On ale Humanaj shromáždiv 20 tisíc Polákův
a kozákův pěších i jizdných a maje při sobě zkušeného vojáka
Rodel Vejdn nazvaného, také i hrabě z Althanu, s tím vojskem
ne do Slezska, ale do Hořejších Uher vpadl a na Rakocýho (jehož

1)Homonnay.
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1619 Betlem Gabor u Kašova neb u města Klašice (sic) 1) s dílem vojska
svého zanechal) dne 13. listopadu ve čtvrtek při jednom místě
Hummel řečeném udeřil, s ním se od rána až do poledne následu
jícího dne pátečního potýkal, jej porazil a tak mnoho jeho lidu
zmordoval, že samých uherských pánův urozených do půl druhého
tisíce na bojišti zmordovaných ležeti zůstalo, ostatní do města

„ggmggfotaku ") utekli. Z bojiště hnuli se kozáci na statky Rakocyho
"' a všudy mečem i ohněm velké škody činili.

0131212131136 To když se v Hořejších Uhřích'dálo, také v Dolejších Rakan- _
hospod—Hu.sích laupením, pálením, zájmem a mordováním velké škody od

přátelskýho vojska císařského obyvatelům se dály, tak že lidé
v odevřených místech, v městečkách a v vesnicích bydlící své věci do
bezpečnějších míst odnésti museli, nebot císařské vojsko na šest
mil okolo Vídně mnoho městeček a vesnic vydrancovalo i popálilo,
proto aby nepřátelé, vojsko totiž české, do těch míst z Čech
příchozí neměli co bráti, ani také aby se v těch místech nemohli

C:,-15.433?zdržovati. — V městě Vídni (poněvadž z města žádný vyjíti, ani
192010-do města bezpečně vjíti nemohl, nebot hrabě z Turnu s vojskem

českým u města Kornaiburku i u Hořejšího Enzersdorfu ležel, také
cesta po Dunaji k Vídni od Hořejších Rakušanův tak zavřená
byla, že se Dolejším Rakausům, zvlášť vídeňským obyvatelům
ničehož po vodě dodávati nemohlo) velký nedostatek všech věcí,
také i velký hlad nastávati počal. Arcikníže Leopold po městě
Vídni jezdíc, vojáky, také i měšťany k mužnosti napomínal; starý
pak hrabě Trautson k hraběti z Turnu do českého ležení poslal
z Vídně jednoho svýho věrnýho a téhož- hraběte žádal, aby na
jeho statcích žádné škody činiti nedal. I odpověděl hrabě z Turnu
na tu žádost krátce: „Před půl letem, když sem k Vídni jako
přítel s mým vojskem českým přitáhl, žádný mě znáti nechtěl;
nyní ačkoliv přicházím jako nepřítel, nicméně co možného bude,
chci rád učiniti a ušanovati, té jsa naděje, že také on Trautson
s arciknížetem Leopoldem o to jednati bude, aby proti český
koruně nic nepřátelského on arcikníže Leopold nezačínal. ale aby
se on raději poddal; což nestane-li se, nejenom Vídeň, ale také celá
zem rakauská do nepřátelských rukau padne“.

Čechové Tehdáž také české vojsko Klosternaiburk oblehlo a jej dobý
ÉÍŠÍEÉZ. valo, však.nedobylo. _ _

Dne 19. listopadu na den svaté Alžběty přednější měštky

:) Správně: Košice.
') Rozuměj:Šaryšský Potok či Szarosz-Patak.
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z třích Měst pražských shromážděné, v devíti vozích krytých na
hrad pražský kAlžbětě falckraběnce, domnělé královně české, jely
a jí dle obyčejné zdvořilosti mnoho štěstí k jejímu svátku vinšo
valy i také přivezenau vazbu darovaly, totiž z tisového dřeva
prostrannau kolíbku s pozlaceným stříbrným plechem všechnu
pobitau a s drahými kameňmi vykládánau; při té kolíbce darovaly
také z podobného dřeva truhličku podobnými plechy & drahým
kamením okrášlenau, v které se nacházely všechny dítěti a šesti
nedělce přináležející věci. Jedna z těch pražských měštěk, nějaká
Taiblová, Alžbětě vinš učinila, z něhož Alžběta i za dar všechněm
poděkujíc, jedné každý mku k políbení podala. PodObně všechny
tři obce pražské tý Alžbětě vinš na ten den činily & na stříbrným
šálu 150 dukátův jednoho rázu darovaly, z nichž každý pět nyněj
ších prostých dukátův vážil; a tak se nacházelo 750 obyčejných
dukátův.

Dne 24. listopadu Karpeson, hraběte Mansfeldanejvyšší leůtnant
neb zástupník, vezma 4000 českého vojska, s ním město Kremž
oblehl, chtěje se ho zmocniti; ale když s petardau hranu městskau
rozhoditi usiloval, dvéře ačkoliv vyrazil a rOzhodil, však nad těmi
dveřími železná mříže neb hřeben železem dobře okovaný se Spustil
a vojákům českým do města vběhnauti zbránil. To vidíce obležení,
tak mužně na nepřátele stříleli, ženy také vřelau vodu na ně
s městských zdí lily i hořící smolný věnce na ně házily tak
hustě a tak škodně, že on Karpeson, zanechaje přes 200 vojákův
zmordovaných, od města odtrhnauti musel.

Hrabě Bukvoj a hrabě Tampir zvěděvše, že Uhři téměř
7000 silní u Prešpurku přes Dunaj přešli a připadnauce v šírém
poli na jeden praporec pěšího lidu císařského, jehož vůdce byl
nejvyšší strážný v Haimburgu ležící, všechny, vynímajíce 30 vojákův,
zmordovali a k městu Bruku nad řekau Leita ležícímu, také
k Fišetu i vejšeji že jíti chtějí, z téhož Bruku i z Fišetu Bukvoj
i Tampir vezmauce 6000 jizdných a 600 kyrysařův, na Uhry s těmi
svými císařskými vojáky nenadále udeřili a s nimi pod Haim
burkem u Kittsee téměř celý den se potýkali, až posledně kyry
saři na ně udeřili a Uhry k utíkání přinutili, k Prešpurku svau
cestu vezmauce. Padlo v té bitvě 600 Uhrův a 200 (jiní piší
400) Němcův, mimo těch přivezena bylo do Vídně 100 raněných.
Že pak tehdáž hrabě Bukvoj daleko se mezi Uhry pustil, od
jednoho Uhra do kyrysu šavlí tatý byl, však ten Uher po takovém
tětí byl zastřelen. Po té Uhrův porážce ti dva hrabata do svého
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dostavše od hraběte Tampíra na dva měsíce žold, s dobrými
kořistmi od císařského vojska k svým krajanům ujeli. Uhří chtíce
se nad císařskými mstíti, celau mocí s pomocí Čechův k Vídni
táhli a císařské až k Vídni ustupovati přinutili, také zámek
Ebrsdorf opatrovali, z něho císařské vojáky s rozvinutými pra
porci propustili, mnohých míst jiných se zmocnili, je vybrali
a mnoho obyvatelův zmordovalí. Mnozí když časněji mnohé svý
věci do Vídně, jakožto do místa a města bezpečného, odvezli
i také.sami sebe v 'něm zavříti se dali, velký hlad v tom městě
snášeti museli; neb to město Vídeň tak velké množství lidu
dostatečnau potravau zaopatřiti nemohlo, proto že do města. nic
od potravy pro blízký lid nepřátelský dodati se nemohlo a kdyby
v něm tak mnoho tisíc evangelického lidu nebylo se tehdáž na
cházelo, Vídenští hladem přinucení, byli by své město vzdáti
museli. Tehdáž Betlehem Gabor i hrabě z Turnu se prohlásili,
že by rád jeden každý z nich prst jeden z ruky své ztratil, kdyby
v tom městě tolik tisíc evangelických se nenacházelo, sice že by
v málo dnech to město hladem vyležeti, aneb všechny v něm
obyvatele hladem umořiti chtěli; a snadné by se to bylo mohlo
státi, poněvadž to město dostatečnau špíží opatřeno nebylo, hlad
den po dni se rozmáhal a nepřátelé Čechové i Uhři hustě istale
okolo Vídně jezdili, aby žádná. potrava Vídeňským dodati se
nemohla.

Toho. také měsíce list0padu někteří kurňršti, říšská knížata
i stavové náboženství evangelického, do Normberka na sněm se
sjeli, na nějž také Fridrich falckrabí, nepořádně korunovaný král
český, z Prahy přijel, proti kterému přítomni kuríirští, knížata
i z měst říšských vyslaní poslové před město dva praporce jízdného
lidu vyslali, kteří jej do téhož města dOprovázeli. Nacházeli se
tehdáž při tom sjezdu a sněmu následující páni i také z měst
říšských poslové vyslaní: Fridrich falckrabí kuríiršt od Rejnu,
nepořádně volený a korunovaný král český, kurfiršt brandeburský,
kníže brunšvické, kníže lineburské, markrabí z Brandeburku a
Kulmbachu '), markrabí badenský *), hrabě z Etingu '), hrabata
_zHohenlohu, frankovská (sic) hrabata 4), rytířstvo z Atmilu (sic),
rytířstvo z Štayerwaldu, říšské. města neb jich vyslaní, Štrosburg,

') Ti všickni byli zastoupeni pouze svými vyslanci.
') Fridrich.
') Správně::; óttingu.
') Rozuměj: Říšské hrabata Fi-anská..
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Frankfurt, Normberg, Ulm, Warumbs '), Špajer, Nordling, Rottenburg,
Šwábská Halla, Wimpfen, Šweinfurt, Kaufbaier 9), Landau i také
z Rakaus vyslaní, ti všickni osobně byli na tom sněmu shroma
žděni. Následující pak páni na svém místě svý posly a plnomocníky
vyslali, totiž: markrabí zBrandeburku a z Sulcbachu, kníže Moric,
landkrabí z Hessu, kníže z Sasu, linie weimarskéa), kníže z Wirtem
berka 4). Ten pak sněm držán byl v někdejším Augustiánským
klášteře, proto že ještě tehdáž dům raddní dostaven nebyl. Také
na ten sněm císař Ferdinand II. Jana Jiřího hrabě z Hohencolleru,
tejnau raddu, komorníka a říšské dvorské raddy praesidenta, neb
nejvyššího téhož auřadu řiditele, vyslal, který přitom sněmu potřebné
věci jmenem J. M. Cské přednášel i také je písebně podal, které
hožto přednešení krátký vejtah jest tento: Přednášeti dal on
Ferdinand císař na tom sněmu a dokazoval, jakau péči on míti
ráčí o to, kterak by celá říše a všechny země v pokoji vinšovaném
zachované býti mohly, zvláště království“ české aby k upokojení
přišlo, k čemuž ačkoliv všelikých prostředkův užívati a jak skrze
psaní, tak také skrze austné napomínání a přípovědi při stavích
českých toho vyhledávati ráčil, však dosavad že je k Své žádosti
nakloniti nemůže, kteří den po dni větší a větší nepřátelstvo
provozují a sami sobě ta největší zkáza jsau. Napomínal také on
Ferdinand císař na tom sněmu skromážděný pány & vyslaný, aby
se od stavův českých a od jiných přátel jejich proti císařské důstoj
nosti namlnviti a pohnauti nedali, nýbrž J. M. Cské pravdivým agrun
tovníni řečem věřili, pokoj prodlaužiti se snažili a proti důstojnosti
císařské nic nepřátelského nezačínali atd. -—Na takové přednešení
ti kurfirštové, knížata i stavové & města říšská náboženství evan
gelickýho svau odpověď učinili, příčiny své přednášejíce, pro které
na tento sněm přijetí museli, žádajice, aby J. M. Cská je stavy
říšské při jich svobodách a majestátích jich náboženství se tejka
jících zachoval, do říše a k ní do přivtělených zemí cizí vojsko nevodil,
žádnému nepokoji místa nedával a s královstvím českým pokoj
zavřel, tak aby skrze takový.již dosti roznícený oheň okolní země

celá říše patrnau zkázu cítiti nemusely.
Také toho času říšští stavové katoličtí v městě Wirzburgu

sněm svůj měli a na něj se císařští, kuríiršta mobutského, kolín

') Správně: Worms.
') Správně: Kaufbeuren.
J)JanArnošt.
') J an F ri d rich. — Ti posledně jmenovaní knížata byli přítomni

v Norimberce o s o b n-ě.
Beckovského Poselkyně II. 2. 14
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1619 ského, trirského, španihelští, bavorští, _pfalc—naiburští, rytířův
gubygwg;německých, lotrinští, rakauští, salcburgští, města Augšpurku, Kolína
“mém“- při Rejnu, biskupství wormského, špayersk'ého,augšpurského, hildes

heimského, konštanckého, elwangského, strasburgského, pasovského.
řezenského, fraisingského, litichského, basilejského, minsterberg—.
ského, paderbornského, opatství fuldenského,kemptenského. salmans
weilenského, také švábských hrabat atd. páni vyslaní sjeli a o ná

Artlkulověsledujících sedmi punktích sněmovali: 1. Na jaký spůsob zbauřené
W337“ království české mohlo by se upokojiti; 2. zdaliž nepřátelský straně

k odporováníhotoviti se mají; 3. odkud potřebné věci válečné a peníze
na vojsko vzíti se mají a zdaliž také do důchodův duchovních, kdyby
toho potřeba byla, sáhnauti a od kanovníkův i farářův peněžitá pomoc
žádati se má; 4. vjakým spůsobu katoličtí stavové a jeden každý
stav zvláště v příčině vojska i jiných vojenských potřebných věcech
se nacházejí, též kterak se sausedům k pomoci přispěti má; 5. na
jaký SpůSObjak s domácími, tak také s cizími potentáty sjednocení
neb jednota rozšířiti se má; 6. zdaliž by se nemělo poselstvi
k stavům evangelickým v Normberce shromážděným vyslati a je
jestli ne k udělení pomoci, aSpoň k pokoji a k svornosti nakloniti:
7. kdyby shromážděné vojsko do pole vtrhnauti mělo, jací auředlníci
jemu se předstaxiti mají a odkud spíže vzíti se má?

Stavovém- Že pak ti katoličtí, jak světští tak i duchovní, páni, také

gjššovoj- i málo vejš jmenovaná města říšská vojsko najímali, to proto
činili, aby, kdyby jaká vojna v říši od nekatolických neb evange
lických se začala, oni své země hájiti mohli a nepříteli jedno
svorně odporovati se snažili, poněvadž věděli, že také evangeličtí
již dávno vojsko najímati začali.

mu o.. Císař Ferdinand, uherský a český král, v Nyderlandu, ve
5:32, 331!Vlašich i jinde vojsko proti nepokojným svým Čechům najímal

' a král španibelský tři milliony zlata jemu také k válečné pomoci
daroval, při tom připovídaje, že budaucně větší summau chce
jemu nápomocen býti. — Hrabě Trautmansdorf od císaře v té příčině
k papeži i k jiným knížatům vlaským vyslán byl, žádaje od nich
proti Čechům pomoc a s potěšitedlnau odpovědí k císaři se navrátil.

xmum Katoličti stavové Hořejších Rakaus také k pomoci té vojny proti
„ŠŠŠ—„limpstavům českým nekatolickým (stavové čeští katoličtí proti svému

'"“— králi ani tehdaž ani jindy se nezdvihah', nýbrž jemu vždyckny věrní
a poslušní zůstávali) 3000 pěchoty a 2000 jizdných, také dva—
kráte sto tisíc zlatých rejnských císaři, jakožto svýmu arciknížeti.
dáti připověděli.

Dne 22.'listopadu tu noc před sv. Klimentem v kostele



R. 1619. 211

sv. Víta na hradě pražském vidíno bylo tak jasné světlo, že ním
se všechna kostelní okna, jako by celý kostel vnitř hořel, osvěco
vala. Opět-dne 29. listopadu v noci před sv. Ondřejem, jenž
předcházela první neděli adventní, podobnau jasností netoliko ta
okna kostelní osvícena byly, ale také zpěvy v tom kostele se dály.
Služebníci Abrahama Skulteta ') taková světla na oknách kostel
ních vidíce i zpěvy v témž kostele slyšíce, k Abrahamový pána
svého komnatě neb k lehací komoře pospíšili, pána svého ze sna
probudili a co se v kostele děje, oznámili. Abraham Skultet jináče
se nedomníval, když tu novinu uslyšel, nežli že kanovníci i jiní
katoličtí duchovní tajnědo toho kostela (z něhož jako i z svých
obydlí i z hradu pražského minulého měsíce oni vyhnáni byli)
svévolně vešli a v něm svý adventní papeženské služby neb
llorate konají. I rozhněvaje se on velice, jednoho z.svých služeb
níkův věrnějšího ihned k strážným hradu pražského vyslal, přísně
jemu poraučeje, aby neprodleně některý zbrojníky a hradu praž—
ského strážníky s sebou vzal, kostel odevříti dal, 3 zbrojnými
strážníky do něho vše], kanovníky i všechny jiný katolický kněze
ven z kostela vyhnal, je všechny do vězení dal a v něm tak
(llauho je zdržel, dokud by král Fridrich jich tak velkau opovážlivost
dle provinění slušně nepotrestal. I nemoha on Skultet hněvem
proti těm kanovníkům rozpálený dočekati, až by se jeho vyslaný
služebník navrátil a toho všeho dokonalau zprávu učinil, sám
osobně z děkanství, z obydlí svého, vyběhl, a svolav okolní lid kal—
vinský, s ním k dveřím kostelním pospíchal, k nimž přiblíživ se,
spatřil vojáky, pro který on služebníka poslal, také se blížiti
a když on i jiní přítomní všickni k dveřím kostelním přistaupili,
ani více žádného zpěvu neslyšeli, ani žádné osvícené okno nevi
děli, .mimo které se v kapli sv. Vojtěcha velmi jasné ukázalo
a hojně papršky na spůsob jasné hvězdy z sebe vydávalo, ale také
i ono po malé chvíli se ztratilo. — Ačkoliv ten nepořádný kněz
Abraham Skultet žádného zpěvu více neslyšel, ani světla v ko—
stelních oknách neviděl, předce od kostelních dveřích odstaupiti
nechtěl, jináče se nedomnívajc, nežli že kanovníci a jiní papeženci
(tím jmenem nás katolíky všickni kacíři potupně jmenují) v tom
kostele zavření jsau, kteří vykonajíce již papeženské služby své,
od zpěvu přestali a světla zhasili. Poručil tedy on, aby se dvéře

]) Abr. Skultet byl dvorskýmkazatelem krále Fridrichovým a proslul
neblaze obrazoborstvím v chrámu Svatovítském, o čemž se doleji obšírně
mluví.

14*
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212 Kap. mv. Divy v'chramu sv. Víta; Skultetova vášnivost.

po tý straně, kde leží tělo sv. Zikmunda, ihned otevřely a všichni,
kteří koliv se v něm najdau, chyceni byli. Když pak jeho služebník
ty dveře odvírati počal, tak mocný a strašlivý strhl se vichr,
který všechny přítomný velice přestrašil; nebot se oni jináče
nedomnívali, nežli že to všechno přístřeší, pod nímž oni u těch
dveří stáli, na ně ihned padne; také ten vichr všechny jich světla
jednímkrátem nenadále zhasil. Tím jsauce óni _přestrašeni, kdo
jenom kam mohl uskočiti a utécti, nelenoval, obávaje se, aby od
toho přístřeší, kdyby ono padnauti mělo, zařícen nebyl. Sám také
Skultct 'tak byl přestrašen, že na tom místě více mrtev nežli živ
státi zůstal, ani od těch dveří bez pomocníkův do svého obydlí
na děkanství hradu pražského navrátiti se nemohl. Když ale on
po dosti dlanhé chvíli zase k sobě přišel, hanebné proti nevinným

' kanovníkům žehrati počal, jich čarodějnictví všechno to, co se té

K\wllky v
kostele hle

datí dal.

noci skrze ten nenadálý a strašlivý vichr dalo, přičítaje a. jim častěji
vyhrožoval, že pro ten čarodějný aučinek všechny z domu kapi
tolního na Hradčanech, v němž oni jako v nějakém žaláři bydleti
museli, buď do ciziny vyžene, aneb ve vězení je uvrhne & všechny
usmrtiti rozkáže. Rozkázal taky svým některým smělejším přes
celau noc u všech téhož kostela dveřích bedlivnu stráž držeti.
také pilně pozorovati, zdaliž některý papeženec z kostela vyjde:
ta ale stráž všechna byla darebná. nebot kanovníci o tom, co se
té noci v kostele sv. Víta dále, dokona nic nevěděli, tehdáž někteří
v svým kapitolním domě od pánův direktorův I od stavův českých
sobě vykázaným a ostatní na Strahově nejináč než jako 2 své
vlasti vyhnanci bydlíce. -- Skultetova tvářnost zde jest přiložena 1).

Hned na ráno, jak jenom se rozednívati počalo, svolaje
Skultet některý z roty své, také předešlý zbrojníky, s nimi do
kostela sv. Víta pospíšil, v_něm všechny kauty slezl & jak po
pnvlačích, tak také po kruchtách, ano i pod střechau a po všech
děrách hledati dal, věděti chtěje, zdaliž se některý papeženec
nikde neukryl. Posledně sám on osobně přistaupil k dvaum
sklepům, jeden jest nad kaplí sv. Vácslava a druhý nad sakristií,
ale vida, že visutý zámky při obanch dveřích neporušený visejí,
patrně poznal, že v těch sklepích žádný papeženec nemůže býti
ukrytý. Když tak, dlauhý čas po celým kostele i po všech jeho
kautech hledaje, žádného nalézti nemohl, počal nevinný kanovníky
a horlivý katolíky dle nešlechetného obyčeje svého z čarodějnictví
opět viniti; v tom nenadále přišel do toho kostela vážný jeden

'l \'37. nahoře str. 19% poazn. 1
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muž, jemuž s hejtmanem hradu pražského také ten hrad k opa- 16,19

.trování dán byl a vyrozuměje, že Skultet s svými lidmi is vpjáky
hledá kanovníky, krátce k němu promluvil, řka: „Bezpotrebně
pane Skultet to činíte, nebot kanovníci v svých sobě vykázaných
místech pokojně bydlejí aniž co o tom vědějí. co nočního času
v tomto kostele se dálol“ Vysvědčoval také i to, že toho kostela pgiffnfi.
probošt, děkan a jeden kanovník (ti tři toliko v domě kapitolním “hgfjulfi'
na Hradčanech téhož času bydleli) nikam jinam nevycházejí, toliko
do kostela sv. Benedikta a v něm služby Boží konají; také dva
kanovníci zdržují se v klášteře strahovském a z něho ani ven
mezi lid nevycházejí. Ostatní pak kanovníci, také i jiné všeckno
kostela sv. Víta duchovenstvo své obydlí mají v domě farním při
kostele sv..Benedikta, „v kterém také před čtvrt hodinau viděl
sem je služby Boží konati.“ Skultet jsa tím bezpotřebným praž
ských kanovníkův hledáním i také toho srdnatýho muže hodno- 0,3?ng
věrným svědectvím zahanben, svau zlost, kterau proti kanovníkům, ““""“
proti duchovenstvu & proti jiným katolíkům vylíti nemohl, proti
oltářům, obrazům i proti svatých ostatkům ji vylíti a nad nimi
se mstíti chtěl, což také téhož času jistě byl by učinil, kdyby
takový Skulteta aumysl zlý hejtmana hradu pražského ten dobrý
muž časně nebyl přednesl; hejtman uslyšeje tu opovážlivau novinu,
do kostela hned pospíchal, Skulteta přísnými slovy z toho tak
bezbožného aumyslu, ano i již začatého aučinku trestal, i také
od dalšího oltářův boření, obrazův rušení & od jiných nešlechet

ností odstrašil. — Od toho dne na poručení Fridricha falckraběte 533313:
nařízení byli každéhodne někteří hradu pražskýho strážní, kteří ==
při všech téhož kostela dveřích ve dne i v noci stráž držeti &
bedlivě pozorovati museli, aby žádný katolický kněz do něho se
nevlaudil. Také od té chvíle zlost Skultetova čím dále tím více
proti katolíkům, zvláštně proti duchovenstvu, tak se rozmáhala,
že ten nešťastný kalvin Abraham Skultet Fridricha falckraběte, 22311313?
nepořádného krále českého a pána svýho, jak sám osobně, tak změ—"135333
také skrze jiný pány témuž Fridrichovi milé, který týž Skultet
k svý straně přitáhl, snažně za to žádal, aby se mu dovolilo
z toho kostela svatého a od samého Krista Pána posvěceného
všechny oltáře, všechny obrazyi jiné, všechny okrasy ven vyházeti,
je roztlaucti, spáliti a ten kostel od modlářství papežencův (tak
on chrámovau „okrasu potupně jmenoval) co nejspíše a n'ejlípe

očistiti. Fridrich po dlauhém rozmejšlování nevěděl, má.-li žádost F'ŠŽ'ŠÍĚÉ"
svého duchovního otce Skulteta i jiných vzáctných pánův prosby
vyslyšeti, aneb má—lijim to. což ho oni žádají, odepříti, mysleje
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1619 sobě, aby pro ten tak kvapný a snad mnohým Čechům aučinek
nemilý v nenávist u nich neupadl. I povolaje k sobě svý raddy,
český pány, k nimž on svau důvěrnost měl a kteří jemu také
k český koruně nápomocni byli, pilně se oto s každým obzvláštně

51303333 osobně radil. Oni všickni (ačkoliv z nich žádný katolického
'm- náboženství nebyl) jednosvorně & velmi 'dobře jemu radili, aby

toho činiti nedovoloval, dokládajíce i dokazujíce také to, že pro
takové škodné a nekřesťanské dovolení nejenom u těch, kteří pod
jednau, ale i u těch, kteří pod obojí spůsobau Tělo a Krev Krista
Pána přijímají, v nelásku jistě velkau upadne; Vilím pak starší
z Lobkovic, toho času království českého nejvyšší hofmistr, Fridri

Ncpmelachovi také to dosvědčoval: „Kdokoliv se osmělil nějakau neúctu
kontelaav. , _ _ „

wu nuit-wtomu svatému místu, kostelu sv. Víta, učiniti, ten jistě od Boha
patrně, příkladně a přísně vždyckny trestán byl“_.— Proti té chvali
tebné raddě Alžběta, “manželka Fridrichova, rozená. Engličanka
a zatvrzelá kalvinka, tak dlouho manžela svýho neupokojitedlnými
prosbami zaneprázdňovala, dokad při něm to, zač žádala, neobdr
žela, atak daleko jej pohnula, že on zapomenuv se na dobré
raddy svých _maudrých rádcův, pánův českých, nařídil. aby dne
21. měsíce prosince on Abraham Skultet všechny oltáře v kostele
sv. Víta rozbořiti, všechny také obrazy a jiné kostelní okrasy
ven z kostela vyházeti, je spáliti a kostel tak vyčistiti (raději
zohyzditi) dal, aby k jich ohavnému náboženství kalvinskému
budaucně mohl slaužiti, o čemž doleji více se jedná.

MěstoPísek Dne 6. měsíce prosince hrabě Mansfeld s českým vojskem
53% o'ÍiÍměsto Písek, které on téměř celý měsíc dobýval &je od Bukvojských

“"“ neb císařských vojákův, kteří po jeho se zmocnění ,v něm zavření
byli, vzdáním dostal, ačkoliv jemu po ten celý čas císařští v něm
ležící vojáci mocně odpírali a dne 22. listopadu do českého vojska
z města vypadnauce, jich mnoho zmordovali, však posledně pro
nedostatek špíže, olova i prachu přinuceně se vzdali. V tom městě
nejvyšší auředlník nad vojskem císařským Don Martin '). španihelský
pán, ačkoliv takový nedostatek všeho býti seznúval a jako očité
viděl, předce však to město na žádný spůsob hraběti Mansfeldovi

Vojtoinýhovzdáti nechtěl. Posledně vlastní jeho vojáci (jich se do čtyr set
115523111?nacházelo a mnoho nemocných bylo) v jednom sklepě toho svýho

nejvyššího a téhož města opatrovníka & hájce zavřeli, s hrabětem
Mansfeldem sami 0 pokoj rokovali a s jistými vejminkami město
jemu vzdali, které on s jich povisní i s pobočnau zbraní, také

') Doplů: de Huerta.
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s všemi věcmi jejími, které oni osobně odnésti mohli, nejenom 1619
z města pokojně propustil, ale také až na hranice rakauské vypro
vázeti dal, kteří kamkoliv přišli a vojsko císařské našli, to sebau do
Rakaus vzali; toliko v Budějovicích a v Krumlově, českých městech,
vojsko císařské ležeti zůstalo &ta města před českým vojskem hájilo.

Hrabě \lansfeld téhož Don Martina Španihele i jiné vo- mu.
jenské císařského lidu auředlníky v městě zajav, do Plzně všechny do“gf Po“
poslal. — Mansfeldského vojska českého díl když do města
Písku pro obranu šel, z něho zase v krátkým čase všickni vytá
hnauti museli, nemohauce v něm pro veliký smrad zemřelých533152
a pobitých lidí. také i scepenělých hovad trvati; a tak to město,
které hrabě Bukvoj dne 25. srpna zapáliti a všechny jeho obyvatele
zmordovati dal, pusté státi zůstalo tehdáž i tohoto poslednějšího Pu“ WO
času a ono ne k městu, ale k hromadě kamení podobné bylo.

Don Baltazar '), vlaského i španihelského vojska (jehož osum a?.ŠĚŽi-im
tisíc se počítalo) od knížat vlaských i od španihelského krále císaři Čima).
Ferdinandovi proti Čechům a proti s nimi sjednoceným k pomoci
poslaného nejvyšší auředlník a vůdce, s tím vojskem od Mediolanu
do Pasova když přišel, tam i v okolních místech je odpočívati
nechal a toliko s půldruhým tisícem od Pasova do Čech k městu
Krumlovui k Budějovicům po Zlatý cestě, tak od davna jmenované,
přímo táhl. s sebau odevřený list neb psaní, od Ferdinanda císaře
jemu svěřené a v Vídni dne 15. prosince podepsané, Čechům
přinesl, jehož vejpis on na mnohých a rozličných místech zavěsiti
dal, aby všem obyvatelům tím spíšeji k známosti přišel. Toho pak
vejpisu slova jsau tato:

My Ferdinand II. z Boží milosti volený římský císař atd. — Šach-;:
Známo činíme tímto listem vůbec a jednomu každému, kterak Čechůmpo

obyvatelé našeho království českého, někteří z pauhé nezbednosti, lm
svévolnosti a neustupnosti, jiní pak z mušení a z přinucení po
tolikerým proti nám rozličným a jistě velice těžkém prohřešení,
tak daleko den po dni při dosavad trvajícím válečném pozdvižení
v svém předsevzetí zlém (z něhož před světem, méněji před Bohem
nebudau se nikdá mocti OSpravedlniti) jsau přišli, že nám králi
a pánu svému při korunování na království české učiněnau přísahu
nejenom jsau přestaupili a zrušili, ale také jiného sobě krále vzali,
do naší královské a císařské residenci na hrad pražský jej uvedli
i také v kostele téhož hradu jej korunovati dali, tak že jsme my
skrze to přinuceni byli Opět silný počet vojska jizdného i pěšího

.
*)Doplň: de Marradas.
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_ auředlník, takového našeho věrného poddanýho

216 Kap. XIV. Manifest Ferdinandův;_Jednani s Uhry o konfederaci.

do již dotknutého našeho—královstvíčeského vyslati, proto, abychom
toto království naše tím lípěji sobě ubezpečili, mnohé v něm ještě
nám milý' a věrný pozůstávající poddaný v jich k nám milé věrnosti
upevnili, zpronevěřilé nám poddaný k povinné poslušnosti obrátili
a celé naše království české s přivtělenými zeměmi od dalších
vojenských nepříležitostí, také od vylití krve, od pálení a dranco
vání i od všelikého bídného a žalostného nastávajícího saužení
osvobodili, kterýchžto zlých věcí toto české naše království s přivtéle
nými zeměmi dostatečně zakusiti již muselo. Důvěřujeme se však
dokonale, že mnozí z té proti nám zpronevěřilosti žádného oblíbení
míti nebudau, nýbrž svým vlastním svědomím a naší patrnau
spravedlnosti pohnauti se dají, své prohl-ešení uznají, od svých
vlastencův v neustupné zpronevěřilosti trvajících odstaupí a od
poslušnosti nám, jakožto svýmu milému otci, korunovanému i olejem
svatým pomazanému svému králi a pánu i spravedlivému dědiči
království českého, při našem na též království řádném korunováni
slibované, nikterak se neuchejlejí, začež takovým všechněm naší
císařskau a královskau milostí se zakazujeme & jim to všechno
milostivě i vděčně zpomínati připovidáme. .

Pročež poraučíme všem obyvatelům našeho království českého
i jednomu každému a je otcovský napomímime, aby na svau po
vinnost a přísahu, kterau jsau se nám, jakožto svému korunova
nému králi a pánu zavázali, také na obecné dobré a na svý
osobní užitky a statečky, ano také na zahubu svých milých man
želek, ditek i poddaných svých,- kterau již také dílem zakusiti
museli, bedlivě pomněli, naše tolikeré otcovské napomenutí k svému
srdci připustili a při don Baltasarovi aneb při tom, kdokoliv naše
vojsko z poručení našeho říditi bude, časně se 0pověděli, chtěji-li
od něho ochráněni a při jich statečkách, manželkách, ditkzích,
poddaných a při “svých životech zachování býti; nebot jsme my
témuž don Baltasarovi, jakož ikaždýmu tomu, který našeho vojska
z poručení našeho řiditelem a vůdcem bude, plnau moc dali
a mocí tohoto odevřeného listu našeho jemu tu moc dáváme, aby
jednoho každého (který by koliv dle tohoto listu našeho, aneb dle
spravedlivého & hodnověrnébo vejpisu jeho, před. téhož don Bal—
tasara neb kteréhokoliv auředlníka neb vůdce lidu našeho vojen
ského buď osobné neb z důležité příčiny také písebně předstaupil
a věrně přednesl, že on mim každého č'asu povinnau poddanosti
se zavazuje a nás za pořádného krále českého a p a svýho uznává)

on jmenovaný Don Baltasar, aneb na místě jeho jia našeho vojskaŠimonem naším
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Cským & Kským na milost přijal a jemu v ničem ubližovati nedo- 1619
pauštěl. Kdoby pak koliv proti naší vší naději tak velké milosti
nechtěl se aučastníkem učiniti a naší otcovské vůli zadost učiniti,
ten at žádnému jinému, nežli sám sobě, vinu přičítá, když nastá
vající neštěstí velké nenadále ho potká.

Dáno v našem městě Vídni dne 15. prosince, léta 1619.
Fridrich falckrabí dne 16. prosince z normberského sněmu W613;

(o němž málo vejšeji zmínka se stala) ') do Prahy po počtě se “="-mih?
navrátil a žádost stavův uherských považovati začal, kteří v tom
se prohlásili, chtějí-li páni stavové čeští s nimi v jednotu vjíti,
aby z prostředku svého hodnověrný muže s plnau mocí k ním do
Prešpurku, na obecným sněmu tam shrom'ážděným,v čtrnácti dnech,
počítajíce první den" od 9. dne téhož měsíce prosince, vyslali; což
jestli stavové čeští neučiní & k nimldo Prešpurku poslyaplnomoc
níky nevyšlau, že stavové uherští k ním také do Prahy k jednání té
jednoty žádného z prostředku svého'nevyšlau, nechtíce &nemohauce
svau přednost oni zadati, poněvadž království uherské v všechněch
věcech staxy české i jich království předchází & také před králov
stvím českým vždyckny přednost mělo. — Dáleji když opět dne 18.
téhož měsíce prosince z Prešpurku psaní do Prahy k Fridrichovi
falckraběti a k stavům českým i k sjednocených zemí stavům poslané
se přineslo a v něm obsažená žádost i podstatné příčiny od hraběte
z Turnu se považovaly, s následujícím napomínáním, aby Fridrich
falckrabí a stavové čeští svý posly & plnomocníky—do Prešpurku
vyslati neprodlívali, tím tedy psaním stavové čeští na.hradě pražském
tehdáž shromáždění byvše hnutí, následující pány český 2 pro
středku svého do téhož města Prešpurku na sněm vyslali: jmenem
Fridricha falckraběte jel Jiří Fridrich, hrabě z Hohenlohu, jmenem

pak stavův českých vyslán byl Jindrich Mates hrabě z Turnu, Pozolsotvgrgg
nejvyšší polní generálomaršalek, Linhart Kolonna z Felzu, nejvyšší purkujelo.
leiitnant neb zástupník českého vojska, Jan mladší z Bubna,
nejvyšší generál-wachtmistr neb strážný, Pavel Vosterský Kaplíř
z Sulevic, nejvyšší polní generál kvartirmistr, a Pavel Ješínn). Také
ti stavové čeští hned psaní k stavům moravským, slezským'a lu—
žickým vyslali, jich napomínajíce, aby také do Prešpurku k sněmu
svý plnomocníky neprodleně poslali.

1) \'a str. 208.
') Z Bezdězce. — O jeho literární činnosti viz Jirečkovu Rukovět

I, 319. a téhož Úvod k nejnovějšímu vydání Dalemilovy kroniky české
(Fontes rer. boh. III. pag. XV.)
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_ 1619 V Rakausích když mezi vojskem českým z nedostatku špiže
"33:33 hlad i mor se rozmáhal, Betlem Gabor s svým sedmihradským

mi!“- i s uherským lidem od českého vojska odstaupil a z Rakaus k Preš
purku i dále do Uher se hnul, za nimžto hrabě Bukvoj s císařským
vojskem pospíšil, půldruhého tisíce mužův jeho, kteří se opozdili,
porazil a některá města zpronevěřil-á zase císaři k poslušnosti
přivedl.

Žltlztnukydu—i Stavové mcravští sněm v Holomauci drželi a na něm se

šf'tdůmwv o to snesli, aby vsechny duchovní statky a jich užitky k zaplacení
muy bylyvojska vynaloženy byly, ty pak statky přes osum millionův na

zlatě vynášely; také ti stavové tehdáž ze všech katolických ko—
stelův stříbrný i zlatý klenoty vzali, je rozpustili, peníze bili
& nimi vojákům platili.

23232223:- Stavové čeští v Prešpurku jednotu s Uhry i s Sedmihradčany
" . Uhry zavřeli a Betlemovi Gaborovi sto tisíc tollarův, které on od nich

žádal (jakž o tom málo vejšeji zminka se stala), odvedli.

31:11inne- Fridrich falckrabí to chvalitebného v Městech pražských tohoto
Zing-53515:—měsíce spůsobil, že všechny domky nevěstek zrušiti, špitál pro

věkem sešlé a chudé lidi stavěti, silný a zdravý žebráky neb raději
tuláky do želez dáti, aby ulice pražské oni čistili, poručil.

Světlovío- Abraham Skultet, Fridricha falckraběte dvorský kazatel
“shaw a superintendent neb nejvyšší predikant, když na to všemožně

myslil, kterak by hlavní kostel sv. Víta na hradě pražském dle
dovolení sobě od Fridricha daného (to dovolení on Fridrich při
nuceně dal, jakož vejš o tom jest ponavrhnuto), co nejvíce zohavil,
v noci tu ohavnost předcházející (den totižto k tomu zohavení nařízen
byl 21. měsíce prosince) následující divné věci v tom kostele
i blíž něho se dály: V noci tedy před sv. Tomášem velké světlo
v tomto kostele se ukázalo a tak všechny jeho okna osvítilo, že
každýho, kdo jenom se na ně díval, velká hrůza obklíčila; mimo

13113331!toho vidění a divného těch oken osvícení slyšán byl také zpěv,
slyšení"i“ jako by v tom kostele katolické duchovenstvo své modlení a

služby Boží konalo, neboť se v něm zpívala letanie o všech
Svatých na takový spůsob, jak obyčejně časův tehdejších od ka—
novníkův a. jiných k témuž kostelu přináležejících duchovních
služebníkův se zpívala i dosavad každýho týhodne v postě po tři
dni, totiž v pondělí, ve středu a v pátek se zpívá. — Ta kostelní
okna neobyčejným světlem osvícena viděli, také modlitby říkati
& litani'e zpívati slyšeli nejenom strážní, od Fridricha falckraběte
k opatrování kostelních dveří nařízení, ale také mnozí „jiní na tom
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hradě bydlící kalvíni i jiní lutriáni & Husiti, všickni jednosvorně
vysvědčujíce, že v čas toho světla a zpěvu velkau hrůzau všickni
obklíčeni byli. Letanie o všech Svatých když vyzpívána- byla,
hned slyšán byl zpěv, jaký se u katolíkův obyčejně před velkau
mší zpívává; po tomto zpěvu zpívalo se Kyrie elejson, po něm
Gloria in excelsis deo neb Chvála na vysostech Bohu atd., potom
následovala epištolu, pak evangelium a jiné modlitby i zpěvy celé
mše svaté až do ite missa est, nejináč, než jako by se opravdová
mše svatá od katolického duchovenstva zpívala. — Po šťastném
následujícího roku na Bílý Hoře blíž Prahy nad zpronevěřilými
Čechy od Ferdinanda II., řádně korunovaného krále českého a
císaře římského, nad Fridrichem falckrabětem obdržaném vítězství
a po hanebném téhož Fridricha, neřádně korunovaného krále
českého, z hradu i z Měst pražských, ano i z celého království
českého vyhnání, všickni svědkové ti, kteří se ještě toho času
v Praze nacházeli a to světlo viděli i zpěvy slyšeli, předvoláni
byvše & tázáni, aby pravdivě vyznali, co jsau tehdáž viděli a co
slyšeli: — všickni svědkové ti jedním hlasem svědčili a přísahau
svědectví své potvrzovali, že to tak, jakž zde již ono jest do
tknuto, všechno se dalo. Jaká ale epištola, neb jaké evangelium
tehdáž se zpívalo, pověditi oni neuměli, poněvadž žádný z nich
latinské řeči povědom nebyl. Dva předce z těch svědkův vtipnější
to jistili, že hlas toho, který epištolu zpíval, byl vlastní hlas Petra
kněze, nedávno v Pánu usnulého vikaristy; nebot hned jak jenom
ti dva epištolu zpívati slyšeli, jeden k druhému dle jich vlastního
a přísahau stvrzeného vyznání pravili: „Hle tento hlas jest kněze
Petra, tohoto kostela vikaristy nedávno zde pohřbeného; na to
nás (dále mluvili ti dva svědkové) ihned taková hrůza obklíčila,
že jsme více ani jednoho slovíčka promluviti nemohli“. — Ještě
více ti přísežní svědkové také i to vysvědčovali, že po vyzpívání
té svaté mše ty osoby neb raději v Pánu usnulé & v tom kostele
sv. Víta odpočívajících těl duše, kteří nepochybně byli svatí pa
tronové čeští a jiné duchovenstvo jako s processí po kostele
chodili, modlíce se a častěji říkajíce: Oremus, Oremus; to jest:
modlme se, modlme se! Že pak ti svědkové žádné jiné slovo
latinské lípěji vysloviti neuměli, jako to oremus, i vidělo se tehdáž
pánům komissařům, že ti svatí neříkali: oremus, oremus, ale
raději: migremus, migremus; to jest: jděme odtud! jděme odtud!
jakož také jeden z těch svědkův vyznal, že se jemu ta. slova
nezdála býti: oremus, oremus, ale jakási jiná., těm podobná.
A když on od pana kanovníka hradu pražského Josefa Makariusu

1619

Mii svatbu
Nebe—Hand
zpívali v
Praze.
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Marň'elic '), který tehdáž při té věci také komissařem byl zřízen.
v přítomnosti všech přítomných tazán byl, zdaliž jsau ta slova
podobně nezněly: migremus, migremus? odpověděl po dosti dlau
hém těch slov v své mysli považovaní nato: V pravdě nčtca
takového bylo a víceji mi se vidí, že jsem tehdáž říkati slyšel:
migremus, migremus, nežli oremus, oremusl“ ——„"Po těch slovích
-nic více jsme neslyšeli,“ dokládaii ti svědkové, „nežli to, že
dveře železné při kapli sv. Vácslava tak silné se zavřely a takový
třeskot spůsobily, jako by se byly na mnoho kusův roztlaukly.
odkudž opet nový strach a hrůza nás obklíčila. Když ty dveře
s tak strašlivým hřmotom zavřené byl), hned všechno světlo
v kostele sv. Víta se ztratilo a jiné v té kapli sv. \'ácslava itaké
v kapli sv. .Vojtěcha se ukázalo. Ty obě nyní jmenované kaple
(když celý kostel sv. Víta i také všechny v něm zavřený kaple
oblaupen byl) dobrothý Bůh před bezbožnau kalvinskau rotan,

o'jistč na přímluvu dědičův českých a patronův svatých, tak chrá
niti a\0patrovati ráčil že do těch dvauch kaplí sv. Vácslava a
sv. Vojtěcha žádný kacíř nikda násilně .vjíti nemohl. Mimo těch
při kostelních dveřích stráž držících vojákův nejenom vysvědčili,
ale také svau přísahali to potvrdili oba hlásni na věži sx. Víta
ponocující, jedním hlasem pravice, že také té noci velké světlo
v kostele sv. Víta spatřili, které když se v něm ztratilo, nenadále
uhlídali jasný oblak nad tímž kostelem se vznášeti & z něho
papršlek jasně se třpytící vycházeti, který přímo k západu slunce až
k strahovskému kostelu pomalu se táhl a čím více on se k západu
táhl, tím víceji také ten jasný oblak, z něhož papršlek vycházel,
před jejíma očima se tratil. K strahovskému kostelu když konec.
toho papršlku dosáhl, nad ním státi zůstal, a ostatek oblaku nad

“kostelem sv. Víta stojící proměnil se v krásné svítící papršlek
a roztáhne se on na spůsob nebeské duhy, jedním koncem svým
kostel sv. Víta a druhý kostel strahovský dosahoval. Po malé
chvíli ten papršlek od toho konce, který se spatřoval nad kostelem
sv. "Víta, počal se tratiti a tak dlauho se tratil, až se všechen
ztratil. —Také mimo těch 11kostelních dveří stojících strážných,
tak i na věži ponocujících svédkův přísežných. nacházeli se i jiní
mnozí vzáctní a hodnověrní Pražané, kteří také to divné vidění
s velkým podivením viděli. Dva sedláčkové z vesnice Vořech')
řečená a blíž Prahy ležící, s obilím té noci na trh do Prahy jeli

') Správně: z Merfelic.
*) Či: Orech v bývalém kraji Rakovnickém.
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a blížíce se k Praze před svítáním, viděli na Bílý Hoře mnoho 1619
světel se ukazovati a nejvíce na tom místě, na kterém následu
jícího roku Fridrichova české vojsko poraženo bylo. I leknauce
se těch nikdá. v těch místech nevídaných světel, nesměli blíže 83113213?
k Praze jeti, aby do rukauch nepřátelských (nebot oni se domní- “WMF
vali, že nepřátelé na tý Bílý Hoře při těch světlách svý stany
rozbijejí) samochtě nepřišli, protož uchejlivše se oni s vozmi
svými do nejbližšího hauští. v něm co se dále s těmi nikda neví
danými světly státi bude, pilně pozorovali; _ale po půl hodině,
když se rozednívati počalo, všechna světla se ztratily a “oni bez—_
pečně do Prahy na trh s obilím přijédauce, co viděli vůbec poví—
dali. Ta světla na tý Bílý Hoře viděli také jiní sedláci, kteří tě
noci do Prahy z vesnice Stodůlky nazvané dříví na trh-vezli.
Skrze ta světla, která. se v půl hodině ztratily,. Bůh spravedlivý
ukázati chtěl, že na tom místě v půl hodině vojsko Fridrichovo
i kacířských stavův českých od vojska Ferdinandového poraženo
bude, což se také následujícího roku v skutku tak stalo, o čemž
doleji. ' _

Zdaliž Skultet, nepořádný kalvinský kněz, o tom jak na Bílý Vimi—543339
Hoře, tak také v kostele sv. \'íta ukazujícím se světlu i o zpěvu zohaven
vtom kostele se rozlíhajícím jakau vědomost měl, nemůže se
jistotně věděti; to sice se ví a Pražanům i jiným nejlípe včdomo
jest (nebot se toho všeho znamení dosavad spatřují), že ten církve
katolické velký nepřítel s jinými sobě v bezbožnosti rovnými
kacíři následujícího dne, jenž byl den 21. prosince po poledních
do kostela sv. Víta vešel, v něm ne jako křesťan, ale jako pohan nem,-...na.
svau vůli zlau provozoval, 'když oltáře bořiti, hroby odvírati, ka- je?-$$$?
menný obrazy tlaucti, dřevěnnýpak, ano .i ostatky svatých páliti
rozkázal. Nejprvnější zlost svau ti Skultetovi pomocníci dokázali
na obrazu Božího Umučení, který před velkým oltářem na trámu grady;
přes kostel položeném stál; nebot přistaupíce oni k tomu obrazu, trámu—hod!
ačkoliv jej z trámu lehce dolů zpustiti mínili, aby se neroztlaukl,
však na poručení Skultetovo jej z tránm na. zem shodili. který
jak na zem padl, tak velký hřmot po kostele slyšzin byl, jako by
celé kostelní klenutí padlo. Na zemi když on již ležel, k němu
jeden z těch bezbožníkův přistaupil, nohama po něm šlapaje,
rauhavými slovy, následujíc on v tom nešlechetnost židovskau,
tnkto k němu mluvil: „Hle zde nebožátko ležíš, můžeš—li,pomoz
sobě!“ — Podobně z toho trámu obraz Panny Marie iobraz
sv. Jana Evangelisty shodili a jak snimiisjinými obrazy svatých
oni zacházeli, pro žalost srdce nemohu dokonalau zprávu dáti
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1619 V krátkosti bud to dotknuto, 'že oni ti nešlechetníci jak obrazy
řezaný, malovaný, také i z kamene tesaný hanebně potrhali, po
lámali, popálili aneb jinak nešlechetně porušili, jak-očitě každý
v tom kostele dosavad může spatřiti na hrobích i po stěnách,

Égbiojg; kdež oni ani obrazu kamennému do zdi vsazenému neodpustili,
Pí'i- ale svýma nešlechetnými rukama hlavu Krista Pána urazili. Také

oni tehdáž koberce draze ozdobený z hrobův svatých patronův
českých ztrhli, je odnesli; oltář velký, trůn královský i arcibi
skupský, také stolice kanovnické i jiné všechny jaksmalovanými.

Mešnínu- tak také na nich s řezanými obrazmi na kusy roztlaukli, z kostela
cha odnesli. . . . . . .

vynesli a spálili; raucha mešní zlatem, stríbrem 1 perlami ozdo
bená Iti bezbožní svatokrádežníci pokradli. Kruciíix neb obraz
Božího Umučení, nákladem Rudolfa císaře toho jmena II. v Norm
berce mistrovsky udělaný a na alabastrovým hrobě, v němž kr.-i
lové čeští i císařové římští odpočívají, postavený, pan Vilím starší
z Lobkovic do svého příbytku oduésti dal, sice bylo by se mu tak
jako jiným obrazům tak stalo.

Ta nešlechetnost od kacířské roty v tom kostele hned od
poledne až do západu slunce ačkoliv se dála, však předce toho

KŽ'ÁŠŠŽF'dne žádnýho konce neměla, nebot druhýho dne přišli opět ti bez
zoh-venn-božní kalvinové do téhož kostela a vejdauce do kaple Pemšteinské,

1571 v ní dva oltáře (ty oba oltáře léta Páně 1571. Vratislav z Pern
šteina, království českého nejvyšší kanclíř a Zlatého rauna rytíř,
pán na Litomyšli, Landskronu atd. k chvále a pod jmenem sva—
týho Cyrilla a Methudia, české a moravské země patronův a apo
štolův, královskau jistě štědrotau zhotoviti a postaviti dal) ti
kalviuští kacíři rozbořili, ostatky svatých s něho na zem potupně
házejíce, je nohami šlapali a posledně na poručení svého Abra
hama Skulteta dvě jeho dívky ty pošlapané svátosti na zemí se
bravše, do ohně všechny vhodily a Spálily. To když se tak ohavné

Buggy-dalo, rota kalvinská proti Bohu i proti svatým jeho vykřikovala:
„Pfuj, jací jsau to svatí, jichžto kosti rozhazujeme, po nich šla
páme a je pálíme? jistě žádnau sílu nemusejí míti, poněvadž se
nám nebránějí, aniž jaké divy čiuějí a dosavad žádného pokoje
před papeženci míti nemohli, nebot_ od nich podobnými slovy:
„Orodujte za nás! modlte se za nás! pomáhejte nám!“ atd. ne
ustále zanepraždňováni byli; nyní pak toho všeho zbaveni a po
svém v ohni spálení dobrý pokoj míti budau.“' — Taková ohavnost

„Hm Lobkdyž se v tom svatým kostele dála, nenadále do něho Vilím
333033; starší z Lobkovic, stavu panského pán, Fridrichovi falckraběti

"L velmi milý, také i katolickým obyčejům (ačkoliv on byl nábo
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ženství pod obojí Tělo a Krev Páně přijímajících) velminachyluý,
-vejda s svým služebníkem a tu ohavnost, která se v něm od kal
vinův páchala, spatřiv, žalostně vzdechl a na ty bezbožníky, kteří
v boření oltářův í-v rušení obrazův neustále až do potu tváře
pracoval-i, srdnatč vzkřikl: „I přestaň již tvau pekelnau zlost
v tomto svatém místě páchati, roto Antikristovál“ — Tehdáž

1619

Jeho se
Skultet bál.

Abraham Skultet procházeje se v tom kostele, z něhož ihned, jak _
jenom téhóž pana Vilíma Lobkovice spatřil, do svého obydlí na
děkanství ustranil, obávaje se, aby od něhopřed svau kalvinskau
rotau zahanben nebyl, věda o něm. že on jest pán takový, který
se žádnému nevyhýbá, ani také nic zcestného netrpí. Ten pak
dobrý pan Vilím procházeje kostel, viděl všude spáchanau nešle
chetnost velikau a celého kostela ohavnost takovau, jakau oči
jeho nikdá neviděly; nebot v něm oltáře pobořeny, obrazy svatých
porušeny, také Boží Umučení pošlapané na zemi ležeti našel,
z kterýžto ne křesťanských ale pohanských skutkův ihned poznal,
že Fridricha falckraběte panování v Čechách nedlauho trvati bude
a zle skončení vezme, zvláště když v kapli sv. Tomáše apoštola
obraz Božího Umučení, na hrobě Jana z Šternberku v červeném
mramoru vytesaný a od svého služebníka sobě ukázaný, spatřil
tak zohavený a potlučený, jak se dosavad on vtom místě spatřuje.
I nemoha ten pán svau horlivost, kterau míval k věcem duchov—
ním, déleji tajiti, Opět proti Abrahamovi Skultetoví i proti všem
přítomným kalvinům zjevně a hlasitě, jehož všickni také poslan
chali, počal mluviti, řka: „I což myslí ten bohaprázdný Skultet,
nešlechetný svodník i s ním tohoto bezbožného aučinku nešlechetní
rádcové, že vám lidem bezbožným na tomto svatém místě takovau
nešlechetnost před očima Božími dovolil páchati? Poznávámt nyní,
že náboženství vaše ne od Boha, ale od samého Lucipera svůj
začátek a učení má, jehož péče jediná jest, Boží čest rušiti a jí
také v nic uváděti, což takéi vy činíte, když netoliko obrazy
svatých, ale také obrazy Božího Umučení tepete, rušíte. pálíte,
chtíce skrze to všecknu památku nestihlé lásky Krista Ježíše,
Vykupitele našeho, kterau On nám-tehdáž prokázal, když pro spa
sení naše ohavně byl ukřižován a umřel, z gruntu zlostně zahladiti?
Protož netoliko on váš Skultet a jemu v té nešlechetnosti pomoc
udělující rádcové, ale i ten, který témuž vašemu Skultetoví to
činiti dovolil (rozuměl on samýho Fridricha falckrabí) a s ním vy
všickni díl s ďáblem v horaucím pekle, jakožto s vaším vašeho
náboženství otcem, míti budete“ - Ta srdnatá i horlivá slova
jak jenom on k nim hněvivě dopověděl, hned k obrazu Božího
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1619 Umučení pospíšil, který nad hrobem někdejšího krevního svýho
přítele Jiřího z Lobkovic v mramorovým kamenu vytesán byl, aby
viděl, také-li ten obraz od těch nešlechetníkův jest porušen, ale
nalezna jej neporušený, Bohu děkoval, zvlášt když od těch bez
božných obrazotepcův slyšel, že když jeden jich spolutovaryš ten
obraz sekerau porušiti chtěl, velkau záři a blesk ten mramorový

Šíří“ na obraz Umučení Božího od sebe vydal a. tan záři byv ten bezbožník
obmu- přestrašen, na zem bez obrany padl & jako by rozumu i zraku

Obmowpocpozbyl. na ní více k mrtvému, nežli k živému člověku podobný
' ležeti zůstal; dotud tak na ní ležel, dokud k němu jiní v té nešle

chetnosti spolutovaryšové jeho nepřistaupili, s země ho nepozdvíhli
& ven z kostela nevynesli, který po dlauhé chvíli k sobě zase
přijda, všechněm co se s ním dalo oznamoval, katolíkem učiněn

' byl a své živobytí polepšil. Ten pak mramorový obraz Božího
Umučení spatřuje se dosavad neporušený na bílým mramoru po
levé straně, když se do kaple sv. Václava vchází do zdi _u dveří
té kaple vsazený a před ním na tom mramoru klečí podobizna
téhož Jiřího z Lobkovic, stavu panského pána, o kterým se v leto—
pisích hodnověrné nachází svědectví, že ten Jiří byl muž svatého

JEM—.113-života, který když- šťastně v Pánu usnul, při farním kostele na
"m. panství Duchcovském, jmak v Duxově,jemu tehdáž přináležejícím,

zvonové Božím hnutím neb, jak obyčejně říkáme, sami od sebe
umet—yna-zvonili. Na tom mramorovým kamenu hrobovým tento nápis vytesán
“35:31:03dosavad se Spatřuje: D. 0. M. Georgio Popelio baroni a Lobkovitz.
kostele sv. . . . . . . . .

vm. domino m Duxov et Schokenstem, (šlc)sacratlss1mo unperaton
Rudolpho II. & consiliis judiciis appellationum in Boemiae regno
praesidi, ita insigni cum pietate transacta defuncto auno 1590. die
undecima Septembris Adamus Gallus P0pelius fratri germauo
moerens posuit. Vixit annis 34, mensibus 6. — To jest: Jiřímu
Eopelovi stavu panského pánu z Lobkovic. pánu na.Duxové a Škoken
šteinul), císaře Rudolfa II. raddě při saudu appellací v království
českém presidentovi, léta 1590. dne jedenáctého měsíce září svatě
v Pánu usnulému, Adam Havel Popel bratru svému vlastnímu tento
kámen k památce postaviti dal. Živ on byl 34 léta a 6 měsícův ').

“hmm Nebylo na tom dosti, že ten často vejš jmenovaný a horlivý
3123013331111“Vilém z Lobkovic v kostele pražském sv. Víta proti Škultetovi

"1- iproti jiným všem Fridricha falckraběte zlým rádcům nejenom
pohnutedlně žehral, ano i všem vtom kostele přítomným obrazo
__ ___..—

') Správně : S t ře k o v ě či Schreckensteinu.
*) B'e ck ovský II. 1. str. 366.
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tepcům a oltáře-bořitelům přísně domlauval, ale také pospíšiv on 1619
hned tehdáž z kostela k Fridrichovi falckraběti, jemu všechno to
obšírnými, horlivými i důtklivými slovy, cokoliv od jeho lidí kalvin
ských proti Bohu, proti svatým jeho, proti dobrým řádům katolické
církve v tom svatým místě v kostele sv. Víta nevážně již se dálo
i děje, srdnatě oznamoval a tak směle přednášel, že následujícího
dne on Fridrich k hraběti zTurnu, své tejný raddě, nemálo sobě
proti Vilímovi z Lobkovic stěžujíce, takto mluvil: „Včerejšího dne 223333“
velké trpělivosti užívati sem musel, když mne Lobkovic důtklivými “Muflo—
a právě spurnými slovy přednášel to, co od mých lidí v tomto
kostele hradu pražského se dále, ano také mne samého z takového
aučinku mých lidí vinil, mně přísně domlauval a nemaje žádného
ohledu na mau královskau osobu, mne trestati se osmělil.“ -—
Když ten Vilím z Lobkovic tak horlivě k Fridrichovi mluvil, on
Fridrich přívětivými slovy takto jemu odpověděl: „Že můj lid FSŽĚĚĚŽÍ..
v kostele takové svévolnosti užíval, má v tom vina není, ale
Skultetova a těch osob, kterým ten kostel svěřen a k opatrování
dán jest.“ Aby pak on Vilím z Lobkovic i jiní páni a obyvatelé
Měst pražských i také celého království českého budaucně Fridri
chovi pro tak pohoršlivě spáchanau věc vinu nedávali, toho ještě 50533363
dne on Fridrich při západu slunce ostatní obrazy a jiné kostelní “'
věci, které se ještě v celosti nacházely, z téhož kostela do kaple
sv. Vojtěcha vnésti a tam zamknauti poručil.

Když rota kalvinská s svým praporečníkem Abrahamem Skul- gonumm
tetem svau zlost v kostele sv. Víta dva dni pořád provozovala, mm.
rozbořený oltáře, obrazy i svatých ostatky z něho vyházela i po
tupně na hranici je spálila, dva silní muži od Skulteta, aby v tom
kostele ostatní věci a českých patronův hroby rozbořili, najati,
nemeškajíce třetího dne, jenž byl den 23. měsíce prosince, s Skul
tetovým švagrem do téhož kostela vešli a k hrobu sv. Víta přistau
pivše, od toho svého vůdce a svůdce, kalvinského bludu násle
dovníka, k práci takto napomínáni byli: „Ochotně k tomuto místu —
se zatáčejte a vaší práci pilně konejte, nebot také tato hromada
kamení (ukázal on na hrob sv. Víta) a papežencův modlářství
ven z kostela musí.“ Sotva'ta slova ten bezbožný rauhač dopo—
věděl, na zem ihned bez obrany padl, zubama skřípěti a strašlivě
řváti počal; těm pak dvaum k té práci najatým, kteří ten hrob
rozkopávati počali, obě ruce také ihned zdřevěněly. To tak strašlivé
řvaní slyšíce jiní dva kalvini, kteří se v kostele sv. Víta jako
v nějakým hostinským domě tehdáž procházeli, k hrobu sv. Víta
přiběhli a toho spolu-kalvina na zemi ležícího i strašlivě křičícího

Beckovského Posolkyně II. 2. 15
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1619 spatřili; nájemníci pak oba celým se tělem třásli a jakoby z mysle
vytržení byli stáli. [ bylo posláno na děkanství k Abrahamovi
Skaltetovi a jemu se to, co se v kostele nenadále přihodilo, ozná
milo; Skultet tu nešťastnau nevinu uslyšeje, od stolu (neboť toho
času obědval) ihned vstal, do kostela s hostmi svými pospíchal
a přistaupiv k švagru svýmu, kterýho na zemi ležícího sem i tam
se zmítajícího a strašlivě křičícího spatřil, velice se lekl a jako
zmámený státi zůstal, co dále má činiti nevěda; po chvíli, když
ten nešťastný padauch od země byl zdvižen, jak Skultet, tak také
všickni přítomní viděli, že oba jeho hnátové pod koleny jsau zlámaní,
ano také že on všeho zraku jest zbavený. Ta věc aby snázeji
v tajnosti zachována byla, poručil Skultet toho nešťastného švagra
svýho do nejbližšího domu odnésti, kde také on v malé chvíli svau
duši nešťastně vypustil. Druzí pak dva nájemníci, jakožto v tom
bezbožném skutku méněji nežli ten Skulteta švagr vinní, po něko
lika dnech předešlého zdraví, nepochybně skrze přímluvu sv. Víta,
dosáhli a to všechno, co se s nimi dálo, vůbec oznamovali i pří
sahau potvrzovali, jednosvomě mluvíce, že k tomu ohavnému
aučinku proti záplatě od Skultetovýho švagra rozkazem Skulte
tovým ne tak dožádání, jako dohnáni byli, a skrze ty nájemníky
také ta všeckna věc mezi obyvately pražskými k velkému všech
kalvinův zahanbení se rozhlasila. Na nešťastném Skultetovým švagru
tehdáž starodávné české přísloví pravdivě se vyjevilo: Kdo hrob
sv. Víta boří, snadno se on pekla dohoří.

JĚbgm" Sotva Skultetův švagr z kostela vynesen byl, hofmistr pážat
lovénim.“-Fridricha falckraběte k _Skultetovi poslal, žádaje ho, aby mu dovo

leno bylo do kostela se podívati, na jehožto žádost poručil Skultet
kostelní dveře ihned k straně polední proti královskému paláci
obrácené odevříti. Ten pak hofmistr byl Engličan rozený a všech
katolikův nepřítel auhlavní, který dne minulýho 'procházeje se
v tom hlavním kostele pražském, s jedním svým tovaryšem Ber
berstoríf ]) nazvaným a k hrobu SV'.Jana Nepomuckého, který dvojí
železnau mříží, jednau nižší sprostější a druhau vyšší nákladnější
okrášlen byl, nenadále on přistaupiv, tázal se tovaryše svého, kdo
v tom hrobě leží? „Zde leží,“ odpověděl Berberstorň', „papeženec
a toho kostela kanovník, kterého papeženci za muže svatého i také
toto místo za posvátné držejí a vůbec to mluvějí, že kdokoliv
opovážlivě na tento hrob. . . ., světské hanby toho ještě aneb jiného

') Správně: Berbisdorf či Berbištorf.—On _bylza vladařenízimního
krále purkrabím hradu pražského.
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dne neujde“ I uslyšeje to týž hofmistr, hned velmi hanlivě i hanebné
proti svatému Janu Nepomuckému mluviti počal a katolickému
náboženství jako nějaké bludné pověře a babské básni co nejvíce
s velkým chechtáním se vysmíval, dokládaje posledně tato slova:
„I což pak ten papeženec tak nákladný hrob jako nějaké kníže
míti musí? Divím se velmi tomu, že ti, kterým poručeno bylo to
papeženské místo, tento kostel, od modloslužebnictví očistiti, tak
dlauho tento hrob zde ležícího papežence v celosti zanechali; co
tedy oni učiniti zanedbalí, já to sám vykonám.“ A stalo se; nebot
byv on té chvíle, když následujícího dne do toho kostela opět
vešel. více opilý nežli střízlivý, s Berberštorffem a s jinými upří
mnějšími tovaryši svými i s nádeníky k hrobu sv. Jana Nepomu
ckého, nic o tom nevěda, co se v tom kostele s Skultetovým švagrem
a s dvaumi nádeníky při hrobě sv. Víta před malau chvílí zběhlo,
klopotně pospíchal a mříží u hrobu sv. Jana nohau kopna, k přísto
jícím hněvivě a rauhavě promluvil, řka: „Musíme tento plot roz
házeti, !chceme-li zde tancovati.“ Mezi nádeníky, který s sebau
ten rauhač kalvinský k vykonání svého aumyslu zlého do toho
kostela sv. Víta uvedl, byli dva zámečníci od něho, aby s kladívy
přišli, proti slušné záplatě zjednání, však co v tom kostele dělati
budau, nevěděli, kteří když do kostela vešli a kostelní dveře po
sobě zavřeli i zamkli, s podivením rozkaz téhož hofmistra poslan
chali, když uslyšeli, aby vyšší železnau mříží od hrobu sv. Jana
odtrhli a odhodili. Na to jeden z těch zámečníkův. náboženství
husitského směle tomu hofmistra odpověděl: „Pane, to já neučiním,
nebot vím, že to místo předivné jest, a raději k mé práci domů
se navrátím, nežli bych pro takový aučinek měl od Boha trestán
býti“ To dopověděv, z kostela vyšel a domů pospíchal. Druhý pak
zámečník, bludník luteránský, Sas rozený, k té mříží přístaupiv,
ochotně se zatáěel a v malé chvílí, maje od jednoho nádeníka
dobrau pomoc, který tu mříží pomáhal mu sochorem vyvracovati,
jednu stranu od ní odtrhl. Hofmistr jsa již s tím jedním kusem
mříže odhozeným dobře spokojen. nečekal, až by se také ostatní
tři strany odhodily, ale překročiv druhau nižší mříží, která se
také okolo toho hrobu stojící dosavad spatřuje, na hrob potupně
vskočil, ale sotva na něj došlapil, ven z něho hned s takovým
pohnutím vyhozen byl, jako by ho dva silní muži S'největším
násilím byli vyhodili; hubau do země on padna, na ní bez obrany
jako polaumrtvý ležeti zůstal a strašlivě, jako nedávno předtím
Skultetů švagr křičel, neb raději jako hovado řval. Když se přísto
jící tázali, co by ho bolelo, nic jiného. neodpovídal, toliko to:

15'

1619
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1619 „Ach, moje nohy! ach moje nohy!“ — Po chvíli chtěje on s země
povstati, hned zase bez obrany padl a strašlivěji vzkřikl: „Jíž celý
hořím, ach, již celý shoříml“ — Ten pak zámečník, který jednu
stranu mříže odtrhl, také s tím hofmistrem na zem nenadále bez
obrany padl. na ní leže, celým tělem se třásl a žádným audem
vládnauti nemohl. Ostatní přítomní od velkého strachu všickni
zmámení, nevědíce co činiti, ven z kostela vyběhlí, obávajíce se,
aby podobnau pokutau trestáni nebyli. — O těch strašlivých příhodách
když obyvatelé pražští zvěděli, hauíně na hrad pražský běželi, však
do kostela sv. Víta žádný vjíti se neosmělil, až posledně vojáci
Fridricha íalckraběte smělejší do něho vešli a toho nešťastného
hofmistra ven vynesli, který neustále řval a jak proti Bohu, tak
také proti vyvoleným jeho rauhavě křičel, někdy také že od pekel
ných oblud, které jej rozsápati usilují, obklíčen jest, strašlivě vykři
koval, posledně při západu slunce ústy stočenýma i očima rozníce—
nýma, nejínáče, než jako by z nich oheň vycházel, svau duší ne
šťastně vypustil. Zámečník. pak po malým čase k sobě zase přijdu
& svého skutku želeje i Boha na se rozhněvaného skraušeně odpro
šujíc, předešlého zdraví nabyl. '

3:31!132%?- Vácslav Vilím z Raupova, „stavu panského pán (byl on

agar-gyga-Čech sice rozený, však církve katolické protivník velký a radda
těch pánův tejná, kteří Fridricha falckraběte za svýho krále
českýho míti chtěli, od něhož také on potom královským kanclířem,
jakožto člověk víceji kalvinskému nežli katolickému náboženství
náchylný, učiněn byl), když se v tom kostele podobně jako v nějaký
hospodě s tovaryši svými procházel, k hrobu sv. Jana Nepomu
ckěho přistaupiv a že od něho jedna strana vyšší mříže odtržení
jest spatřiv, hned nižší mříží překročil a na hrob sv. Jana vstaupiv,
rauhavě se katolíkům, jsa on sám pikhartského bludu následovník,
vysmívati počal, řka: „Mluvějí papeženci (tak potupně on nás
katolíky jmenoval) že kdokoliv na toto místo vstaupí, světský
hanbě neujde; nevím, je-li tomu tak, aneb není.“ — Bůh ale,
jenž nechce v svých svatých vysmíván býti, ihned to příkladem,
co my katolikové o tom posvátným místě mluvíme a smejšlíme,
potvrdil; nebot jak jenom ten rauhař s hrobového kamene vyu,
staupil a po kostele nějakau chvíli se procházeje, z něho posledné;
vycházel, v kostelních dveřích služebník jeho s ním se nenadále.
potkal, truchlivau novinu mu přednášeje, že jediný synáček jeho
náhlau smrtí nyní umřel. On Vácslav Vilím z-Raupova,"pohoršlivý
rauhař, po některým roce o svůj rozum přišel a když v městě

1634 Litoměřicích léta 1634. s dobytým kordem po městě lidi honil,
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nešťastně od toho svýho kordu zahynul, o' čemž dole na svém 1619
místě.

Když od hanlivého rauhání osoby mužské dílem umenšili, 935500233;
ženy proti tomu svatému místu a proti svatým ostatkům válčiti ';;gcgylgf'
začaly, nebot Skultetova žena, zatvrzelá kalvinka, pro nehadálau
a tak strašlivau i ohavnau smrt přítele svého a švagra manžela
jejího, proti katolíkům, jako by oni smrtí toho jejího přítele vinni
byli-, nevyslovitedlnau zlostí byvše rozlícena, některý kusy pobož
ných obrazův i některé ostatky svatých kostí, kteří od roty kal
vinské z kostela sv. Víta vyhozené a z rozkazu Abrahama Skulteta
dosvého obydlí na děkanství odnesené byly, poručila svý 'děvečce
do kuchyně vnositi a z nich jednu polovici v dolejší, druhau
pak v hořejší kuchyni na ohniště uvržené zapálila. Sotva ty kusy

. v dolejší kuchyni hořeti počaly, velký a právě strašlivý nenadále
strhl se vichr, který komínem na ohniště té dolejší kuchyně tak

prudce vál, až z něho oheň všechen na zem shodil a jej po celý ggg-"&$
té kuchyni rozházel. Služebník Skultetů byv tehdáž přítomen madona-m
a obávaje se, aby od toho ohně prudce po kuchyni sem i tam "mnm
se zmítajícího zastížen a opálen nebyl, na zem padl a ležeti zůstal;
paní pak jeho, nevědíc pro velký strach a leknutí jinau sobě
radu děti, z té dolejší kuchyně vyběhla a po schodech nahoru
do svědnice běžeti chtěla, ale nenadále dveřmi domovními tehdáž
odevřenými tak mocně na ni ten velký vítr vál, až také ji na
zem povalil. Všecken pak dům neb děkanství od toho silného
větru tak mocně byl pohybován, jako by zemětřesení bylo, což
všechněm tehdáž v něm bydlícím veliký strach a hrůzu spůsobilo.
Do hořejší kuchyně když také ten vítr komínem prudce vál, v ní
tak jako v kuchyni dolejší z ohniště všechen oheň vzal & jej do
komína i ven z něho až i přes celau střechu vynesl; jej když ti,
kteří v tom zámku na prostranství stojíce, nenadále spatřili,
velkým křikem, že na děkanství hoří, lid svolávali, kterýmž křikem
obyvatelé téhož hradu pražského přestrašeni byvše, ihned se
zběhli a ten oheň uhasiti mínili; oheň však, když se lid s vodau
i s jinými k ohni přináležejícími nástrojemi zběhl, čím dýle tím víceji
sám umdléval tak bezškodně, že ani jednoho šindele na té střeše
ani jinde neporušil, ani nejmenší škodu v tom děkanství neučinil.
— Kteří ženu Skultetovau odnášeli, očitě viděli, že ona všechen zemsmme
rozum pozbyla a více k mrtvému nežli k živému člověku podobná f.“odýšáí'
byla, která také v osmi dnech svau duši s velkým & strašlivým
křikem nešťastně vypustila. On Abraham Skultet z Prahy s Fri
drichem falckrabětem ujel a svau podobiznu v děkanství zanechal.
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Po těch strašlivých příhodách a po tak hanebném téhož
Wing;? kostela oblaupení a zohavení, do něhož ti kalvinští bludníci dne
kostele sv.

(nic.)

Ohm-né kal—
vínské kázá

ní.

24. prosince velký okrauhlý stůl vnesli, jej na nejvyšší místo, kde
nyní velký oltář se spatřuje, postavili, černým kobercem přistřeli
a okolo' něho dvanácte stolic rozstavěli, následujícího dne, na den
Narození Pána Krista, Fridrich falckrabí, neřádně volený a koru
novaný král český, s celým dvorem svým, také všechna kalvin
ského náboženství rota do téhož kostela svatého, v kterým mnoho
svatých těl odpočívá, k svému hanebnému náboženství kalvin
skému tak neřádně přihotovenému vešel, aby v něm ne Bohu, ale
Kalvimr svýmu obět činil 8. své blaudné přijímání konal, což se
následně dálo: Předně Abraham Skultet v přítomnosti téhož
Fridricha falckraběte i manželky jeho, také v přítomnosti velkého
zástupu rozličného povolání a stavu, tak pohoršlivé kázání v tom
kostele z kazatelnice učinil, že nemohauce to jeho ohavné kázání
jak učení tak ani sprostí lidé snášeti, proti němu nejenom velice
reptali, ale také kurňršta saského dva Písma svatého doktoři.
náboženství sice Luterového: doktor Balduin, písma svatého v Wit
temberku učitel, a Jan Hexner, téhož písma v Lipsku učitel, proti
tomu kázání psali i také i svý spisy tisknauti dali. V tom kázání
svém on Abraham také ta slova dotkl: „Poněvadž můj nejmilo
stivější pán, pan Fridrich, král český, na modloslužebnictví kato
likův, před obrazy na svá kolena padajících a k nim se modlících,
dáleji se dívati nemohl, protož dle svého dobrého svědomí všechny
takové obrazy,.OItáře a podobné věci z toho kostela vyházeti dáti
musel“ atd. ——Ale bylo by se to nikda nestalo, kdyby on Fri—
drich od toho Skulteta k tomu hanebnému aučinku nebyl téměř
přinucen, jakož také kdyby on Skultet a jiní kalvini tomu byli
uvěřili, že my katolikové ne obrazům, ale tomu, kterého oni vy—
obrazují, čest činíme. — Po tak hanebném kázání rozprostřel se
rauškový až do země visící bílý ubrus na černý koberec, kterým
minulého dne kulatý stůl, jak již dotknuto jest, byl přikrytý, na
ten ubrus položil se velký koláč s mísau, i koíiík s vínem k tomu
koláči se postavil, Fridrich na nejpřednější místo k tomu stolu
sedl, i také se s ním jedenácte přednějších kalvinských pánův
k tomu stolu posadilo. Fridrich vezma. koláč z mísy, jej na dva
nácte dílův rozlomil a všechny na ubrus položil, které nejpřed
nější po Fridrichovi přísedící všechny uctivě vzal a je do mísy
vložil. Z těch dvanácti kusův předně Fridrich a po něm jiní
přísedící páni kalvíni po pořadu každý sobě jeden kus vzal a jej
snědl; po sněděným koláči Fridrich vezma koíiík s vínem, z něho
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se napil, po něm všickni po pořádku z něho pili a s Fridrichem
všickni od stolu vstali. Hned zase jiný koláč na tu mísu byl
položen, i kofiík vínem se naplnil,'k stolu jiných 12 kalvinův se
posadilo, a každý z nich kus koláče, který .od přednějšího pří
sedícího na 12 kusův rozlomen byl, snědl a z kalicha se napil.
To takové jich blaudné přijímání tak dlauho trvalo, dokud se
všickni kalvini i kalvinky, paní, manželky, děti ičeládka nevypo
řádali, koláče jedíce a víno pijíce. K tomu v českém království
nikdá předtím nevidanému kalvinskému přijímání mnoho Pražanův,
jak husitův, tak také luteranův se zběhlo, akaždý ne bez velkého
podivení, ano i pohoršení na ně se dívaje veřejně mluvil, že věřiti
se nemůže, aby ono těm kalvinům k spasení slaužiti mohlo.

Po přijímání tom bludném Fridrich s manželkau svau i s celým
dvorem svým když do svého obydlí z kostela se navracoval, hof
mistmě dvora falckraběnky, Fridrichové manželky, v tom kostele
dále se pozdržela a pyšně se procházejíc, k hrobu sv. Jana Nepo

1619

Nectltelky
ně sv. Jana
Nepomucké
ho zahanbe

na.

muckého přistaupila a přítomných se tázala: „To-li jest to místo, _
(ukázala na ten hrob) na kterém tak velké neštěstí hofmistra
pážat královských před dvaumi dni potkalo?“ — „Ovšem, tot jest
to místo,“ odpověděl jeden z přístojících. To jak ona uslyšela, tak
hanebně to místo proklínati a tak tuze na cti a na 'svatosti toho
muže Božího utrhati počala, až některé lepšího svědomí osoby
přítomné nad takovými na ženskau osobu nepříslušejícími slovy
horšiti se počaly; nebot ona mezi jinými řečmi zlolajícími také
slova, která se hanbím zde klásti, bezbožně opětovala: „Nej
lípe by se stalo, aby se tento čarodějník (mínila ona sv. Jana
Nepomuckého) vykopal a na hranici skrze kata veřejně se upálil“
To jak ona depověděla, hned také ta všeho studu zbavená
žena svau mzdu vzala, nebot té chvíle tak velký vichr se strhl,
že všichni v tom kostele ostatní lidé každé okamžení očekávali,
brzo-li celé kostelní stavení na ně padne a je zasuje neb zak0pá,
kterémužto neštěstí, aby časně ustranili, ven z kostela haufně
běželi. Ta pak zlolajícná žena jak jenom k dveřům kostelním ze
všech nejprvnější přiběhla a ven vystaupiti chtěla, od prudkosti
vichru do země hubau hned poražena byla a v pádu všechna
obnažená dlauhau chvíli na zemi ležeti zůstala; služebnice její
k ní přistaupivše, její hanebně obnažené tělo přikrýti všemožně
se snažily, však nikterak to spůsobiti nemohly, proto že všechny
její šaty od toho vichru dopuštěním Božím nad hlavu vyzdvižené
a předivné stočené byly. Posledně nevědíce jinau sobě raddu
dáti, tak v šatech zamatenau od zemi ač dosti těžce a pracně

Zlomícnů
slova jedu

kalvinky
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232 Kap. XIV. Reformace kalvinská a odpor proti ní.

zdvihly, její nahotu jak mohly přikryly a přes celý plac až na
královský palác ji vedly, na nějž jak jenom ona přivedena byla,
ihned se vichr utišil, šaty jeji samy od sebe také se rozvíjely
a tělo její zase počestně přikryly. Fridrich falckrabí dověděv se

Z toho, poručiv následující dne, totiž na. den sv. Štěpána, v tom
kostele sv. Víta obě strany při velkým oltáři prknami zabedniti,
aby budaucně žádný více ani k hrobu sv. Víta ani k hrobu sv. Jana
Nepomuckýho přistaupiti nemohl.

Mimo těch již zde opáčených ohavnosti i jiných mnohých
zcestností, které v království českém, zvlášť v Městech pražských
a nejvíce v hlavním kostele sv. Víta, nepříkladný Fridricha. falc
kraběte kalvinský lid hanebně páchati se neuslejchal, také on
Fridrich svau ohavnost i hanebnost a pohoršlivost sám na sobě
ukázal, když mnohé věci nové, pravému a samospasitedlnému
náboženství katolickému škodné, které ten jeho kalvinský kazatel,
jinak Slova Božího kazitel, Abraham, Skultet, dohromady nepří
kladně & pohoršlivě spískal, a. dle své největší možnosti v skutek
uvésti se snažil, z nichž zde toliko některé kladu, věda o tom,
že z těch každý čtenář dostatečnau hanebnost poznati bude mocti.
A to předně, nařídil on Fridrich falckrabí, neřádně volený
a nepořádně korunovaný král, aby se všechny zvony v celém
království českém sebraly a na hrad pražský se svezly; za druhé,
všechny oltáře aby se zbořily, místo nich v každým kostele stůl
okrauhlý aby se postavil a černým kobercem aby se přikryl, však před
přijímáním na koberec aby se bílý ubrus prostřel; za třetí,
všechny obrazy, jak Pána Krista, Marie Panny Rodjčky Jeho, tak
také jiných všech svatých, ano také imalování jiné, jakožto pauhé
modlářství'od papežencův vymyšlené, aby se z kostelův vyhodilo;
za čtvrté, místo hostie aby se dával koláč, z něhož by lid po
kusu jedl a vína. z kalicha pil, činíce to všickni na památku po
slední večeře Krista Pána, jakž oni kalvini o tom bludně smej
šleli, následujíce v tom svýho vůdce a bludnýho učitele Jana
Kalvina; za páté, při té večeři neb při jedení koláče a při pití
vína aby se žádná mešná raucha, jaká _se u katolikuv při
jejich mšech užívají, ani žádné korauhve při procesích. ani v ko
stelích atd. neužívaly; za šest é, svatým- křížem aby se žádný
nežehnal; za sedmé, když se vyslovuje jmeno Ježiš, aby se
žádný neklaněl, ani klobauk s hlavy zdvihal, ani žádného jiného
znamení nějaké počestnosti neukazoval; za osmé, svíce na oltářích
aby se nikda nerozsvěcovaly; za deváté, místo křtitedlnice aby
se při křtu mísa potřebovala, za des át é, nemocní aby k přijí
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mání nepřistupovalí, ani aby se jim ono, totiž koláč a víno nepo- 1619
dávalo; za jedenácté, olejem žádný umírajícíaby mazán nebyl;
za dvanácté, obraz Nejsvětější Trojice, aby se nemaloval, ani
neryl atd. — Tyto všechny a těm v ohavnosti podobný mnohý
jiný artikule Abraham Skultet, o němž již častá zmínka se
stala, hanebně sepsal, který také Fridrich falckrabí žádost-iv sice
byl co nejspíše celému království českému a k němu přivtěleným
zemím v známost uvésti a k zachování jeho představiti, raddy
však jeho, páni čeští, ačkoliv katolickému náboženství protivní
a husitského, luteriánského & pikhartského bludu následovníci
horliví, k těm a takovým artikulům přivoliti nechtěli, dokazujíce,
že by z tak neřádné, nepříkladné a českému národu neobyčejné
i škodné věci mnoho zlého i škodlivé pozdvižení, aneb aspoň ne
návist a kyselost proti osobě královské následovati mohlo, jakož
se také po malým čase v skutku nětco podobného stalo, nebot
Pražané dověděvše se o tom tak nepořádném a nepříkladném 335,33:
předsevzetí Fridricha falckraběte, všelikeré rozpravky a kyselosti “““"„““"
proti osobě jeho vůbec roztrušovali, zvlášť když nejenom katoli
kové, ale také husiti i luteriáni jak nižšího tak vyššího stavu
pozorně a bedlivě to považovali, co se od jeho kalvinského lidu
v kostele sv. Víta na hradě pražským stalo, a kterak oni kalvini
s obrazy, s oltářmi svatokrádržnč zacházeli, nebot větší nešlechetnost
nemohli v něm provozovati pohané, jako jsau provozovali oni kalvini,
až khojnému mnohých vraucných křesťanův slz vylití; protož také
obecný lid na ty rádce velice iest žehral, kteří toho původové
byli, že on Fridrich zatvrdilý kalvin za krále českého volen a do
Prahy přivezen byl, jakožto jediná příčina mnohého zlého, v krá
lovství českém jeho nařízením Spáchaného.

I zvěděv o tom jeden z předních téhož Fridricha, tejná radda Fridrichovi
kníže anhaltské, témuž Fridrichovi, jemuž on vždycky velmi byl “MĚ-'“
milý, následující naučení a vejstrahu dal, řka k němu: Již tebe
nejenom v Městech pražských i po celém království českém kato
likové, ale také luteriáni i husiti nenáviděti počínají, saskýho
kuríiršta, jakožto jich svobod proti tobě mstitele a celého králov

' ství dobrého přítele i ochranitele, do Čech volati a jeho za svýho
krále míti chtějí“. — On lekna se. té řeči, hned od všech novych Fridrichne
a zvlášť pohoršlivých nálezkův přestal, v kostele sv. Víta ničímž pom"
víceji hejbati nedal a lid český při jich starých zvyklostech. oby—
čejích, řádích, pravích a nadání zanechal. — Podobně Jindřich Mates
z Turnu před několika dny do Prahy, aby svau manželku těžce
a nebezpečné nemocnau navštívil a potěšil, přijeda, témuž
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Fridrichovi falckraběti, který tehdáž v aksamitovým kožichu, maje
na hlavě bílý klobauk s zlatým peřím, po Praze na saních jezdil,
velice to stížil, že on Fridrich všechny oltáře, všechny obrazy.
také jiné všechny kostelní okrasy z tohoto hlavního kostela praž
skýho vyházeti a ten tak svatý kostel potupně zhyzditi dovolil,
skrze kterýžto tak nepříkladný aučinek snadno takový rozbroj
v lidu mohl by povstati, že by J. Mt král před obecným lidem
na hradě pražským bezpečen býti nemohl, poněvadž takové věci
s vědomím i s vůlí J. Mti krále se dějí, které netoliko Pražanům,
ale i všem obyvatelům království českého, i také sjednoceným zemím
velmi pohoršlivé jsou a nedají se tak v těchto zemích lehce jako
jinde v skutek uvésti. Na ta slova on Fridrich odpověděl: „Já sám
od sebe toho neučinil, ani činiti neporauěel, vaší jsau to sami
činili a tak míti chtěli, což také já činiti sem je nechal a v jich
předsevzetí překážku jim sem nečinil.“

Dne 27. prosince mezi 9. a 10. hodinau v noci Fridrichovi
falckraběti na hradě pražském synéček se narodil, který následu
jícího roku dne 31. března měsíce slavně křtěn byl, jakž doleji na
svém místě o tom se jedná. Fridrich z toho nově narozenýho sy
náčka byv velmi potěšen, chtěl, aby se celau následující noc po všech
pražských kostelích zvonilo, z malé i z velké střelby aby se stří
lelo, radostná světla v oknech po Praze aby rozžata byla i jiné
veselosti a kratochvíle aby se daly; to ačkoliv raddy jeho činiti
jemu odradili, přece však následující den nedělní Te Deum lau
damus, Tě Boha chválíme atd. v kostele sv. Víta se zpívalo i také
z patnácti velkých děl neb z kusův se střílelo. Na ráno po naro
zení téhož synéěka nejvyšší zemští auředlníci &raddy témuž Fridri
chovi, svau povinnost konajíce, k tomu v nově narozenému synáčkovi
štěstí vinšovali. I tázal se tehdáž on Fridrich Vácslava z Rau

pova (toho pána on v svých raddach nejvíce potřeboval), mii—li
také stavy katolické na křtiny pozvati? Jemuž on Vácslav Vilím
odpověděl: „K té věci já raditi nemohu, neboť se obávám, aby
oni z těch křtin nějaký posměch neměli a je nezlehčovali.“ —
S tau potěšitedlnau novinau on Fridrich rychlého posla k englickýmu
králi, k tchánu svému poslal, jemu o v nově narozeným synáčkovi
věděti deje, a ten posel když se do Prahy z Engllandu navrátil,
jiné noviny také potěšitedlné Fridrichovi přinesl, že král englický
netoliko svau celau mocí vojenskau v čas potřebný Fridrichovi
zeti svýmu k pomoci přispěti chce, ale také on král englický
před legatem španihelským se prohlásil, že toho za nepřítele
vyhlásí, který by koliv království českému a k němu přivtěleným
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zemím chtěl škoditi; ano také tehdáž stavové v škotském i 1619
v englickém království jednosvorně oto se mezi sebau snesli
a. to zavřeli, že Fridrichovi falckraběti, domnělému králi českému,
30000 vojska k pomoci dáti i také je všechny na svůj vlastní
peníz živiti chtějí ').

Toho také dne 27. prosince, na vejroční den sv. Jana Evan- „Y33%;
gelisty, zběř kalvínská, nedbaje na zápověď od svého domnělého 31:33:13
krále českého minulého dne vydanau, aby ničímž více v kostele
sv. Víta hejbáno nebylo, do toho kostela Opět bauřlivě vběhla
& z kaple sv. Zikmunda oltář Panny Marie, jejž Ferdinand I.
& Maximilián H., císařové a králové čeští, v městě Wittenberku
nákladně zhotoviti dali, vyhodila a roztlaukla. Odtud hned ti
kacíři k hrobu císařskému a královskému, nákladně z alabastru
v kostele sv. Víta postavenému, kdež mnozí králové čeští i císa
řové římští odpočívají, haufně běželi, chtíce to celé alabastrové
krásné dílo roztlauci a ven z kostela vyházeti; což by také jistě
byli učinili, kdyby někteří rozumnější, kteří do kostela nenadále
tehdáž vešli, ty obrazotepce a oltářův bořitele od tak hanebného

jich aumyslu nebyli odvrátili. Od toho času až do dne 21. června ÍŽkojÉOJ
následujícího roku v tom kostele sv. Víta všechno bylo ticho, Víta
žádná více světla se neukazovaly, aniž více potupného ti kalvini
a jiní kacíři v něm páchali, toliko že svau večeři neb přijímání
bludné, také modlení i kázání v určitý dni konali.

Mezi tím to také zde dotknanti musím, že často již jmeno—
vaný Abraham Skultet všemi zvony na Velký pátek (zdaliž z své
vlastní vůle neb z návodu jiných kacířův to učinil, neví se) na
věži při kostele sv. Víta, nepochybně k větší potupě všech kato
likův zvoniti poručil, však to jeho poručení nikterak zvonici, ač

se o to dosti snažili, vyplniti a zvoniti nemohli. Posledně když Zvonění“
se jich mnoho na zvonici sešlo a všechnu sílu vynaloživše, zvoniti Vempack
počali, tak žalostný zvuk ti zvonové od sebe vydávali, až i lidem
strašně bylo to zvonění poslauchati; protož také od dalšího zvonění
časně se přestati muselo. Na den pak slavného a radostného

z Mrtvých Vstání Krista Pána ti zvonové, nimiž zvoníci velmi 271311133;
lehce zvonili, líbý a právě celé srdce obveselující zvuk z sebe
vydávali, z čehož nejenom Skultet, ale i všickni kalvini zahan
beni byli.

Fridrich falckrabí po svém na království české nepořádném m?l?ěm
korunováni svý komissaře do Vratislavě z Prahy vyslal, kteří dle

') Viz nahoře str. 179. pozn. l.



236 Kap. XIV.—Nesnáze křižovníkův ve Vratislavi.

1619 sobě daného poručení komoru slezskau aneb auředlníky a raddy
její obnovili, direktory zsadili ». z auřadův i z povinností propustili
a toliko samyho rentmistra za řiditele té komory královské slezské
ustanovili, nad kterýmžto tak nenadálém těch komorních radd, také
i direktorův z auřadův propuštění a změnau stavové slezští velmi
se pozastavovali a co by to znamenati mělo, všelijak přemejšleli.
Toho tak času ti komissaři všechny slezský (sic) 1) dne 22. října
měsíce do Vratislavě povolavše, jim žádost Fridrichovau přednášeli
a jemu domnělýmu českýmu králi aby poslušnost, věrnost a pod
danost neprodleně slibovali. což taky oni poslušně vykonali. Eliáš

VěrnostkBacbštein, nejvyšší (ne však generální mistr, nebot tehdáž nejvyš
lovnm; ším a generálním mistrem byl Jan Lohelius, arcibiskup pražský)
svemu. mistr Křižovníkův s červenau hvězdau, v špitále při kostele sv.

Matěje (kde ten řád své obydlí duchovní dosavad má a již také od
1240 léta 1240. až do nynějšího 1713. roku, když toto píši, těch vrati
1713 slavských mistrův řádu křižovnického s červenau bvězdau 47 se

počítá) tehdáž bydlící, těm komissařům na místě Fridricha, domně—
lého krále českého, věrnost & poslušnost slibovati & od řádně
korunovauého krále českého Ferdinanda'II., císaře římského, odstan

bAí-mempiti nechtěl, z té příčiny od hodiny osmé ráno až do hodiny čtvrté
! "' z'poledne v domě raddním, kde ti komissaři od stavův slezských

přísahu přijímali, zadržen a přívětivými i přísnými slovy také k tý
nepořádný přísaze napomínán i přinucován byl. Když ale on v svém
chvalitebném předsevzetí nepohnutedlný trval a od řádně volenýho
i korunovanýho krále českého Ferdinanda II. odstaupiti nechtěl,
i luteránští bludníci hustě kamením házeli, za zpronevěřilýho jej
vyhlašovali a velmi potupně i rauhavě na něho pokřikovali; ale
jeho stálau věrnost král český a císař římskýFerdinand II. nejenom
velice schválil, ale také Ferdinand III., císař římský a král český,
připomínaje sobě takovau věrnost vejš jmenovaného Eliáše Bach

33333 šteina, dle své královské milosti Jindřicha Hartmana, Eliášového
33:31:33 potomka (on Hartmann léta 1629. vratislavským nejvyšším mistrem

něn. křižovuickým, podobně u sv. Matěje v špitále bydlící, učiněn byl),
znaje on Ferdinand král také téhož Hartmana sobě dobře pově
domau—vážnost, rozšafnost i mnohé jiné chvalitebné činy, za svau

1638.raddu vyzdvihl. — Ten Jindřich Hartmann léta Páně 1638. dne 22.
Jezuvitydoúnora měsíce v svým krytým voze z svých statkův dva duchovní
25323“ otce z tovaryšstva Ježišového (často sice a dosti dlauho při vrati

slavských obyvatelích králové čeští a císařové římští o to jednali,

1629

.) D0plň: stavy.
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aby do toho jich města Vratislavě tovaryšstvo Ježíšovo uvedeno
bylo, nikda však to od Vratislavských obdržeti nemohli) šťastně,
ač ukrytě do svýho špitála k svatému Matěji přivezl, jim obaum
i jiným jich duchovním bratrům, k nim do toho města příchozím,
tak dlauho dostatečné vyživení dával, mezi svými duchovními syny
v svém špitéle jim obydlí i všechno, jako by oni v své vlastní
kolleji bydleli, tak dlauho přál, dokaď oni sobě obydlí nekaupili;
a nejenom obydlí živým pořád v svém špitále a vyživení dával,
ale také jich mrtvá. těla do sklípku mezi svý Křižovníky s červe
nau hvězdau pohřebovati dovoloval, což také-tovaryšstvo Ježišovo
vděčně přijímalo a těla svých v Pánu usnulých duchovních bratří
v tom sklípku křižovnick'ém tak dlauho pochovávali páni patres
Jezuviti, dokad nynější svůj pohřební sklípek vystavený neměli.
Co více užitečného ti vratislavští s červenau hvězdau Křížovníci
jak tomu svatému řádu Ignáciusovému, tak také i jiným, ano
i církvi katolické, také svým králům prokázali, to zde všechno
mlčením pomíjím, at vyznávají ti, kteří za přijatá dobrodiní chtějí
vděčnými se prokázati a pravdu mluviti.

To ještě zde doložiti musím. Když jizlivý blud učení lutro—
vého celau zem saskau nakazil, ano také po celý téměř říši
německé se rozmáhal, taky do hlavního města slezského Vratislavé
svau jedovatost tak mocně léta 1525. vtrausil, že od ní dosavad
očistiti a jí se zbaviti nemůže, tehdejších časův rozličným řehol
níkům rozličný klášterní i kostelní statky v Slezsku pobrány byly,
a velmi hořce také to zakusili Křižovníci s červenau hvězdau vrati
slavští, když jim tehdáž i dosavad v tom městě nejhlavnější kostel
farní svaté Alžběty i také velký díl jich statkův nejenom vzat byl,
ale oni Křižovníci s červenau hvězdau netolikoz města Vratislavě,
ano také i z celé slezské země nevinně s jinými řeholníky vypově
děni byli. Že pak oni svým nepřátelům mužně odporovali a jim
se z téhož města vytlačiti nedali, předce posledně kostel tak slavný
svaté Alžběty Luteriánům podstaupiti a od něho z obydlí svého
ku kostelu sv. Matěje vystěhovati se museli, kde také dosavad
bydlejí.

Z příčiny téhož slavného kostela svaté Alžběty přikládám
i toto, že léta 1241., když Jindřich toho jmena II., polské, slezské
ilignické, jinak lehnické kníže, s Tatary bitvu svedl (jakž v mém
prvním dílu Kroniky české ta bitva v již dotknutým 1241. roce
dostatečně se vypisuje) a od nich na bojišti zamordován byl,
Anna manželka jeho, sestra Vécslava toho jmena III. (sic) a krále
čtvrtého, též sestra blahoslavené Anyžky, zakladatelkyně špitála
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1619 v Starém Městě pražském blíž mostu, ten kostel svaté Alžběty,
při něm obydlí pro Křižovníky s červenau hvězdau i špitál pro
nuzné lidi s vůlí, také i s pomocí svých synův vystavěla, jej
s špitálem Křižovníkůms červenau hvězdau postaupila a je do něho
s vůlí Tomáše, tehdejšího vratislavského biskupa, uvedla, opatříc
je dostatečným vyživením a jinými věcmi potřebnými. V tom
kostele svaté Alžběty spatřují se dosavadní hrobovní kamenové
ana nich kříž s hvězdau, pod nimž těla tehdejších v Pánu usnulých
Křižovníkův odpočívají, radostného z mrtvých vstání očekávajíce.

1818 Těch vratislavských Křižovníkův špitál sv. Matěje roku 1318.
“"“" "*“Jindřich vratislavský biskup chtěl pod svau moc biskupskau přitíslavslrý na

m“ ““i““vésti a jej jakožto biskup právně shlížeti, právem totiž duchovním,rovnti sv.

M““£_'Pi'však nebylo jemu dovoleno, nýbrž odepřeno.
Kruciíix11- V kostele sv. Víta na hradě pražským cruciíix neb dřevěnný
313333. Pána Krista obraz léta 1278. (jiní ten příběh do 1283. roku kladau,

““ však téhož 1283. roku jiný kruciíix u hrobu sv. Ludmily potil se
1278 krví) krví se potil, který nyní v témž hlavním sv. Víta kostele
1283 v kapli sv. Anny u sakristie stojící se spatřuje, od pobožných

křestanův se pilně navštěvuje a v úctivosti velké drží. — Násle
doval v brzkých letech velký hlad, velký mor a nepřátelstvo.
I přihodilo se připomenutýho 1283. roku dne 16. dubna, jenž

231135135:-byl Velký pátek, že v Menším Městě pražském blíž Aujezdské
ten.. brány, kdež. ...... l) u sv. Jana v Oboře,že jedna žena

chudobná a velkým hladem zmořená přijala do svýho domu na
noc žebravýho chodce a jej s svým vlastním synem, dvanáctiletým
pacholíkem, z hladu velkýho zamordovala; toho žebráka proto, že
při něm pět krajíčků chleba & hadříčkův, kteří sotva za dvě
vejce mohly se zpeněžiti, nenadále spatřila. Ona matka časně
po spáchaným tom mordu utekla a syn její oběšen byl. — Byl

1288 toho 1283. roku v Čechách "mor veliký.
Páni direktoři, od stavův království českého k řízení téhož

českého království nařízení, všechna řeholníkův, klášterníkův,
špitálníkův i jiná duchovní panství bezprávně a svatokrádežně
světským pánům najímali, což také i dědinám špitála Křižovníkův
s červenau hvězdau v Praze při mostu bydlícím se stalo násle
dujícím spůsobem.

Panství Dobřichovské. Vácslav Sak byv při času sv.
Jana Křtitele od pp. komissařův (z nich jeden byl nazván Jaro
slav Otta z Losu na Hlazovicích a druhý byl Uňkovanský Pintha

1) Kousek místa, asi tak na dvě slov, zůstal v rukopise nevypsán.
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z Uňkovan, oba od pp. direktoruv zřízení a ustanovení) v panství
Dobřichovské špitálu sv. Františka křižovnické na místě a k ruce
Matesa Jindřicha_hraběte z Turnu uveden. Obilí sutého k užitku
svýmu obrátil za 227 kop míš., 12 gr. míš., 37, denárův.

On Mates Jindřich hrabě z Turnu dokad byl držitelem téhož
Dobřichovského panství, za užívání dobytka hovězího, svinskěho,
ovčího, omastku, vlny, obilí vymláceného i nevymláceného, vinice,
chmelnice, z lisu, z řeky, mlejnův, krčem, odaumrtí, platův stálých
i běžných, také z provozování myslivosti, za to všechno pokládá
se užitkův 8039 kop míš., 40 gr., 1 denár.

Turské panství špitálské. Fridrichz Bílé atd.přičase
sv. Vácslava ujal se vesnic špitálských Tursko, Dolany a Kralupy
nazvaných s vším jich příslušenstvím a přijal užitkův za roboty
ženné neb v čas žně povinné, za dříví vození, za auroky obilní,
za platy z panských dědin, z užívání krčem, odaumrtí vrchnosti,
za auroční slepice a užívání dvora i mejcení lesův 1639 k0p míš.
26 gr., ll, denáru.

Slivenec a Holíně. Albrecht Pfeíi'erkorn ujal se dvauch
špitálských vesnic Slivence a Holíně při času sv. Jana Křtitele
a z nich za platy stálý i běžný, za dříví, za vození ze skal mra
morových, též za užívání krčmy, odaumrtí, za auroční slepice
i za užívání dvora i z jiných přináležejících užitkův pokládalo se
tehdáž všeho užitku 208 kop míš., 7 gr. 1 denár míš.

Borotice, Hubenov, Drašetice'), Kramištěa), Ko—
bonníkya), vesnice špitálské. Těchto pěti vesnic při času
sv. Víta ujal se Ehrenfrid Berbirsdorf, z nichž za platy stálý
i běžný, za dříví, auroční drůbeř, z kepanin, za platy z luk a za
jiný z těch pěti vesnic užitky počítalo se tehdáž 417 kep, 21 gr.,
1 denár míš.

Klučenice a Kosobudy. Těchto dvauch křižovnických
vesnic při svatým Jakubu ujal se Petr z Švamberka, z nichž za
platy stálý i také běžný, též z kepanin, z luk, za auroční i za drůbeř,
za užívání lesův a provozování myslivosti počítalo se užitkův
937 kop míš.

Hlaupětín vesnice. Zdeněk Smolík ujal se Hlaupětína
k špitálu křižovnickýmu do Staré Prahy náležejícího, kdež za
platy stálý a běžně, za dříví vození, za nájmy z mlejna, za roboty

') Správně:Dražetice.
“) Správně: Chrámiště.
“) Správně: Kobylníky.

1619
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1619 ženné, za platyzluk, za auroky obilní, za platyzskály neb z lomu
kamena, za auročnau drůbeř napočetlo se tehdáž 381 kop míš.,
30 gr. míš.

Dáblice vesnice v 8036 kopách míšenskýchdržel Adam
Petráček.

Summa summarum škod, které měli v čas známé tehdejší
rebelie nevinní pražští s červenau hvězdau Křižovníci, mimo jiných
vydání mnohých, činí: 19883 kopy, 17 gr. míš.

1632 Item iidem ab anno 1632. usque in annum 1635. pro Cae
saris Milite absque boniíicatione exposuere: 148909 zlatých,
27 krejcarův, 3 denáry.

1648 Item 1648. anno ob succensum praeurbium post portam
Boržicžan in solis fundis amiserunt iidem 14197 kop, pro anno uno.

Item Crucigerorum villani eorundem Neo-Prageni amisere
cum censu Crucigerorum praetactorum 4030 kop, 17 gr. míš.

1620 Léta 1620. Dne 9. ledna měsíce Fridrich falckrabí s někte
xumu trojírymr vzáctnějšími pány českými tak s dvořeníny svými i s hostmi
'iŽ'jŠzŽŽŽŽÝ'mnohými z hradu pražského po polední vyjedu, do staropražské
BkšmPrue.kolleje blíž mostu, jinak do obydlí tovaryšstva Ježišového (v té

kolleji žádný duchovní více se tehdáž nenacházel, poněvadž z Čech,
z Moravy, z Slezska iz Uher všickni Jezuviti byli vypověděni i také
do ciziny roku minulého odjíti museli) slavně vjel a kostel i kollej
zhlídna, ustanovil, aby se v tom kostele českau, německau i fran
causkau řečí od kalvinských nepořádných kněží v určitý dni kázalo,
což se také zachovávalo a k těm kázáním mnoho poslauchačův
obojího pohlaví se scházívalo.

J:;inggnmg- Toho času přišli k Fridrichovi falckraběti z města Preš
Cechv. purgku noviny, oznamujíce, že mezi uherským a českým královstvím,

také i mezi k nim přivtělenými zeměmi na jisté vejmínky jednota
jest zavřena, protož také v pražských kostelích i jinde Te Deum
laudamus, Tě Boha chválíme, zpíváno i z velkých děl stří
leno bylo.

Vojskocísař Leopold, arcikníže rakauskó, z Vídně do Elsassu přijede, tam
&'$:33; netoliko zbrojnice zhlížel, ale také jmenem Ferdinanda, císaře a řádně

"=“- korunovaného krále českého, vojsko jak v kolínském a tryrském
.kuríirštství, tak také v okolních zemích najímal i také z té pří
činy několik tůn peněz (jiní píší několik tůn zlata) na mezkácb
naložených do lotrinské i francké země poslal, aby se tam“ za ty
peníze třiceti tisíc vojska proti Čechům najalo. O tom vojenském
najímáni zvěděvše Hollandrové, hned k kolínskému i k tryrskému
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kuríirštu, také k jiným říšským knížatům, kteří císaři i Maximi
liánovi, bavorskému knížeti, vojsko v svých zemích najímati dovo
lili, neprodleně psali, jich napomínajíce, aby takové najímáni
vojska nedovolovali, sice jestli,to činiti nepřestanau, že je za veřejně
nepřátely vyhlásejí a do jich zemí nepřátelskau mocí vtrhnau,
zvláště kdyby s tím v nově najatým vojskem císař a kníže bavor
ské proti Čechům táhnauti měl. — V krátkým čase toho nového
vojska do osmi tisíc se shledalo.

Don Baltasar při konci měsíce ledna s vojskem svým, Fer
dinandovi císaři věrným, blíž Soběslavě odpočívaje do města panu
Švamberkovi tehdáž přináležejícího poslal, auřad i obec napomí—
naje, aby město jemu vzdali, což jestli neučiní, že s nimi dle
odevřeného listu císařského zacházeti bude; Soběslavští rychlého
ihned jezdce k nejvyšším auředlníkům vojanským do Prahy vyslali
a jim o tom zprávu učinili. Auředlníci nemeškajíce, hejtmana
Semlera s dvaumi sty mužův z Kladska Soběslavským k pomoci
poslali.

Tehdáž král špauihelský císařovi Ferdinandovi dvakráte sto
tisíc korun neb dukátův k vojenské potřebě poslal.

Nejvyšší z Tiffenpachu s osmi tisíci moravského vojska zámek
i město Mikulov, jinak Niklšpurk, v Moravě oblehl a města se
zmocnil. Zámek ačkoliv on mocně dobýval i také z Prešpurku
dostatečnau pomoc jak na vojsku, tak také na potřebách vojen—
ských dostal, že ale císařští vojáci, od nejvyššího Tampíra
v zámku. zanechaní, jichž se do šesti set počítalo, mužně vojsku
moravskému odporovali i také v jednom autoku neb v šturmu do
dvauch set Moravanův zmordovali, téhož zámku obležení do čtrnácti
dnův se prodlaužilo. Když ale on nejvyšší Tiffenpach k tomu
zámku z třinácti velkých děl bez přestání stříleti poručil a oble—
žení v zámku z kulek, také i z prachu se vystříleli, s Moravany
následovně 0 vzdání toho zámku rokovati přinuceni byli, totiž:
Jestli oni obležení ve dvauch dnech žádné pomoci nedostanau, že
moravskému vojsku zámek s tau vejmínkau postaupiti chtějí, aby
s svau vrchní i“s poboční zbraní, také s desíti našpížovanými
vozy a cokoliv s sebau odnésti budau mocti, pokojně s tím vším
propuštěni byli; k čemuž nejvyšší Tifíenbach také svolil. — Kar
dinal z Ditrichšteina, holomaucký tehdáž biskup, ačkoliv o tom
všemožně v Vídni usiloval, aby císařské vojsko okolo Vídně ležící
těm v Nyklšpurku obleženým vojákům císařským k pomoci posláno

1620
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bylo, ale že právě tehdáž led mosty přes Dunaj ležící pobral a co Jpítinemohu.
se v rychlosti vystavěti mohlo, to podruhé od rozvodněné Dunaje

Beckov-koho Pouclkyně 11. 2. 16
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242 Kap. mv. Jičínský zámek do povětří vyhozen.

pobráno bylo, protož hrabě Tampir a hrabě Bukvoj s tím vojskem
císařským k pomoci těm v nyklšpurském zámku svým obleženým
přijíti nemohli. Po dvauch dnech obležení dne 1. února měsíce
nejvyššímu Tiífenpachovi zámek postaupivše, z něho dle zavřené
smlauvy pokojně vytáhli, zanechajíce v t_omzámku, mimo toho,
co s sebau. odnésti & v desíti vozích odvézti mohli. 36 velkých
i malých děl, několik tisíc věder vína, mnoho obilí i velké zboží,
které do toho zámku kardinál z Ditrichšteina, také jiní bohatí
páni svézti dali, ano také hrabě Tampir i hrabě Bukvoj mnoho

zboží svého v tom zámku složeného měli, což všechno nejvyššímu
Tiffenpachovi za kořist se dostalo.

Zámek jičinský v městě Jičíně, panu Sniiřickýmu (který léta
' 1618. dne 28. listopadu svůj život dokonal) přináležející, ručničny'm

prachem následovně rozhozen byl: Jindřich Slavata téhož Smiřic
kýho mladší sestru a pan Krumba 1) z Wartenberka téhož Smiřic
kýho starší sestru (všickni tři tito byli stavu panského čeští páni)
za manželku. pojal, z nichž jeden i druhý, Slavata i Wartenberg,
město Jičín i zámek s příslušejícím panstvím jičinským po svém
švagru děditi chtěl, jakož také po smrti téhož pana Smiřického,

_ švagra svýho, pan Krumba z Wartenberka města Jičína i zámku
v tom městě stojícího cele se ujal a měšťany jičínská k tomu
přinutil, že věrnost museli mu slibovati. I zvěděv o tom Fridrich
falckrabí, tehdejší král český, hned pana Krumba z Wartenberka do
Prahy povolal, jej do Bílý věže na hrad pražský vsaditi rozkázal a do
Jičína svý komissaře k porovnání té věci vyslal; takové porovnání
když se dálo i také již od komissařův zavřeno a skoncováno bylo.
aby manželka pana Krumby z Wartenberku téhož zámku, _v němž
ona bydlela, bez další vejmluvy a odporování prázdna byla, z něho
se vyhostila a nejenom ten zámek jičinský, ano také město Jičín
s celým jičínským panstvím a příslušenstvím Jindřichovi Slavatovi
neprodleně postaupila; ta Spravedlivá pánův komissai'ův vejpověď
poněvadž se tý paní Wartenberkové nelíbila, mocně ona to všechno,
když dle práva nemohla, zdržeti chtěla, protož také při své straně
v tom jičinském zámku najatý vojáky držela, jim dobrej žold“dávala
i všelikau vhlídnost jim prokazovala, aby jenom při ní věrně stáli.
Uslyšavši ona takovau proti sobě a manželi svému vejpověď, hned
těm strážným svým vína do libosti píti dala, kteří bez míry to
víno pijíce, ním obtížoní a Opilí dne prvního února měsíce mezi

') Odvozeno od kjrumm či krumb, poněvadžpan Jindřich Otto
z Wartenberka pro tělesnouvadu měl příjmíKulhavý.
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hodinau pátau a šestau z poledne do jednoho sklepu', kde několik 1620
tůn ručničného prachu stálo, vešli a k prachu přistaupivše, jej
k svý potřebě nabírali, z nichž jeden když roz svícený lunt nepo
zorně vpustil, v jednom okamžení všechen prach se zapálil 9. díl
přední téhož zámku všechen rozhodil a mnoho okolních domův

městských porušil. Od rozhození toho zamku zaříceni & žalostně ?ÍÍc-„GÍRĚŠĚ'
usmrcení byli tito páni a osoby následující: páni komissaři, pan “mnm=“?
Rudolf z Štubenbergul), pan Vodňanský (někteří jej jmenují Po
danský) -), s synem svým, poslední páni téhož rodu, s nimiž také
ten rod tehdáž vyhynul, pan Bovcovský3),pan Gerstorff, pan Jindřich
Slavata, téhož zámku i města Jičína nápadník, dva komorníci od
desk zemských království českého z Prahy vyslaní, paní manželka
pana Krumpa z Wartenberka s svým komonstvem, s slaužícími
i s vojáky svými a jiní mnozí, jichž všechněch přes 60 osob tehdáž
v tom zámku nešťastně zhynulo a zaříceno bylo. V městě Jičíně
všechna téměř okna i kamna se roztřásly & rozpadly. — O tom 33333;
tak nenadálém neštěstí velikém dovědíce se pan z Wartenberka, “103g “:
do mdloby hned pad a v ní několik hodin pořád (rozličných sice
tehdáž prostředkův přítomní užívali, chtíce všemožně tím časněji
k užívání svých smyslův toho pána přivésti) ležeti zůstal.

Fridrich falckrabí z Prahy dne 27. ledna měsíce s bratrem Fridrich:

svým Ludvíkem a s jinými pány, také s dvaumi praporci kyrysařův ŽŠháoífál,
(jinak s celau železnau zbrojí oděncův) na něho v městě Českým ddoSiÉŠĚ.'
Brodě očekávajících, do Moravy, do Slezska i do Lužic vyjeda,

dne 4. února měsíce do Brna přijel, před městskau branau od BOŠ?
auřadu konšelského brněnského počestně vítán, pod nadhernými.
nebesami do města i do kostela tovaryšstva Ježišového (odkudž
také ono tehdáž nevině vyhnáno bylo) a odtud do vykázaného
obydlí svého slavně byl dcprovazcn. Před drahými nebesami jelo
rytířstvo, páni, z královských měst moravských vyslaní, po nich
Fridrichovi dvořané, za nimi jel on Fridrich falckrabí na koni
pod nebesami, za Fridrichem jel jeho pan bratr, kníže Kristian
z Anhaltu, hrabě z Hohenlohu i jiné rytířstvo a panstvo v počtu
velkým, všickni na koni. Do kostela vejdauce, několik žalmův se
zpívalo, po jichžto vyzpívání on Fridrich z kostela vyjda a na
koně se posadiv, do sobě přihotoveného obydlí jel. Na to dne 6.

1) Skála udava jednou (III. 439.) z Šumberka & po druhé (ibid.
p. 442.)z Štubenberka.

2) \Iií stati: Adam Abraham Bohdanecký z Hodkova.
') Správně- Ladislav Bukovsk ý z Voseče.

16*
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244 Kap. XIV. Kozáci na Moravě; Bitva u Langenloisn.

téhož února 'měsíce přísahu od stavův moravských přijímal, (že
tehdáž Karel z Žerotína, stavu panského pán, témuž Fridrichovi
poslušnost slibovati nechtěl, nařízen byl jemu čas, aby se v tom
rozmyslil, chce-li slibovati aneb nechce-li) jich svobody, majestáty
i všechna obdarování potvrdil a zřídiv šťastně všechny věci v tom
markrabství, do Slezska k Vratislavi se obrátil.

Od, Krakova dne 8. února čtyry tisíce kozákův (ti kozáci
předtím hraběti z-Althaimu a potom také uherskému pánu Hu
manaj nazvanému, který vždyckny Ferdinandovi císaři věrný zůstal,
proti Betlemovi Gaborovi slaužili) do Moravy vpadlo, majíce při
sobě několik dobrých vůdcův, kteří všelikých tajných cest dobře
povědomí byli a nikdež dlouho se nezdrživše, ve dne i v noci
pořád k Vídni pospíchali, všechny mosty. kamkoli přijeli, za sebau
sházeli a nikdež déleji státi nezůstali, toliko co jenom svý koně
nakrmili. Do města Mezříče nad řekau Bečvau ležícího (v tom

_městě tehdáž jeden bohatý pán nákladnau svadbu, na kterau se
mnoho vzáctných a bohatých osob nacházelo pozvaných strojil)
nenadále přijedauce, ženicha, nevěstu i všechny svadebníky z jich
svadebních šatův svlekli, prsteny, pasy, naušnice drahé, také mnoho
peněz i všechno, co jenom při nich našli, jim pobrali i domy
slevše a je vykravše, co sebau vzíti mohli, všechno odnesli, to
také v jiných po cestě městečkách a v tvrzích páchali. — Morav
ské rejtharstvo o tom jich do Moravy nenadálým Vpádu ač dosti
pozdě zvěděvší, za tími kozáky se pustilo a v Rakauších dne
10. února při Dunaji o půl noci do jich ležení nenadále na ně
udeřilo, jich do tisíce zmordovalo a ostatní do Dunaje s koňmi
vskákati přinutilo, kteřížto všickni na koních sedice, přes Dunaj
k velkému podivení mnohých přejeli, velké kořisti v Moravě na
shromážděné, také tři praporce Moravanům odňaty, s sebau k Vídni
přinesli a kořisti za laciné peníze prodávali. Moravské rejtharstvo
zaženauc přes Dunaji ty kozáky a jim některé kořisti odňavší,

Kozáci do vídeňských předměstí
přijevše, u císařského vojska službu vzali, s kterými také i celým
svým vojskem císařským hrabě Bukvoj a hrabě Tampir, jak mosty
přes Dunaj položeny byly, proti Moravanům a Čechům táhli. Ti

v nom—mukozáci po některým čase s pomocí Vallauuův v Dolejších Rakausích
Baknusíc

zlehospoda-velmi zle s obyvately zacházeli a netoliko kam přijeli, lid šacovali a
drancovali, ale také mečem 1ohněm, kam přijeli, všechno hubili, tak
že v několika dnech do padesáte míst, totiž vesnic, městeček a tvrzí,
větším dílem pánům evangelickým přináležejících, v nic_uvedli, zvlášť
co pánu Graisswainovi a p. Ottovi Taiblovi náleželo, ano také slidmi
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tyransky zacházeli & pana Graisswaina s všemi jeho domácími 1620
(mimomanželky jeho, která se vjcdné věži skryla) hanebně zmordo
vali. Mnozí obyvatelé rakauští s manželkami a s dítkami do lesův (533,33,
a pnstotin před takovým tyranstvím ustranivše, bídně tehdejšího "“"““
mrazivýhočasu zemřeli, tak ževněkterých místech dvěi tři sta osob
mrtvých pohromaděležících se našlo, z nichž někteří pomrzli &někteří
hladem bídně zemřeli. Ostatních osum tisíc kozákův do Moravy skrze
Slezsko vpadše, velkau škodu všudy na tři míle od Brna obyva- “ggg-,*Je
telům učinili, zvláště na statcích a panstvích zemského moravského “'““
hejtmana Karla z Žerotína, až posledně potkavše se s moravským
rejtharstvem, zpátkem se obrátili, zanechajíce po sobě sto zmordo
vaných a osum zajatých, kteří do Brna přivedeni byli.

Hrabě Bukvoj a nejvyšší Fuks vzavše osum tisíc jízdného
i pěšího vojska, s ním k Langenloisu a k Hedersdorfu, kde devět Ceghogó.Po
praporcův pěšího išest praporcův jízdného vojska českého pod
nejvyšším Mansfeldem (on sice tehdáž v Praze se zdržoval) leželo,
pospíšili, na Čechy udeřili, jich do dvanácti set pobili, do dvauch
set zajali, osum praporcův, kteří také císaři poslány byly., také
velký'dvě děla i mnoho kořisti dostali. Ostatní Mansfeldští vojáci,
jichž tehdáž byl vůdce hrabě Hollach 1), prosekavše se skrze voj
sko Bnkvojské, rozběhli se; z Bukvojských neb z císařských v té
bitvě do čtyr set mužův padlo. Odtuď nařídivše předně jak hrabě
Bukvoj, tak také hrabě Tampir, aby každý voják i kozák s 010
vem, prachem i potravau na šest dní se zaopatřil, z Bál—muss voj.
skem svým hnuli se a přímo k Českému Krumlovu i dáleji k Bu
dějovicům po Zlatý cestě do Čech jíti mínili: ale zvěděv o tom
kníže Kristian z Anhaltu, hned české i moravské vojsko u Egen
burgu shromáždil a císařským do Čech vpadnauti zbránil, jakž se
o tom málo níže jedná.—Že ale tehdáž mnoho vojenských auředl
níkův z českého vojska v Městech pražských se zdržovalo, všem
pod ztracením auřadu nařízeno bylo, aby se'každý v dvadcíti

osmi hodinách při svých vojácích najíti dal. —Mezi tím vojsko vlaské 532353311.,
a španihelské, které Don Balthasar Marradas císaři k pomoci proti 335953115
Čechům přivedl, velké škody okolo Vodňan a Prachatic dranco
váním i ohněm páchalo & co obyvatelé zase po tom nepřátelským
vpádu Bukvojského vojska císařského sobě znova vystavěli, to
všechno tohoto času opět ztratili.

Dne 22. února tři tisíce císařského vojska vlaského a špa- Žitava-Teinkurskym se
nihelského, jehož vůdce byl již jmenovaný Don Balthasar, z města "a“

') Tolik jako Hohenlohe.
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1620 Českých Budějovic vyšlo a přijdauce k městu Tejnu nad Vltavan,
aby se jim ono i s zámkem .vzdalo, napomínáno bylo; že ale
v městě i v zámku toliko 150 mužův českého vojska pod nejvýš-'
ším Frankem leželo a oni k odpor-ování takové síle dostatečni
býti nemohli, oboje to místo císařským vzdáti museli a pokojně

Avgdfagf'z něho odešli. Císařští znajíce, že ani to město, ani zámek dlaubo
zdržeti nebudau mocti, oboje to místo vydrancovali, opustili a

“mylo-k Třeboni se obrátili, kdež předměstí zapálivše, k městu stříleti
počali; ale majíce dostatečný odpor, (nebot v tom městě čtyry
praporce českého vojska tehdáž ležely) dáleji odjíti museli.

Vasim? Toho času veřejnost v Čechách nařízena byla. aby dvacátý
muž na vojnu se vypravil, poněvadž pověst šla, že lid císařský

/__„ k Praze jíti a ji oblebnauti i dobývati míní; rytířstvo pak české
takový veřejnosti rozuměti nechtělo, na obecný sněm se od
volávaje 1).

DoVntish— . Fridrich falckrabí, domnělý král český, svý věci v Brně zří—
"šůiťd' div, do Slezska z Brna k Vratislavi (jakž již málo vejš dotknuto

jest), maje při sobě dva tisíce a pět set jizdnýcb, vyjel a dne
23. února měsíce k městu Vratislavi přijížděje, od pánův stavův
slezských slavně vítán byl, proti němuž daleko za město vyjeli
knížata i páni mnozí slezští a k němu přijedauce, hejtman zem
ský kníže Jan Kristian z Lehnice a z Břehu jej vítal, a na to Se
z velkých děl okolo celého města střílelo i také, když do města
vjížděl, všemi zvony se zvonilo. Vjel pak on do toho města mezi

' třetí a čtvrtau hodinau z poledne následujícím řadem: Předně
VJe-dFg; jeli tři raddní páni vratislavští, ostatní pani raddní před branan
Vntishvé-městskau stali a skrze svýho písaře raddního vítání učinivše,

klíče městské Fridrichovi odevzdali, majíce při sobě mnoho mě
štanův na koních sedících a bohatě ošacených; za nimi jelo ry—
tířstvo z vratislavského knížetství. Následovali tři páni, mezi ní
miž v prostředku jel Joachym Molgan '), po pravý straně Jan
Oldřich Šoířkoč3) a po levé straně jel Jan Purghans, majíce za
sebau svý služebníky v šatech pomorančové barvy; po nich jeli
tři knížata: v prostředku jel Jiří Rudolf, kníže z Lehnic a z Břehu,
na pravý straně Jindřich Vácslav, kníže minsterberské, a po levý
straně jel Karel Fridrich, kníže též minsterberské a oelské *),

1) Gindely III. 71.
") Nepochybně:Maltzan.
8)Správně:Schaffgotsch.
') Oels :_- Olešnice.
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&; dvořeníny svými, s služebníky, s trubači a s bubeníky v žlutých
šatech. Opět jeli tři páni: v prostředku jel Ludvík, falckrabí od
Rejna, Fridricha falckrabčte bratr, po pravý stráně kníže Jan
Kristian, kníže z Lehnice a z Břehu, knížetství slezského zemský
hejtman, a po levý straně jel Jan kníže z Jagersdorffu'), majíce
také oni při sobě bubeníky, trubače, dvořany svý a služebníky
v červených šatech; za nimi jel zemský maršálek s obnaženým
kordem a za ním Fridrich falckrabí, maje při sobě i za sebau svý
raddy, dvořeníny, krytý vozy a jiný nohsledy. — Před branau
stálo pět set. pěchoty vojanské, všickni v žlutých a v černých ša—'
tech; v městě pak do zbraně stáli měšťané dvaumi řady hned od
městské brány až k obydlí téhož Fridricha falckraběte, šestnácte
praporcův silní; na rynku v šiku vojenském stálo také deset pra—
porcův pěchoty. Fridrich falckrabí k bráně slávy nákladně posta
vené, na který se bubnovalo a traubilo, přijeda, skrze ní přímo
k hlavnímu kostelu farnímu sv. Alžběty jel, kde doktor Heřman 2),
superintendent neb nejvyšší farář evangelického náboženství, s svým
duchovenstvem stoje, latinskau řeč neb vítání Fridrichovi učinil
& jej přivítaje, k velkýmu oltáři doprovodil, kdež on Fridrich do
krásného trůnu, schválně bohatě vyzdviženýho, se posadil a Te
Deum laudamus, Tě Boha chválíme atd. se zpívalo. Po dokona
ném zpěvu superintendent modlitbu před velkým oltářem hlasitě
říkal a v nově příchozího a tak vzáctného hosta požehnal. Na to
on Fridrich z kostela vyjda, na koně se posadil, do svého obydlí
jel a v předešlým pořádku doprovázen byl, kteréhožto času všudy
po městských zdí okolo města z velkých děl opět se střílelo
a všemi zvony po městě se zvonilo. Když on Fridrich do svého
obydlí přijel, měšťané do jednoho místa prostranného se strhli
a dvakráte spolu všickni vystříleli, na věžích pak muzika až do
večera zvučné zněla.

Na to dne 27. února Fridrich falckrabí s doprovázením
knížat a stavův slezských v hodinu osmau ráno do kostela sv.
Alžběty, kde doktor Heřman, nejvyšší v tom městě tehdáž evan
gelický neb luteriánský farář na ta slova: Boj se Boha, krále
cti, atd. v německém jazyku kázání učinil, po kterém jako i po
ostatních pobožnostech evangelických on Fridrich z kostela vyjda,
na koně se posadil a do královského hradu se navrátil, kdež po

1)Správně:z Jágcrndorfu či z Krňova.
') Dr. Zachariáš Heřman byl vratislavskýmsuperintendentem.

Skála III. 461.

1620
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1620 učiněné přísaze věrnost a poslušnost od stavův slezských přijímal.
Po skoncování toho všeho on Fridrich z královského obydlí do
sobě vykázaného domu skrze bránu slávy doprovázen byl, a všemi
zvony opět se zvonilo i třikráte z velké i z malé zbraně se vy
střelilo; na to knížata, také jiní vzáctni hosti & stavové slezští;
s týmž Fridrichem v jeho obydlí společně stolili. Následujícího

„Sigg'hgmdne on Fridrich falckrabí na věž kostelní sv. Alžběty vejda. z ní
“'““- celého města položení a dolů sejda, všechny šance, bašty i zbroj

nice zhlížel a také biskupský kostel navštivil, kdež od kanovníkův
ovítán byl i žádán, aby je při jich katolickém náboženství a při
starobylých svobodách milostivě zachoval, jimž on na jich žádost
v latinské řeči tato slova odpověděl: „aedes vestras regio more
solito invisere cupio, privilegia coníirmabo, contirmata habete,
modo sitis iideles,“ „Váš kostel obyčejným královským spůsobem
navštiviti chci, svobody.vaše potvrdím, potvrzených užívejte, jenom
buďte věrni“ Oni uvedauce jej do kostela svá mešní raucha i oltář
stříbrný, také jiné okrasy kostelní ochotně mu ukázali. Z kostela
on Fridrich zase do města skrze často jmenovanou bránu slávy,
na které zvučná muzika zněla, do svého obydlí se navrátil a svý
hosty vzáctný, knížata i stavy k večeři povzal.

311%; Dne 3. března měsíce on Fridrich _falckrabíz Vratislavě
u vncoval.vyjeda, do Hořejších & Dolejších Lužic jeti a tam od stavův

věrnost a poslušenství přijímati mínil, ale dostana pravdivau
zprávu, že hrabě Bukvoj s svým císařským vojskem do Čech
hlauběji se tlačí a přímo k Praze jíti míní, přinucen byl on Fri
drich z Vratislavě do Prahy jeti a k ní pospíchaje, na svém místě
svý plnomocníky do obojích Lužic vyslal, aby oni jmenem a na
místě jeho od Lužičanův obyčejnou přísahu přijímali; ale Lužičané

Lntičnnčko-jim to činiti nechtěli, Fridricha domnělýho krále českého žádajíce,misuhim
man.—.soaby on k nim osobně přijel a od nich přísežnau povinnost přijal:

“mini-“n dokazujíce, že jejich stará nadání a obdarováni od králův českých
daná, to v sobě obsahují, aby žádnýmu jinýmu, než samému králi
českému věrnost a poslušenství slibovali, což se také již přes tisíc
let pořádně zachovalo. A tak ti páni plnomocníci ničehož v Lu
žicích nepořídivše. za Fridrichem, který dne 14. března 11 večer
do Prahy přijeda, slavně vítán a na hrad pražský doprovázen byl,
také k Praze pospíchali.

Čechovépo- Kristian kníže z Anhaltu, českého i moravského vojska vůdce,
mm3m“ dvanácte tisíc silného, u Egenburku příhodné místo v Rakausích,

od Znojma čtyry míle a od Kremže 6 mil vzdálené, opanoval.
díl císařského vojska z Rakaus do Čech pospíchajícího očekávaje,
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které když dne 8. března přitáhlo, Čechům se před oči postavilo, 1620
kozáci následujícího dne, od vojska císařského oddělíce se, tak
mužně na Čechy a Moravany udeřilo & s nimi se potýkalo, že
jich nejvyšší nejenom zastřelen, ale také větší díl těch kozákův
na bojišti zůstal, ano i mnoho jich k zajetí přišlo, tak že jeden “02531“
kozák po dvauch tolařích placen a do Moravy veden byl.

Dne 10. března on Kristian kníže z Anhaltu, maje k svý
lepší obraně jeden velký vrch, na něj sva velká děla vytáhnauti
poručil, sám je stavěl, z obauch stran lesy posekati & záseky
dělati rozkázal, do nichž dva tisíce pěšího vojska položil, pravé
křídlo císařského vojska, jehož vůdce byl nejvyšší Hoffkirch, zdržo
vati poručil a také několik praporcův k císařskému vojsku tím
aumyslem vyslal, aby císařští z svých záloh vyjdauce, k českému
vojsku .se přiblížili, což také se stalo: nebot když těch několik
praporcův českých před císařskými se ukázalo, císařští z svých
stanovišť a. z záloh se hnuli, za českými praporci, kteří jim
svévolně ustupovaly, vždy dále a dále pospíchali, s nimi šermovali

a přijdauce mezi Čechův záseky, kde dva tisíce české pěchoty ĚÍŽhivŽíiil
ležely, od jich malé zbraně i od velkých děl tak přivítání byli, - aký
že kudy zpět jíti mají nevěděli, ztratíce velký počet lidu svého.
Pod hrabětem Tampirem kůň tehdáž zastřelen byl, a aby on od
Čechův k zajetí nepřišel, jeden kozák s koně svého skočiv, Tam
pirovi na něj pomohl & jeho i sám sebe, skočiv na jiného koně,
při živobytí zachoval. Tehdáž v té porážce do osmi set Čechův
i Moravanův a do dvauch tisíc císařských padlo, mezi nimiž na
cházel se nějaký Miramont, hraběte Bukvoje nejvyšší strážný a
leitnant neb zástupník příjmím Lišík 1), od Waldšteinskýho rege
mentu: také mnoho císařských raněnoi zajatých bylo. Po tý
porážce zpátkem císařské vojsko k městu Kremži se hnulo, a
hrabě Tampir do Vídně k císaři jel, aby jemu o té bitvě zprávu
učinil a co daleji činiti má, aby zvěděl. Někteří to svědčili, že on
Tampir proto do Vídně jel, aby císaři Bukvoje obžaloval, že
tehdáž na Čechy, když je v své moci měl, udeřiti nechtěl.

Dne 20. března Kristian kníže z Anhaltu s vojskem českým „Čechova
& moraVSkým k městu Recu, v němž díl císařského vojska ležel, “““““
přijda, je vzdáním dostal, přes půldruhýho tisíc sudův vína mimo
jiných mnohých věcí drahých tam našel a k městu Kremži dopro
voditi dal. Toho času dva praporce rejtharstva od Bukvoje odpadly
a u knížete z Anhaltu službu vzaly, které on ihned do Prahy poslal.

') U Skály (m. 479') jmenuje se Licka.



250 Kap. XIV. Sněm v Praze; Křest Fridrichova syna.

1620 Dne 28. března na hradě pražským v přítomnoti Fridricha

“učtu“ falckraběte, jehož do zemské svědnice stavové čeští i_sjednoce
ných zemí páni vyslaní, také Ludvík kníže z Anhaltu, markrabí
z Jagersdoríi'u, kníže z Waimaru, kníže Sas-Lauenburk, Ludvík,
Fridricha falckraběte bratr, d0provázeli, k povážení následující
věci čtené byly: 1. Jednota s uherskými stavy a s knížetem
sedmihradským Betlemem Gaborem zavřená aby k potvrzení přišla:
2. ta jednota kterak by rozšířena býti mohla a kterak by dene
marsky, švejdský a englický král do ní potažení býti mohli, jakož
také s říšskými stavy evangelickými aby se jednota učinila, a
k těm všem mocnářům aby stavové čeští z prostředku svého
rozumný pány a počéstné poselství co nejspíše vyslali; 3. poselství
české i sjednocených zemí k tureckýmu císaři poněvadž se vyslati
a dne 25. měsíce dubna v Kašově neb v Kašici ') (leží to město
v Hořejších Uhřích) býti má, aby se nejenom osoby k tomu
schopné vyvolily, ale také na dary, jaký by se témuž císaři, vezí
rovi a jiným tureckým pánům dle obyčeje poslati měly, aby se
rozmyslelo; 4. k zdržení takové jednoty, také k pomoci stolních

'věcí (sic) krále českého a k zdržení uherských hranic s Turkem mezn
jících padesát tisíc zlatých rejnských již svolených aby se každo
ročně dávalo a bez všeliké vejmínky pilně odvozovalo; 5. kdo by
Fridricha falckraběte, volenýho i také již korunovanýho krále
českýho, za svýho krále a pána uznati nechtěl, proti takovýma
aby dle práva přikročeno bylo ; také jednota s přivtělenými zeměmi
království českému, jakož také s evangelickými stavy rakauskými
i uherskými učiněná, aby k dskám zemským složena a potom
k jiným království českého svobodám na Karlšteině přiložena byla;
6. kterak by se nepřátelské moci, také v říši vůbec prošlým
císařským odevřeným listům v cestu vkročiti mohlo. jakož také kterak
by království české jistau summu peněz v hotovosti míti mohlo, na
to aby se pomyslilo; také na šatstvo, na nápoj i na jiné věci aby
se daň uložila a vojákům náležitý žold aby se dával; 7. obecná
zbrojnice aby se spůsobila a menší dělai větší, ano také k vezeni
jich dostatečné koňstvo aby se časně opatřilo; 8. raněným a ne
mocným vojákům aby se pomoc učinila, a skrze kazatele jak chudí,
tak také boháči k udělení almužny těm raněným a nemocným
vojákům aby se napomínali; 9. před nepřátelským vpádem do
království českého každý kraj kterak se má opatřiti, a jaké zna
mení jeden druhému o takovým vpádu časně má dáti; také kterak

') Správně: Košici.
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se hranice české před nepřítelem opatřiti mají; 10. aby vojsko
české sjednocených zemí obyvatelům království českého ani sjed
noceným zemím nikterak neškodilo; ll. zřízení zemské aby skrze
osoby k tomu zřízené napraveno a potom také vytištěno bylo:
12. kde a na kterém místě koruna česká s království českého
svobodami má opatrována býti, zdaliž se ona má na zámku
karlšteinským zanechati, aneb do jiného místa bezpečnějšího
přenésti; 13. dluhové za předešlých králův českých učinění aby
zaplaceni a komorní královské statky aby očistěny byly; také
z piva posudní J. M. Kské tak jako jiným předešlým králům
českým aby svoleno bylo; 14. osobné věci aby do budaucího
sněmu odložené byly: 15. mince aby na jisté zrno srovnána byla
a jak v Čechách tak také v přivtělených zemí stejně pla
tila atd

Dne 31. března v kostele sv. Víta na hradě pražském sy
náček Fridricha falckraběte, dne 27. prasince roku minulýho
v Praze narozený, křtěn byl, jemuž v kmotrovství stáli následu—
jící páni: markrabí z Jagersdoríi'u ') stál za kmotra místo knížete
z Wirtemberka9) a knížetství slezských; Emerich Thurso stál na
místě Betlema Gabora sedmihradského knížete; nejvyšší purgkrabí
pražský, nejvyšší písař království českého & purkmistr Starého
Města pražského stáli na místě stavův českých; Ladislav Vilím 3)
z Žerotína, markrabství moravského hejtman, a s ním Vácslav
z Raupova stáli na místě stavův moravských; pan Kytlic stál
místo Dolejších Lužic, a tři jiní páni na místo Hořejších Lužic
stáli; mimo těchto kmotrův v kostele sv. Víta v přítomnosti
Fridricha falckraběte také jiní vzáctní páni v čas toho křtu
se nacházeli, totiž: Ludvík falckrabí, domnělýho krále českýho
bratr, kníže Sas-Waimarské 4), kníže Sas-Lauenburg l*),kníže Ludvík
zAnhaltu, hrabě z Hohenlohe, vojska českého nejvyšší, také jiných
vzáctných pánův velký počet; při kterémžto tak vzáctném shromáž
dění Abraham Skultet, dvorský kazatel, superintendent a zatvr
djlý kalvin, obšírné kázání učinil, po kterém Ludvík falckrabí,
Fridrichův bratr, kníže Sas-Waimarské & jiní vzáctní páni pro
Alžbětu, domnělau královnu českau, Fridrichovau manželku, která

') Jan Jiří.
') Jana Fridricha.
') Správně: Velen.
') Vilém.
5) Jiří.

1620

Synáčelt
Fridrichův
byl křtěn.



252 Kap. xrv. Sjezd katolický v Můhlhausích.

.1620 tehdáž v královském obydlí na hradě pražském na ně očekávala,
počestně šli a jí do kostela doprovázeli; dítě neb synáěka Fri
drichovýho k nastávajícímu křtu nesla nejvyšší paní purgkra
bová'), při které šli kníže neb falckrabí Ludvík a kníže Sas
Waimarské, kterau velké komonstvo če'skýcb paní následovalo.
Emerich Thurso místo Betlema Gabora toho synáčka při křtu
na rukau držel, kterýžto když pokřtěn a Rupert nazván byl.

. nejvyšší hofmistrně falckraběnky toho synáěka od jmenovaného
Emericha vzala, každýmu kmotru na ruce ho položila. aby všickni
toho držení auěastni byli, a'posledně nejvyšší paní purgkrabový
pražský jej odevzdala, která nesauc toho v nově křtěnýbo synáěka,
s podobným vyprovázením jako před sv. křtem z kostela do krá
lovského obydlí šla, za níž také šel Fridrich falckrabí s manželkau
svau i s jinými pány vzáctnými, který také on k obědu poz-val,
ana velkým paláce on i manželka jeho také všickni kmotrové
při dlauhý tabuli obědvali: ostatní páni i vzáctué matrony na
novým paláce při pěti tabulích neb dlsuhých stolích také stolili.
Tanec'po obědě v novým lustbauzu neb v kratochvílně _držán

13:31;abyl. Datové témuž synáěku dáni býli tito: Království české 24
"1- tisíce, markrabství moravské 18 tisíc, Slezsko 22 tisíce, Dolejší

Lužice 6 tisíc a Hořejší Lužice tři tisíce tolarův říšských dali,9):_
co Betlem Gabor a co kníže wirtembergské obětovali, věděti se
nemohlo 3).

„mnm, „, Tohoto března měsíce od Svatosti papežské veřejné modlení
“325,30“v křestnnstvu ustanoveno bylo a kdo by, vyzpovídaje se z hříchův

svých, Svátost Oltářní přijal. Pana Boha za pokoj v křestanstvu,
za rozmnožení katolické víry a vykořenění kacířstva žádal, ten
plnomocných odpustkův aučastníkem se činil. —Podobně kuríiršti
i jiné vrchnosti evangelického náboženství také v příčině svých
potřeb veřejné modlení ustanovili.

Ndrich.... Kuríiršti katoličtí i knížata říšská katolická (mezi nimi také

8332.13; se nacházel Maximilián, kníže bavorské, Ludvík, landhrabé
opustil. .

*) Magdalena Slavatová, chot nejvyššího purkrabí pražského Bohu
chvala Berky z Dubé.

=) Čísla darů těchto různě se udávají. Jisto však jest, že stavové lu
ži ětí dar svůj odvedli na hotovosti, kdežto šlechta zemi druhých králi přinesla
pouze dlužní úpisy na summy svrchu naznačené. Že pak úpisy tyto nikdy
nebyly splacený, zdá se býti nade vší pochybnost jisto, ně i o tom zprávy se
rozcházejí. — Viz Skálu IV. 31. &Gindelyho III. 82.

') Dary jich uvádějí se u Gindely ho III. 81.
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z Hessu, ano i kurtiršt saský) v říšském “městě1) tehdáž shromá
ždění, psaní Fridrichovi falckraběti do Prahy poslali, jeho napo
mínajíce, aby království české řádně korunovanýmu králi českýmu
a již také císaři římskýmu Ferdinandovi II. postoupil; což jestli
neučiní a to království české bezprávně a nespravedlivě sobě
déleji osobovati bude, že netoliko království to české, ale také
okolní země i celau římskau říši do patrnébo nebezpečenství a
zkázy uvede, velkého a dlauho trvajícího krve vylití, jehož skon
čení ani on nedočekú, příčina bude, také svý země i kuríirštskau
důstojnost ztratí. svým milým dítkám, potomkům a přátelům
velkau hanbu zanechá, je všeho zboží i budaucně očekávající
důstojnosti zbaví, auhlavnímu celého křestanstva nepříteli Turku
cestu do křesťanských zemí, ano i snad do římské říše ukáže
& bránu svévolně odevře. — Fridrich pak tomu ničemu rozuměti
nechtěl, spol'éhaje se na pomoc svých krevních přátel i také
sjednocených pánův .a zemí.

Ale spíše nežli to psaní z Milhauzu k Fridrichovi falckra
běti, odkurfirštův a knížat řířšských katolických do Prahy poslané,
téhož Fridricha došlo, on Fridrich k Maximiliánovi, bavorskému
knížeti, z Prahy psaní poslal a jeho jakožto strejce svýho žádal,
aby tak mnoho při Ferdinandovi císaři spůsobiti neprodléval, aby
on císař žádné cizozemské a právě tyranské vojsko (vyrozumíval
on skrze to vojsko Viachy a Španihele) do Čech a do sjednoce
ných zemí neposílai, ty země a zvlášť království české hubiti
nedal a při český koruně téhož Fridricha pokojně zanechal. Na
to Fridrichovo psaní kníže; bavorské velmi obširnau odpověď
% dvojím psaní obsaženau do Prahy témuž Fridrichovi poslal
a jeho žádal, aby korunu českau řádně korunovanýmu králi
českýmu Ferdinandovi postaupil; tau ale svau odpovědí, ač velice
pohnutedlnau, on bavorské kníže tak málo při Fridrichovi, jako
jeho rádcové nejlepší, spůsobil, když on Fridrich žádným, _ani

' lahodným, ani přísným spůsobem od koruny české upustiti nechtěl,
dokad přinucen nebude'.

Jiné psaní od vejš dotknutých kuríirštův a knížat říšských
katolických k stavům českým do Prahy poslali, jich napomínajíce
a žádajíce, aby Ferdinanda císaře, řádně korunovaného krále
českého, spravedlivýho téhož království dědice, za krále a za pána
svýho uznali, nechtějí-li celé království i jiný země a nejvíce sami
__.. .——_

.) Můhlhausích dne 11. března 1620.—Kníže bavorský Maximilian
osobně tam přítomen nebyl. — Gindely III. 325.
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254 Kap. XIV. Sjezd v Muhlhausích; Válka v Rakousích.

1620 sebe v zkázu uvésti, poněvadž nesčíslnými příklady potvrzeno
jest, že kdo se řádné vrchnosti protiví, Bohu svému, který na
místě svém takovau vrchnost představuje, protiví se a žádného
šťastného skončení nemívá.. '

39mm pa- Také ti v tom městě Milhauzu pani shromáždění k mnohým
ÉÁ'ŠŠĚ' knížatům a k stavům v švábském Hallu 1) přítomným a s českými
3333232 stavy sjednoceným, také k veteránským, k frankovským i_k švábskýin
Fanmž- hrabatům, rytířům římské říše, podobně k stavům uherským

“* i rakauským psaní poslali a je všechny napomínali i žádali, aby
stavům českým proti Ferdinandovi císaři, řádně korunovanýmu
králi českýmu, žádné pomoci nedávali, ale raději o to všemožně
pečovali, aby začaté vylití krve nevinné co nejspíše se přetrhlo,
Čechové svýho řádnýho krále za svýho pána uznali &od všechněch
dalších proti němu nepřátelských aučinkův přestali.

pm, mp,- V tom taky čase papež i španihelský král frsnckýho krále
nihel proti

Čechůmpo.snažně za to žádali, aby Ferdinandovi císaři proti Čechům a jiným
335.333 zpronevěřilýmzemím pomoc dal, jimž on odpověděl: „Žádnau jinan

"" pomoc uděliti nemohu, toliko tu, že mýho posla do Čech k stavům
i také k císaři pošlu a o to všemožně snažiti se budu, abych mezi
těmi dvaumi stranami co nejspíšeji dávno vinšovaný pokoj spů

,sobil.“ — To slyšíce ti papeže a španihelského krále poslové,
doložili: „Jiná cesta k porovnání těch dvauch stran nemůže býti,
toliko vojna a velké vylití nevinné krve.“ -— Král ale francký
v svém předsevzetí nepohnutedlný trvaje, v krátkým čase poselství
své k Ferdinandovi císaři i také k stavům českým poslal?).

Englicky Podobně toho času jiný španihelský posel 3) při králi englickým
“Šmída“ snažně to vyhledával, aby on král englický vojenských věcí králov-'
“22333 ství českého se tejkajících nikterak se neujímal, aniž jakau pomoc

království českému uděloval, poněvadž Fridrich falckrahí, téhož
krále englickýho zet, toliko domnělýmjest králem českým a korunu

m „su. českau nižádným spůsobem nebude mocti zdržeti. Král englický
“X.332" na takové přednášení králi španihelskýmu skrze téhož jeho posla

“* následovně odpověděl: „Poněvadž Bůh (jakž toho všeho dostatečnau
zprávu máme) všeliké království, kdy, jak a kam se Jeho Božské
vůli vidí a líbí, také i štěstí, přenáší a Fridrichovi falckraběti,
zeti našemu milýmu, korunu království českého z pauhé své Božské

') Viz nahoře str. 208.
') Viz str. 102. pozn. 1.
8) Don Diego Sarmiento de Acuňa,'znamý později pod jmenem hraběte

G 0 n d om ar a.
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milosti dáti ráčil, našim tedy dobrým svědomím zetě našeho a dceru 1620
naši opustiti nemůžeme, nýbrž ty všechny, kteří by toho krále
českého v jeho království, také i v sjednocených zemích aneb v jeho
kurfirštství nepřátelským spůsobem stíhati chtěli, za veřejný nepřá
tely vyhlašujeme a proti takovým témuž zeti našemu všemožnau
pomoc uděliti chceme i také skutečně udělíme! — Na to on král
englický všechny vojenské raddy k sobě svolal a s nimi se radil,
kterak by co nejspíšeji dvadceti tisíc válečnýho lidu neb vojska

shledati a jej dostatečně vyživovati mohl. Nedlauho na to k“ tomu x;? 13312;
aumyslu samé město englické, London řečené, čtyrykráte sto tisíc Fridrichovi
liber šterlinkův, neb šestnáctekráte sto tisíc královských tolarův pos“
uvolilo se dáti, podobně jiná města englická a knížetství velkau
summu peněz uvolila se dáti, tak že tehdáž z té zbírky několik
tůn zlata do Čech se poslalo, aby se za ně lid válečný Fridrichovi
k pomoci najímal ').

Dne 6. dubna měsíce Don Baltazar vezma něco vojska sobě 5323532
svěřeného, k Jindřichovýmu Hradci pro kořisti s ním vyjížděl “0—
a do městečka Stráže přijeda, co v něm našel, všechno vynesl
i mnoho lidí v tom městečku zmordovati dal.

Dne 12. dubna hrabě Bukvoj a hrabě Tampir vezmauce tři ““Má“
tisíce jízdného a tisíc pěšího vojska, celau noc k českému vojan-Č eby
skému ležení pospíchali. Bukvoj několik set kozákův na zvědy
předeslal, městečko Saicendorf ,) zapáliti a strach v lidu učiniti
rozkázal, kteří zaskoěivše čtyrydceti jizdných Čechův, všechny
zmordovali a jich vůdce zajali; sám pak hrabě Bukvoj i hrabě
Tampir s ostatními svými jizdnými i s pěchotau v jednom hauští
se skryl. Polní maršálek českého vojska pan 3) z Felzu nechtěje
uposlechnauti dobré raddy nejvyššího strážnýho pána z Bubna, aby se
s samým rejtharstvem do pole nevydával, ale na pěchotu očekával,

_ předce s několika praporci jízdného vojska on pan z Felzu z ležení

*) Jak jsme se již jednou o tom zmínili (na str. 179.) spočívají všecka
tvrzení o přízni Jakuba anglického k povstání českému na základech velmi
slabých. Naděje Fridrichova i Čechů v pomoc anglickou byla sice veliká, ale
Jakub nechtěl o tom ani slyšeti a pro zetě svého, co Čech se týče, nic více
neučinil, než že dovolil mu verbovati vojsko v Londýně. — Podpor peněžitých
dostalo se Fridrichovi z Anglie také hrozně málo, celkem asi 40. tisíc liber
šterlinkův a to jakožto výnosu p on e náhlých soukromých sbírek a ne p ú j č k y
parlamentem anglickým garantované. — Obšírně píše o tom Gindely 111.
str 32. a zvláště na str. 46.

') Správně:Sinzendorf.
8)Linhart Kolona.



256 Kap. XIV. Porážka českého vojska; Sněm v Praze.

1620 zimního a z místa bezpečného do pole vyjel, zapomenuv z velkých
děl vystřeliti a svému ostatnímu“ vojsku českému okolně ležícímu
znamení dáti, že nepřítel jest blízko, aby se ono z svého ležení
zimního neprodleně hnulo a k jeho jizdným pospíchalo. Pán z Felzu
když s jizdnými-svými na kozáky, kteří se jemu před oči postavili,
udeřiti chtěl, rychle oni ustupovati počali i také tak dlauho
ustupovali, až k ostatnímu lidu císařskýmu v zálohách ležícímu
Čechy .přivábili. Bukvoj a Tampir vidíce čas býti příhodný na

ČCŽŽŽŠŽĚO'Čechy udeřiti, z svých záloh s ostatním vojskem svým vyjedauce,
na české rejtharstvo tak mužně udeřili, že po dlauhém potýkání
nejvyšší polní maršálek pan z Felzu, nejvyšší zástupník neb leiitnant
Haubic 1), také rytmistři, fendrichové a jiní vojenští auředlníci
mnozí, také do 60 urozených pánův i několik set obecných vojákův
českých na bojišti zmordovaných padlo, ostatní do utíkání se dali
a své životy zachovali. Při tý porážce regement pana Chinsky'ho
největší škodu trpěl. Kteří mezi zabitými bohatě ošacení byli, od
nich kozáci, do naha je slíkajíce a jim všechno poberauce, mnoho
kořistí dostali. Také císařských vojákův tehdáž mnoho padlo a
peří na klobauce hraběte Bukvoje prostřeleno bylo i také jeho
kůň pod ním byl zastřelen. Rytmistr Flaming i jiní auředlníci
mnozí někteří zastřeleni & jiní raněni byli, mezi raněnými hrabě
Hardek také se nacházel. Na jednom praporci, který Čechům cí
sařští odňali a který pánu z Felzu náležel, na jedný straně dva
lvové a na druhý straně tři kvadráty neb birety (klobauěky čtyr
rohovytí) se spatřovali; mimo toho praporce jiných osum v té
bitvě Čechové ztratili, a Bukvoj i Tampir s lidem svým do ležení
zimního se navrátili. Opět nenadále dne 17. i 20. dubna dosti
velké potýkání mezi císařským a českým vojskem se stalo, a Čechové
pamatujíce na onehdejší ztrátu svých krajanův, tři sta kozákův
nenadále zaskočili a všechny zmordovali.

520223332 Tehdáž české vojsko (zvlášť Mansfeldský regement) že žá
filo. dněho žoldu dostati nemohlo, velký škody, kam jenom přišlo, oby—

vatelům působilo a v jednom jenom zámku 9), panu Raberovii') na
ležejícím, dva tisíce kusův rozličnýho dobytka a za deset tisíc

' zlatých říšských samého_koňstva mimo obilí a vína pobralo.

') Správně:Haugvic.
") Immendorfu.
,) Správně: Krištofu Ranberovi. — Podotknouti sluší, že od stavov—

ského vojska oloupenýRauber byl protestantem a spojencemčeské direk
torialní vlády a že nadarmo do Prahy jel, aby hledal nápravu za utrpené
ohavnosti & příkoří. — Skála IV. 81. Gindely III. 79.
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Podobně Bukvojští kozáci také i Valauni městečko Štokerau
v Rakausích všechno vybrali a s lidmi zle zacházeli.

Těch časův Ferdinand, císař a král český, odevřený list Fri
drichovi falckraběti, domnělýmu králi českýmu, do Prahy poslal
a jeho napomínal, aby června měsíce království české s přivtěle
nými zeměmi jemu Ferdinandovi císaři, řádně korunovanýmu králi
českýmu, zajisto postaupil. O tom také on císař kuríirštům i kní
žatům říšským, také městům náboženství evangelickému oddaným,
také i jiným potentátům neb-mocnářům zprávu učinil.

Dne 25. dubna opět držán byl sněm obecný na hradě praž
ským, na nějž poslové od stavův uherských, sedmihradských, ra—
kauských, moravských, slezských, Hořejších i Dolejších Lužic,
také od Švejcarův i od jiných mocnářův v počtu velkém páni vy
slaní neb poslové se sjeli a po bedlivém považování potřebných
věcí mezi sebau již předtím učiněnau jednotu zavřeli itaké ji
veřejnau přísahau stvrdili, užívajíce přitom následující slavnosti:
V druhau hodinu z poledne hrabě Emerich Thurso s přidanými
k sobě od stavův uherských i sedmihradských vyslanými pány
spoluposly, když v krásným Fridrichovi falckraběti přináležejícím
voze, jejž on Fridrich do obydlí téhož Thursy pro něho i pro
uherské a sedmihradské pány poslal, na hrad pražský k Fridri
chovi, při němž se již všickni jiní páni poslové, z vejš dotknutých
zemí do Prahy na sněm vyslaní, nacházeli, přijel, hned všemi zvony
na. věži kostela sv. Víta zvoniti se začalo, na to stavové čeští
i z přivtělených zemí páni vyslaní, také za nimi markrabí z Ja
gersdorffu, kníže saské z Waimaru, kníže saské z Lauenburku,
jinak Sas-Lauenburg, Ludvík falckrabí, Fridricha falckraběte bratr,
Jindřich Fridrich, téhož Fridricha nejstarší synáček, jehož Ludvík
falckrabí za ruku vedl, po nich hrabě Thurso, za ním herold
v svým obyčejným oděvu, potom zemský maršálek, nesa obnažený
meč, a za ním Fridrich falckrabí do kostela sv. Víta počestně šli,
kdež Fridrich falckrabí na svůj trůn, po pravý straně velkého
oltáře postavený a pěkně ozdobený, se posadil, při němž po pravý
straně seděl hrabě Thurso & po levý straně přítomní vzáctnípáni,
totiž: Ludvík falckrabí, markrabě i knížata seděli; naproti Fri
drichovi falckraběti stavové čeští i jiní stavové na svá místa také
se pořádně posadili. Zpěv Veni Sancte Spiritus, Přijď svatý Duše
atd. chorálem se zpíval; po něm Abraham Skultet, dvorský Fri
dricha falckraběte kazatel a superintendent, kázání učinil a krále
Šalomauna s králem Hyram zavřenau jednotu obšírně vykládal;
po kázání traubilo se i bubnovalo. Na to hrabě Thurso v latinské

Beckonkěho PonelkyněII. 2. 17
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258 Kap. )ÍIV. Konfederační sjezd; Fridrichův syn čekancem učiněn.

řeči příčiny přednášel, pro které přítomní páni poslové na tomto
místě se sešli, což také Fridrich falckrabí v latinské řeči skrze
Viléma Vácslava z Raupova potvrzoval. Po té řeči ta jednota na
pergameně latinskau řečí psána a na oltář položena byla, kterau
hraběte Thursy sekretář, tak jak ona psána byla, a po něm také
již jmenovaný pán z Baupova, království českého nejvyšší kanclíř,
ji do češtiny přeloženau vůbec četl; po přečtení té jednoty Fri
drich falckrabí přísahu, která jemu čtena byla, konal, což také
každá země sjednocena skrze svý dva vyslaný posly také činila,
zavazujíce se všickni takovau jednotu neporušené držeti, což také
svými odevřenými, na pergamenu v latinské řeči psanými a pečetí
utvrzenými listy stvrdili. Na to zpívalo se Te Deum laudamus
atd. Tě Boha chválíme atd.; opět po tom zpěvu traubilo se a
bubnovalo, i také z šestnácti velkých děl třikráte se vystřilelo. Po
vykonání toho všeho v přítomnosti několik tisícův lidí Fridrich
falckrabí s jinými již vejš jmenovanými pány z kostela v předešlým
pořádku vyjda a do královskýho pokoje všickni “páni jej depro
vodivše, k večeři pozváni byli. S Fridrichem při stole seděla Alž
běta, manželka jeho, hrabě Thurso a jiní přednější páni; jiní pak
pani poslové a stavové v rytířský svědnici,_ jiní v jiných místech
hradu pražského také stolili a do desíti hodin v noci ta večeře
se prodlaužila.

Ta pak přísahau stvrzena jednota následující věci v sobě
obsahovala: Předně, aby jedna zemědruhý zemi v čas potřebný,
zvlast kdyby se ta potřeba náboženství tejkala, vší mocí nepro
dleně přispěla; za druhé, aby každá země mimo ty již svolený
daně novau daň svolila a každoročně jistau summu na opravo
vání a zdržení pomezních uherských a sedmihradských pevností
k straně turecké ležících, také pro vychovaní vojska českého slo—
žila; za třetí, aby se k císaři tureckýmu slavné poselství s ná
ležitými dary z království českého a z sjednocených zemí vyslalo ');
za čtvrté, aby mužmi schopnými auřadové dosazeni (sic) byli:
za pété, aby se řeholníkům jisté a dostatečné vyživení na
řídilo a t. d. '

Dne 27. dubna Emerich Thurso, od uherských stavův a od
Betlema Gabora sedmihradského knížete do Prahy vyslaný posel.
v přítomnosti Fridricha falckraběte, stavův českých isjednocených
zemí, na hradě pražském vzemské svědnici shromážděných, dovo
lení domů odjeti vzal a dostana on takové dovolení i také hojný

') Viz nahoře str. 108. pozn. 1.
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dary, obšírnau řeč latinskan všem přítomným učiniv a je k zdr
žení té zavřené i přísahau stvrzené jednoty napomínaje, jim za
prokázanau čest i za udělené dary poděkovala z Prahy do Kasova
neb do Košice potěšitedlný odjel.

Následujícího dne 28. dubna nejvyšší auředlníci a'saudcové
zemští, také všickni stavové čeští i všickni sjednocených zemí
páni poslové, v zemské svědnici na hradě pražském shromáždění,
o to se společně radili, koho by za čekance království českého
(na které den po dni větší atěžší neštěstí se tlačilo, a kdyby jich
domnělý král český Fridrich umříti měl, že by to království i jiné
okolní země do velkého neštěstí vpadnouti mohly) tím časněji
a užitečněji voliti měli, přivozujíce oni stavové také to, že poně
vadž Fridrich (jich domnělý král) již mnoho tůn zlata na vojsko
české vynaložil a dosavad z království českého žádnýho užitku
nevzal, kterážto peněžitá summa, kdyby on Fridrich umříti měl,
a koruna česká při jeho domu falckrabským kdyby zůstati neměla,
jistě by ztracena a tomu domu neb rodu velice škodná byla;
pročež na tom se všickni stavové a poslové snesli, aby Jindřich
Fridrich,. Fridricha falckraběte prvorozený synáček a- šestiletý
mládeneček, za čekance království českého přijat a vyhlášen byl.
Po jednosvomém téhož čekance vyvolení nejvyšší purkrabí pražský ')
dle starobývalé zvyklosti přítomný pány stavy české, také sjedno
cených zemí pány posly, žádal a jich se třikráte tázal, má-li
v nově volený čekanec království českého vůbec vyhlášen býti? —
jemuž když všickni jednomyslně třikráte odpověděli, aby on Jin
dřich Fridrich za čekance království českého i všech přivtělených
zemí vůbec vyhlášen, byl, hned nejvyšší pan purgkrabí dle své
povinnosti obyčejem náležitým za dokonalýho čekance království
českýho jej vyhlásil, a jdauce všickniz zemské svědnice k Fridri
chovi falckraběti, při němž ten v nově vyhlášený čekanec stál,
takové vyhlášení oznámili a přístojícímu čekanci mnoho štěstí,
dobré zdraví i dlauhé panování vinšovali, z čehož pan otec jeho
Fridrich falckrabí nejenom velmi potěšen byl, ale také království
českému i přivtěleným zemím všemožnau milostí se zakazoval
a každýmu z nich on i nový čekanec ruku podal. Na to všickni
do kostela sv. Víta přijdauce, Abraham Skultet z druhé knihy
Samuele proroka z kapitoly sedmé kázání učinil a v nově vyhlá
šenému čekanci mnoho štěstí vinšoval. Když se v té zemské
svědnici radda držela, má-li on Jindřich Fridrich za čekance

]) Bohuchval Berka z Dubé.
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260 Kap. XIV. Skončenísněmu; Válka vRakousích a jižných Čechách.

1620 království českého přijat a vyhlášen býti, Boží posel třikráte pořád
na rozličná v Praze místa udeřil, což rozliční rozličné vykládali.
Že volenci toho Fridrichovýho synáčka za čekance vyvolili. také
tau příčinau pohnuti byli, že král englický s stavy svými tím
spíšeji Čechům proti jich nepřátelům pomoc učiní, když se doví,
že vnuk jeho za čekance království českého přijat jest.

31:10:33; Dne 11. máje měsíce v čtvrtau hodinau s poledne obecný
cm!- ' sněm na hradě pražským minulýho měsíce začatý šťastně se skon

coval a spíše nežli toho sněmu snešení vůbec čteno bylo, přišel
do zemský neb do soudný svědnice domnělý král Fridrich 8' svým
starším synáčkem, také s Ludvíkem, panem bratrem svým, i s kní
žetem z Anhaltu a s jinými pány, před nimž šel královský herold
a za _nímdědičný maršálek, obnažený meč nesa. On Fridrich když
se do svýho trůnu posadil, snešení toho sněmu skrze nejvyššího
pana purgkrabího pražskýho, také skrze nejvyššího pana kanclíře
království českého 1) vůbec čteno bylo a Fridrich stavům poděko
vání učinil za tak šťastné toho sněmu skoncování, svau královskau
milostí všem se zakazujíc.

Ědýšgn? Na to on Fridrich svýho doktora Cameraria do říše i také
vor k bavorskému knížeti vyslal, aby co předešlýho času mezi nimi

písebně se jednalo, on Camerarius tím lípeji austně to vysvětlil
& dokázati se snažil, že pán jeho Fridrich falckrabí ani mocně,
ani žádnau lstí království českého se neujal, ale že za krále če
ského řádně volen, také i korunován byl, a patrným zřízením
Božím takové království že dosáhl, stím ale poselstvím málo

"";““ tomu Fridrichovi falckraběti spomoženo bylo. Také tehdáž Ludvik
selsgšmwz Šternberka, od toho Fridricha k saskýmu kurfirštu vyslaný, když

se do Prahy navrátil, ne velmi potěšitedlnou novinu Fridrichovi
přinesl.

000113331? Toho také dne 11. máje hrabě Tampir, maje při sobě tisíc
jizdných a půldruhého tisíce pěchoty, k českému ležení pospíchal
a přijda k městečku Geras 9), kde pět praporcův pěchoty a dva
praporce jizdných českého Mansfeldskýho vojska stálo, na ně času
nočního nenadále udeřil, jich čtyry sta porazil a ostatní zahnal.
Pěchota, ačkoliv se mužně bránila, však uznávaje se býti pře
moženau, do zámku ustupovati počala; že se ale všickni haufně

,?Žš'orůpiůna most tlačili a jedni druhým ustupovati nemohli, do šedesáti
iuhorolo. mužův z toho mostu do vody strčených & ztopených bylo. Také

') Vácslava Viléma z Raupova.
") Správně: Gars, v Dolních Rakousích.
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toho času, když císařští to městečko zapálili, mnoho obyvatelův 1620
i českých vojákův. v domích uhořelo. Tehdáž císařští tři praporce
a pět set koní Čechům odňali, velký kořisti dostali a nejvyššího
wachtmistra neb strážnýho Carpezona, který již pětkráte předtím
zajat byl, opět zajali a do Vídně k císaři ho poslali. Z strany
nepřátelské jeden hejtman, Neapolitán rozený, jeden korauhevník
neb fendrich a několik sprostých vojákův v té bitvě toliko padlo.

Podobně waldšteinští jizdní, jichž vůdce byl nejvyšší Lobels, na 33:03:19
díl českého vojska nenadále udeřili a osumdesáte jich zmordovali. p m

Kristian kníže z Anhaltu a hrabě z Hohenlohu zvěděvše, že 933330“
vojsko císařské se sílí a již také do 25 tisíc silné jest, k českému '
ležení u Misingdorfu (sic) ') v Rakausích zaraženému pospíchali,
vezmauce tisíc Moravanův, dva tisíce Slezákův & Mansfeldských
vojákův s lidem krajským čtyry tisíce, také tisíc Hořejších Raku
sanův i šest tisíc Čechův, všeho tehdáž 19 tisíc vojska při sobě
měli a k svým Čechům do ležení se blížili.

Také tehdáž přišla do Čech pěchota i jizdní knížete z Wai- Nové\ojsko
maru i hraběte Štyrumba a ti do kraje loketského položení byli, doČŽÍŠÍPH
proto že se Čechové kuríiršta saského obávali a hranice české

k straně saské dobře opatřili. Hraběte Štyrumba jizdní, sedum pra- ŠŠŠŽŠÉVŠÍŠ.
porcův silní, městečko Nahořovice “) vybrali &několik domův v něm
zapálili.

Dne 18. máje Don Baltazar Marradas, lidu císařskýho (totiž Pragma—;;
vlaskýho a španihelskýho) vůdce, s čtyrmi tisíc dobrých vojákův \:Půlono
k městu Prachaticům přijda, hned celé předměstí i všechny dvory
zapálil a z velkých děl k městu střílcti poručil. Že pak hejtman
Wolff Taibla) s Mansfeldským lidem válečným, jehož on tehdáž
vůdce byl, také s dvaumi praporci krajských vojákův vtom městě
Prachaticích mužně se bránil, (také tehdáž nejvyšší Sydon ") s osmi
tisíci pěchoty české jim Prachatickým k pomoci táhl) císařští oa Pracha
s ztrátau několika svých vojákův od Prachatic k Budějovicům & 115.331“!

k Českýmu Krumlovu odtrhli.

Dne 8. června měsíce hrabě Mansfeld, dostana k pomoci Tomkova;
minulýho dne dva tisíce Uhrův, s vojskem svým, také s lidem sprch-11
nejvyššího Franka k městu Táboru se hnul, jednomu každýmu

.) Která. osada v Rakousích se tímto míní, nevím; avšak hlavní stan
stavovského vojska nacházel se tehdáž u E ggenburku, odkudž uchýlil se
teprv koncem května do Kremže. — Gindely III. 91. Skála IV. 125.

') Správně: Nahořečice. — Palackého Popis str. 426.
a) U Skály (IV. l25.): Teifel.
') Tamže: Sydern.
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1620 vojáku pod ztracením hrdla zapovídaje, aby žádný žádnýmu obyvateli
neosmělil se nejmenší škodu činiti, což také oni pilně zachovali,
mimo Uhrův, kteří k městu Budějovicům tajně pospíchajíce, kam
jenom přijeli, všecken dobytek zajímali, domy drancovali, pálili,
také lid mordovali a přijedauce k cistercienskýmu klášteru Svatá,

mm l_001-také Trnová i Zlatá Koruna jmenovanýmu, na den slavnosti Be
.:ší'š'eťe. žího Těla, kde právě ti řeholníci tehdáž &velkým zástupem obec
"miifhw nýho lidu obyčejnau processí měli, všechny lidi, kteří se ukrýti

nemohli. nelitostivě postínali, ani řeholníkům neodpustili, ale také
jich 16 zamordovali. '

332%, Hrabě Mansfeld času toho město Tábor oblehl, je dne 26.
do"“- téhož června měsíce vzdáním dostal, vojsko císařské z něho po

kojně propustil, dosti velké kořisti v něm našel a je pobral. —
Víc o něm zde doleji.

3:35:11 Dne 10. června hrabě Bukvoj, “maje při sobě tisíc Vallonův
koň-g,_zm-vzbroji neb v kyrysícb oděných a několik set kozákův, mimo

svýho císařskýho lidu, na vojsko Mansfeldské nenadále udeřil a
několik set Čechův nejenom porazil, ale také velké kořisti, totiž
několik našpížovaných vozův, k nimž duchovenstvo pět set koní
připřahnauti muselo, do sta sudův vína, také Mansfeldské všechno
stříbro a deset tisíc zlatých rejnských i jedno psaní, které v sobě
rozličné spuntování s jinými cizími mocnáři obsahovalo, dostali.

3:13:13 V kostele sv. Víta na hradě pražským dne 21. června v noci
vn.. 'od hodiny desáté až téměř do třích čtvrtí ' na jedenáctau jasné

světlo se ukázalo, také zpěv slyšán byl, nejináč, než jako by kněž—
stvo v svým kům dle obyčeje a spůsobu katolickýho svý služby
a modlení konalo, jakž o tom Karel Carafa, legát papežský, ná
sledovně píše '): Roku i dne již jmenovaného (to jest léta 1620.
dne 21. června měsíce) v kostele sv. Víta od strážných Fridricha
falckraběte, domnělýho krále českého, kteří neustále dnem i nocí
při všech dveřích téhož kostela stráž drželi, také od mnohých ji—
ných kacířův času nočního od hodiny desáté až téměř do třech
čtvrtí na jedenáctau hodinu. vidíno bylo světlo, i také zpěv, jako
by kanovníci a jiní kněží dle obyčeje církevního zpívali, slyšán
byl; co ten zpěv vyznamenával, patrně se poznalo roku následu

1621 jícího 1621. dne 21. června měsíce, že totiž sv. Vít a jiní svatí,
jichž svatá těla v tom kostele odpočívají, tím zpěvem k Bohu _na

') Ve spisu: Commentarii de Germania aacra restaurata,
jenž vyšel v Kolíně nad Rýnem r. 1639. a podruhé ve vydání rozšířeném ve
Frankfurtč r. 1641.
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pomstu i za pomoc volali, která také spravedlivým saudem Božím 1620
na ty pány (kteří byvše náboženství evangelického, kalvinského,
pikhartského a luteriánského, víru katolickau utlačiti chtěli, když
zavrhnauce na království české řádně korunovanýho Ferdinanda,
krále svýho, katolíka horlivýho, jiného sobě za krále volili i také
ho korunovatidali Fridricha, falckrabí kurfiršta od Rejna, v městě
Haidlberku bydlícího, kalvina zatvrzelého, skrze kteréžto koruno
váni ueřádué všeckno zlé proti zemi české a zvláště proti kato—
líkům povstalo) přišla ta pomsta a pokuta Božská, když za jich
nepořádné a Bohu i svatým jeho nemilé řízení náležitau a za- Popravav
slaužilau mzdu dosáhli; neboť v den toho vejročuího zpěvu, jenž "o'
byl ochtáv sv. Víta, na rynku Starého Města pražského při domě
raddním na schválně k tomu trestu vyzdvižeuém lešení tři osoby
stavu panskýho, sedum stavu rytířskýho a dvanácte stavu měst
skýho mečem veřejně bylo trestáno; dva měštaué z okna téhož
starOpražskýho domu raddního a jeden na šibenici, která na rynku
téhož města stála, zvěšeni byli; tři byli vymrskáni a z země vy
pověděni, jeden byl za jazyk k šibenici na rynku staropražským
přibit, jednomu také tehdáž nejdříve jazyk uřezán & potom hlava
stata byla i posledně tělo čtvrceno & na čtverau silnici vyvěšeno
bylo. Jiným za jich provinění statkové pobráni a jiní až do smrti
vězením stíženi byli; jakž toho všeho doleji na svém místě do
konalá zpráva se nachází.

Dne 26. června Fridrich falckrabí z Brandejsa do Prahy Poselstvído

když se navrátil, hned z Prahy pán z Kolína ') do Brandejsa a Čech“3354
odtud do Turek k císaři sultánovi Osmanovi od Fridricha i od

pánův stavův českých vyslaný, maje při sobě 40 osob a přes 50
koní, také drahé dary, odjel. Také tehdáž Betlem Gabor Fridri
chovi a stavům českým skrze schválního posla věděti dal, že tu
recké poselství do Prahy jede, které také třetího dne měsíce
července do Měst pražských přijelo, o čemž málo nížeji dokonalá
děje se zpráva.

V tom taky čase okolo města Tábora do čtyr tisíc sedlákův savce
českých se srotilo, kterým od vojska jak nepřátelského, tak také czdeáii?“
od domácího přátelského, zvlášt od lidu Mansfeldskýho takové
škody se staly, že- ti ubozí sedláčkové do největší chudoby padli;
nebot oni o svý chalupy, o svůj dobytek i o všechny nábytky

') Správně Jan z Kólnu, slezský rytíř. Vedle něho šli v poselství do
Cařihradu dva pražští měšťané: Samuel J ešdn z Bezdězía Simeon Kohout
z Lichtenfeldu. Skála IV. 216. — Viz ]: tomu poznámku naší na str. 108.
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přišli a nemohauce sobě jináče pomocti, kdo s jakau zbraní -býti
mohl, takovau se opatřil, tím aumyslem, aby sobě zase to, co_kdo
ztratil. mocně dobýval, zvlášť aby se oni nad hrabětem Mans
feldem i nad jeho lidem válečným mstili, jakož také i na hrdlo
Mansfeldovo šli, proto že od jeho vojska, které ty sedláčky obha
jovati mělo, největší nátisky snášeti museli. K těm sedlákům
z Prahy komissaři vysláni byli, aby je uspokojili, od nichž ti
zbauření sedláci trojí věc žádali; předně, aby vojsko přátelské
české jinam odešlo, aneb aspoň, poněvadž obyvatelové české země
před nepřítelem ono obhajovati má, aby se pokojně chovalo, tak aby
oni svau sedlskau živnůstku pokojně také vykonávati a pracovati
mohli; za druhé, aby oni (sedláci pozdvižení) od svých vrch
ností z poddanosti byti propuštěni, poněvadž od J. M. Cské svo—
bodu skrze odevřený list, který oni také ko'missařůmukázali, spra
vedlivě dosáhli; za třetí, poněvadž všechny jich chalupy vybrané
a statečkové pobráni jsau, aby se jim dostatečná náhrada stala,
tak aby sobě zase pomocti, svě živnosti a práce polní hleděti
mohli. - Co se prvního a třetího punktu tejkalo, dobrá naděje
byla jim dána, ale v příčině druhýho punktu žádání byli a napo
mínáni, aby strpení měli, dokad o tom pánům stavům zprávu oni
komissařové neučinějí. Těmi slovy oni upokojeni byli a proti žoldu
přes šest set jich vojenskau službu vzalo.

V Praze Mansfeldský regement, nedostávaje svůj sprave—
dlivý žold, děleji slaužiti nechtěl, dokad se jemu všecken dluh
nezaplatí &. předstaupivše někteří před hraběte Mansfelda, od

-něho takový dluh dosti trucovitě v jeho obydlí vyhledávali. Hrabě
Mansfeld maje tehdáž při sobě jednoho vojenského hejtmana a
dostatečnau zbraní zaopatřen jsa, jí se chopil, čtyry vojáky za
mordoval a ostatní z svého obydlí vyhnal; na to učinilo se týmž
regementem náležité porovnání.

girl,—gh*? Císař Ferdinand a král český odevřený list vydal a jej vů
lov-M bylbec čísti i zavěsiti dal, aby Fridrich falckrabí, nepořádně volený

a korunovaný král český, do dne prvního měsíce července krá
lovství českého byl prázen. Vydal i jiný list, aby témuž Fridri
chovi žádný žádnau pomoc neuděloval, aniž aby se jemu kdo
v službě potřebovati dal. Fridrich na ten císařský list nic ne
dbaje, od království českého nejenom upustiti nechtěl. ale také
den po dni vždyckny silněji k vojně se hotovil, podobně i císař
Ferdinand, Opravdový a řádně korunováný král český, s největší
pilností k ní se sílil a skrze svý posly od kuríirětův a knížat říš—
ských vojenskau pomoc žádal. Na jehožto žádost kuríiršt mohntský,
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kolinský & tryrský vojsko shromáždili a je Ferdinandovi císaři 1620
poslali. Kuríiršt pak saský téhož Fridricha často také napo- ŠÉÉESI
mínal, aby království české s přivtělenými zeměmi Ferdinandovi “ZŠ,-fw"
císaři, řádně korunovanýmu králi českýmu, neprodleně postaupil
a k svému kuríirštství do Falcu se navrátil, nechce-li všechno, co
dosavad právhě i bezprávně drží, ztratiti; ale všechno to dobré

napomínání bylo darebné. Na to on kuríiršt saský svým vojskem Suggest.* P"
'na žádost Ferdinanda císaře do obojích Lužic (tehdáž oné ještě'm'ivg11Lu
k český koruně přináležely) nenadále vpadl a je v krátkým čase
k poslušnosti témuž Ferdinandovi císaři přivedl. Taky tehdáž Ma
ximilián, kníže bavorské, své vojsko i všechné vojenský potřeby
shromáždiv, hnul se s tím vším 2 své země, k němuž také
přistaupilo vojsko knížete z Inolspochu (sic) i vojsko hraběte
z Salmu (sic) 1), tak že on Maximilián do třinácti tisíc dobrých
vojákův několik set vozův a několik velkých děl při sobě tehdáž
měl, s tím vším k městu Ulmu se hnul a své ležení neb tábor mezi
Langenau *) & Troíl'aimem zarazil, (k němuž taky tehdáž několik
praporcův wirtemberského i ulmenského vojska se připojilo) oče
kávaje on Maximilián od císaře dalšího poručení, které taky
v krátkým čase následovalo. — Nyní k tureckému poselství do
Prahy přijedaucímu přistupují.

Poselství turecké dne 3. července k Fridrichovi falckraběti Turecképo
a k stavům českým, maje ono při sobě některý uherský, také Říši.-135%
sedmihr'adský pány, do Prahy když přijelo, hned na to v dvauch “'
dnech po svém příjezdu dne 5. července slyšáno bylo; co ale ono
při tom Fridrichovi a při páních stavích českých vyhledávala, to
se z následujícího psaní císaře tureckého dostatečně poznati může.
Jest pak tureckého psaní tento pravdivý vejpis:

Sultán Osman atd. — „Milý příteli, králi český, spolu s všemi
sjednocenými zeměmi, s Čechy, s Moravany, s Slezáky, s Hořej
šími i s Dolejšími Lužicemi, také s obojími Rakušany a s všemi
urozenými vyššího inižšího stavu pány, kteří koliv k český koruně
přináležejí.

Věrní, milí přátelé! — Jakož se před nás posel váš 8 pod- f'ailí ci.“ŠÍ;
daným psaním vaším, k osvícené bráně naší vyslaným, (by šte dona,
milost naší a přatelstvo s dobrým pokojem dosáhnauti mohli)

') Gi nd e ly ([II. J78.) jmenuje jakožto účastníky tažení : vévodu
z Elboeufu, knížeteOrsiniho a vévoduVandemontu.

') Správně: L a u i n g e n, město při“Dunaji v bavorském vládním okresu
švábském; nebot nepatrný městys L a n g e n a u nachází se již na půdě kní
žetstvíwirtemberského.
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dostavil a nám taky otom všem co žádáte náš milý přítel & vasal
Betlem Gabor, sedmihradské kníže, dostatečnau zprávu učinila
vyrozuměli jsme milostivě a veliké oblíbení nad tím máme, 'že
všechny naddotčený země s královstvím českým se sjednotily
a proti velkému Ferdinanda tyranství stížnost vedau, který vám
mnoho sice sliboval, však to co sliboval nedržel, a pro tu příčinu
že jste nmínili z tyranství toho se vysvoboditi, novýho krále sobě

' jste volili a Fridricha falck'rabí při Rejnu, kuríiršta říšského, koru-'
novali, Ferdinanda pak dokona zsadili a z království vašeho jej
odbyli, v čemž my vám za pravé dáváme &pravíme, že jste dobře
učinili, poněvadž on své slovo a přípověď nezdržel. — A co medle
jiného očekávati jste měli od osoby od Boha znamenané, šilhavé
a slepé, jakž on Ferdinand jest, toliko všeckno zlé? — My vás
milostí a mocí naší opustiti nechceme, obzvláštně milýho přítele
našeho krále českého Fridricha, nýbrž jemu s lidem a co by
potřebí bylo přispěti chceme, kdyby ho Ferdinand v nětčem zane
prázdňovati chtěl, ačkoliv posel jeho zde u osvícený brány naši
proti Fridrichovi králi vašemu i proti vám pánům urozeným vyš
šího i nižšího stavu mnohé věci přednášel, které věci my však
za pauhou lež držíme, že by ste prý jemu Ferdinandovi v podda
nost uvedeni býti měli; což my věřiti nemůžeme, aby ste se tak
brzo témuž Ferdinandovi poddati měli, nebot to není malá. věc.
novýho krále voliti Pročež k vám posíláme věrnýho a poslušnýho
posla našeho Mehemet agu na poště, aby on toliko od vás zprávu
vzal, jak by se to všeckno pravdivě nacházelo, který když se
k nám navracovati bude (jakž ho pak pro váš veliký užitek co
nejspíše vypraviti věděti budete), pošlete s ním posly vaše ze všech
sedmi zemí, abychom my, když knám oni přijedau a svau potřebu
přednesau, vém pomoc náležitau učiniti mohli, kdy, kde a kterak
by ste chtěli; nebot my chceme vaším milým přítelem zůstati,
věčný pokoj zavříti a při těch vždyckny státi, kteří to kralovstvi
izemě pod svau správau mají. A což k takovému vašemu zname—
nitému předsevzetí zapotřebí jest, tomu obšírně od legata našeho,
jako i z toho psaní, které věrný náš nejvyšší vezír Ali baša k vám
posílá. avšechno což on píše, milostivě vůle i poručení naše jest,
vyrozumíte. — Dáno v městě našem Konštantinopoli v létu 1029.
po svatém proroku našem Machometovi, od Narození Krista 1620.
posledního dubna“ 1).

') Obšímě pojednává o poniěru vzbouřených stavů k portě turecké
J. W. Zinckeisen ve své Geschichte des osmanischen Reiches in Europa
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Přitom psaní nacházelo se taky jiné psaní od velkýho vezíra
Ali bašete, o kterém v předcházejícím svém psaní turecký císař
_zmínku učinil, domnělýmu králi českýmu Fridrichovi, stavům českým
i vejš jmenovaným sjednoceným zemím do Prahy skrze jmenova
nýho posla vyslané, jehož jest následující vejpis:

Osvícený králi český s všemi sjednocenými zeměmi, s českau,
moravskau, slezskau a rakauskau, s všemi pány a urozenými vyš
šího i nižšího stavu, se všemi, kteří koruně české poddaní jsau.

Milí přátelé naši! — Vyrozumějíce tomu, že by ste žádostiví
byli k Jeho Milosti nejnepřemoženějšímu císaři našemu poselství
vaše poslati a J. Mti váš dobrý aumysl a mínění vyložiti, které
k J. Mti našemu nejmilostivějšímu císaři máte, tak jakož sme od
vašeho jednoho posla jmenem Jindřicha hejtmana (sic)1), také
z vašeho psaní, jakož i od jedné vzáctné osoby, která od Betlema
Gabora, sedmihradského knížete, věrnýho přítele našeho a vasala
nejmilostivějšího císaře našeho, vyslána byla, takovému vašemu
mínění dobrému i štastnému vinši, aby ti vaši poslové svý věci
pokojně vyříditi mohli, a že všechny naddotčený země s králem
českým Fridrichem se spolčily, v dobrém a spravedlivém srozumění
jsau, také tyranství Ferdinanda slepýho dokona se sprostili, vyroz
uměli sme &pravíme, že jsau ty země dobře a spravedlivě učinily,
poněvadž on hoden nebyl, aby království české měl. Líbilo se
taky dobře nejmilostivějšímu císaři našemu, že jste toho Ferdinanda
odbyli, & v čem' císař a pán náš napomáhati mocti bude, to rád
milostí i mocí učiní. A poněvadž jste žádostiví k J. Mti osvícené
bráně jak od krále vašeho tak od všech jiných zemí s vzáctnými
dary vaše posly vyslati a to od nejvyššího až do nejnižšího, od
bohatých i chudých, od velkých i malých, s žádostí milostivého
přátelství & pokoje nejmilostivějšího císaře našeho, aby šte vaše
věci tím spíše dosáhnauti mohli a dosáhli co žádáte & vinšujete,
totiž poručení k bašeti do města Budína, milýmu panu bratru
našemu, k čemuž my pravíme, že osvícená brána nejmilostivějšího
císaře našeho vždyckny odevřena jest jednomu každýmu, & kdo
tam žádostiv jest přijíti, že vždyckny vděčně přijat bude.

v dílu III. str. 616. a násl. Listiny, dopisy a návrhy z obou stran podávané
buď v úplném znění neb ve výtazích tištěny jsou v Katonově Historia critica
Hungaríae ve svazku XXX.,pak v Kh e ve nhille rov ých Annales Ferdinandei
ve svazku IV. str. 205. a násl. — Listy od Beckovského ve vypravování
přejaté viz též v Pamětech Slavatových II. 241. a násl.

') Zipkeisen (str. 717.)jmenuje posla tohoto Heinrich Bitter
a praví, že byl rodem z Falce. '

1620

J iny psaní
tureckyho

vezíra.
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Poněvadž pak víra a přípověď vždyckny náležitě zdržána
byla a nikdá žádnýmu, buď kdo buď, který žádostiv jest k nejmi—
lostivějšímu císaři našemu přijíti, cesta se nezamezuje, pročež
z strany pánův posluv vašich J. Mt císař náš psal a poručení
poslal k bašeti do Budína, věrnýmu služebníku a místodržícímu
svýmu, kterak český král, milý přítel, s všemi poddanými a zeměmi
svými posly své vysílá, a když oni k němu do Budína s vzáctnými
dary se dostanau, aby on jak vyslaným pánům poslům vašim, tak
také jich čeledi všeliká úctivost prokázána byla a aby náležitau
potravau i všemi potřebami opatření byli, tak aby s osobami
vzáctnými. lidmi našimi, doprovázeni byli, kdež potomně tam

foj'ŽfĚÝrpšík vyslyšení před J. Mt přijíti mají; a když oni svý vzáctný dary
3331233 odevzdají a své věci i potřeby _přednesau, tehdy se artikulové

věčnýho pokoje poznamenají a v spis uvedau, který až do skonání
světa trvati má. A potomně zase navracujíce se 'ti vyslaní, znovu
s upřímnau a ochotnau vůlí se doprovodějí, aby se jim nejmen
šího ublížení ani za vlásek nestalo, až zase k vám přijedau. Ale
ještě jeanau vás přátelsky žádáme, aby náš Mechemet Aga, který
od nejmocnějšího císaře našeho v legatství k vám se vysílá, když
se k vám dostane, dlauho zdržován nebyl, nýbrž ihned 8 listy
zase prOpuštěn byl, tak aby váš král, páni i vzáctní obyvatelé
království českého, také všech k němu přináležejícíph zemí, tím
spíšeji v dobrém pokoji živi býti a vždyckny stálé a dobré sroz
umění s nejmocnějším císařem naším míti a držeti mohli.

Jednu ještě věc králi a pánům v známost dáváme, že když
královští poslové vaši do Budína města se dostanou, to což
u nejmocnějšího císaře našeho přednášeti mají, napřed uváženo
býti má s naším vysoce urozeným bašetem budínským, aby ti
vaši poslové, pokudž by který punkt nějakým nedostatkem zatemněn
byl, králi svýmu a příteli našemu milýmu, dokudž ještě blízko
od nich bude. o tom uapsati mohli _a důvěrně rozmluviti, tak aby
jich věci tím lípe na místo postavené byly a spěšnější průchod
dosahnauti mohly. S tím zvláštně milýho krále českýho s všemi,
kteří koruně české poddání jsau, také s všemi srovnanými zeměmi
a všechny' jich obyvatele na tisíckráte přátelsky pozdravujeme. —
Dáno v residencí nejmocnějšího císaře našeho v městě Konštan
tinopoli v létu 1029. po památce svatého proroka našeho

_ Machometa.
Podobojí Z těch předložených psaní prorozumívá se, předně, že

m3 Čechové pod obojí s přivtělenými a sjednocenými zeměmi, totiž
s Moravany, s Slezáky, s Lužičany a s Rakušany, (všickni totižto

1620
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ti, kteří pod obojí spůsobau Tělo a Krev Páně přijímali, nebot 1620
katoličtí Čechové, Moravané atd. Ferdinanda za svého krále
uznávali a s těmi pod obojí přijímajícími vlastenci svými sjedno
titi se nechtěli, ani Fridricha falckrabí za pořádného krále českého
neuznávali) témuž sultánovi Osmanovi tureckýmu císaři psaní
tehdáž učinili a skrze jednoho hejtmana jmenem Jindřicha takové
psaní vyslali; za' druhé, porozumívá se, jak omylnau zprávuAjojnW'havého: ::

tomu sultánovi oni jsau dali, jako by císař Ferdinand a jich král “13133„?f
na těle svém velký nedostatek měl, zvlášť na očích a na zraku “"*“VŠ'
svém, že jest on šilhavý, ano také již docela slepý, ješte od Pána _
Boha s vnitřními i zevnitřními dary štědře a hojně byl obdařen
a žádnýho takovýho nedostatku na svém těle neměl. Ano také
vědělo se tehdáž jistotně, že on Ferdinand všechny téměř psané
žádosti, které jemu podávané byly, prve nežli je k svým rozdílným
saudům poslal, bedlivě a pozorně sám přehlížel a četl; také při 52313253;
podpisování všelikých listův nepřestával na krátkém obsažení a na ““I
krátký zprávě, kterau v sobě takové psaní nel) listové obsahovali,
ale častěji velký díl těch psaní, které k podpisu jemu dané byly,
z auplna četl a při myslivostech i při jiných rozličných střelbách
zrak dobrý ukazoval, z čehož sauditi se mohlo, zdaliž kdo na
zraku svým nestateěný mohl by to učiniti. A že jest on Ferdinand '
na zraku svým nebyl šilhavý, to všechněm, kteří ho znali, známo
a vědomo bylo. Jako také věc příliš negruntovná byla, že by on
přípověd a svá slova přísahau stvrzena, Čechům i jiným daná,
nebyl zdržel, poněvadž sám hrabě z Turnu i jiní téhož Ferdi
naxida císaře protivníci velicí to dokazovali a svěděili, že on
Ferdinand přípověďsvau vždyckuy plnil; za třetí, omylnau zprávu
sultán Osman, císař turecký, také i v tom dostál, jako by těch sednm
zemí králi českýmu přináležeti mělo, ješto arciknížetstvi rakauské
jak Dolejší tak Hořejší království českému již tehdáž nepřináleželo.

Že ale on sultán Osman, císař turecký, Fridricha falckrabí 133333
tehdáž sobě obliboval & jeho žádost vděčně přijímal, nic divného “ÍŽŽĚLM'
nebylo, poněvadž to k rozšíření jeho moci velice slaužilo, nebot
Turkův panování nejvíce skrze nepřátelství a války mezi křesťany
vzrostlo a se rozmohlo; a protož také tohoto času a roku žádostivá.
příležitost tureckýmu císaři se dávala, jakž on také to skutečně
poznával, že taková v křesťanstvu roztržitost celému království
tureckému bude mocti k velkému rozmnožení a rozšíření slaužiti '),

') Obšírně píše o možných následcích stavovskotnrecké aliance v témž
směruZinkeis en ]. c. str. 724. a násl.
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1620 zvlášt také proto, že skrze to nemalý užitek míti bude, když jak
od Fridricha, tak také od vejš jmenovaných sjednocených zemí
jistý plat neb daň roční mimo darův rozličných každoročně dostane,
a takoví darové také při nejprvnějším Čechův poselství, které

21:33 113;k němu z Prahy vysláno bylo, odesláni byli. Schvaloval sice on
nechal sultán těm sjednocený m zemím, že jsau proti jich řádné vrchnosti

povstaly, jí se zprotivily &jinýho pána a krále sobě volily, však
v tom příklad svých předkův, sultánův neb císařův tureckých,

Sům'iR-jm'nenásledoval; nebot nachází se v letopisích, že když Hollendři
Mili;prf- z počátku jich rebellie neb zpronevěřilosti a války proti S\ýmu

králi španihelskýmu, jakožto proti své vrchnosti, společně povstali
a k tehdejšímu sultánu císaři tureckýmu se utekli, ochranu při
něm vyhledávajíce, on sultán netoliko pod svau ochranau nechtěl
je přijíti, ale také ani jich posly nechtěl k vyslyšení před sebe
pustiti, příčinu dokládaje, že on ty a takový, kteří se svý pořádné
vrchnosti protivějí, hájiti nemíní, nechce a nemůže, proto aby
.poddaní jeho příklad sobě z toho bráti nemohli a. takovým pří—
kladem zlým vyučeni, proti němu jakožto proti své vrchnosti
také se nezdvihli.

033.33.:- On zde již častěji připomenutý sultán Osman, turecký císař,
slúměbp'lza své provinění, že Fridricha falckrabí a zpronevěřilý stavy k svý
mmm. ochraně přijal a jim proti Ferdinandovi, jich řádné vrchnosti, pomoc

učiniti připovídal, bídnau smrtí z světa sešel, když Janičaři do
čtyrydceti tisíc silní jemu se zprotivili a o živobytí ho připravili,

T313“m _což se následovně stalo. Když on sultán Osman proti vůli a radě
"“ svých předních rádcův a vojenských auředlníkův s králem i s celým
1622 královstvím polským léta 1622. vojnu začal a. ačkoliv do čtyrykráte

sto tisíc vojska on .s sebau měl, však s ním proti vojsku polskému
nic chvalitebného neprovedl, nýbrž s svau velkau hanbau i škodou
příměří s Poláky učiniti a do KonštantinOpole hanebné navrátiti
se musel, maje z toho velkau bolest srdce i zármutek, že Polák
s tak malým vojskem nad ním zvítězil. Přičítal tu všecknu vinu

33335233,Janičárům, jako by oni přitom do pole válečném tažení velkého
PW“- neposlušenství v mnohých příležitostech svévolně se byli dopustili

& mužně bojovati nechtěli; protož také umínil všechny Janičáry
vyhladiti a na jich místo v jiným spůsobu vojáky, jimž Turci Sei
han (sic) ') říkají, vyzdvihnauti, což aby tím snážeji v skutek uvésti

1) Má státi: Sipahis; avšak ti mělibýti i s Janičáry zničení, a sultán
Osman chtěl si zříditi tělesnou stráž z bojovného kmene Kurdův sídlících
v okolí Damašku.
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mohl, hlas dal od sebe, že do města Damašku jeti i také do Mekky
k hrobu Machumetovýmu putovati chce, kterážto pant auinyslu
jeho toliko pláštíček byla; nebot on svůj téměř všecken císařský
poklad s sebau do Egypta vzíti a tam v Damašku městě to míněné
nové vojsko ustanoviti mínil; čemuž Janičárové vyrozumějíce
a tak hanebný císaře svýho aumyslvyzkaumajíce, všickni společně
se zdvihli, s velkau zuřivostí na dům nejvyššího vezíra i na jiný
domy přednějších radd aauředlníkův císařských udeřili, je vybrali
a pány hanebně zmordovali. Vida to sultán Osman a že v svým
serailu neb císařském obydlí před zbauřenými Janičáry bezpečen
nebude, do domu nejpřednějšího nad Janičáry auředlníka, aga
řečenýho pospíšil, žádaje ho, aby Janičáry upokojil a jim jmenem
císařským oznámil, že jim on sultán všecken zadržalý žold z au—
plna zaplatiti i také mnohý dary jim dáti připovídá. Sotva 'aga
jich nejpřednější auředlník k Janičárům přistaupil a sultánovo mí
nění dobré a Janičárům užitečné oznamovati počal, od nich ihned
nelitostivě byl zmordován. Na to oni do domu zamordovanýho
svýho agy vběhnauce, co v něm našli všechno odnesli a najdauce
v něm také sultána Osmana, císaře svýho, jej z domu vyvedli, na
sprostýho koně posměšně vsadili, do svého janičárského obydlí
vedli, dostatečnau stráží opatřili a pospíšíce do serailu, v něm
sultána Mustaffu (byl on bratr otce téhož sultána Osmana, o němž
se mluvilo, že on sultán Mustaífa není zdravýho rozumu a proto
také jakožto blázen, kteří u Turkův za svaté lidi držáni bývají,
nebyl s druhými bratry svými zamordován, ale do věčného vězení
v císařském obydlí držán byl) našli, z vězení ho vyvedli & za
císaře vyhlásili.

Navrátivše se pak oni do svého janičárského obydlí, sultána
Osmana odtuď vyzdvihli, do jiného tuhého vězení, Sedum věží
nazvaného, jej vsadili a s vůlí sultána Mustaffy za svýho nejvyš—
šího agu nějakého Daud bašu vyhlásili, kterýžto Daud baša a již
janičarský aga s matkau sultána Mustafíi rozmlauvaje, oznámil,
chce-li aby syn její sultán 3Mustaíl'y, za císaře v nově hlásený,
pokojně císařoval, aby u syna svýho novýho císaře to spůsobila,
aby nejvyšší těch Sedmi věží Opatrovník zvrženýho císaře a svýho
vězně sultána Osmana tajně zaškrtiti dal, což se také v krátkém
čase stalo. Janičáři po několika dnech upokojili se, a když se
jim s jich. novým císařem, s bláznem Mustaíl'au, stejskati počalo,
poněvadž on k řízení tak velkého císařství nedostatečný byl, zase
předešlého sultána Osmana za císaře míti chtěli, taky některé
osoby z prostředku svýho k němu do vězení do Sedmi věží poslali,
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aby ho z toho vězení vyvedli, vyslaní navrátíce se, zprávu přinesli,
že na poručení sultána Mustaífyjest zaškrcen. To uslyšíce Janičá
rové, lekli se, jednosvorně mluvíce, že oni nemínili a nechtěli jej
živobytí zbaviti, toliko skrotiti jej chtěli, aby budaucně Janičáry on
sobě lípěji vážil a jim čest povinnau činil. Na to hned do domu
svýho novýho agy vběhli, jeho a s ním také nejvyššího oni stráž
nýho nad Sedmi věžmi i epět některý přednější auředlníky císař
ský zmordovali a mrtvé tělo sultána Osmana s ;velkau slávau
pohřbili 1). .' '

Z té příčinyvelké téhož sultána Osmana zakazování Fridrichovi
“falckraběti, českým i jiným sjednoceným stavům, Ferdinandovi
císaři a českému králi zpronevěřilým učiněné, svůj aučinek nemělo.

Mimo toho psaní, které sultán Osman císař turecký, také
.Velk'ý vezír Ali baša Fridrichovi falckraběti a českým i jiným
sjednoceným stavům do Prahy poslali, ten vyslaný turecký posel
Mehemet aga při zjevný audiencí neb vyslyšení dne 5. července
na hradě pražským mezi jinými věcmi také následující přednášel:
Předně, pozdravení od svýho císaře, od mufl'ty, nejvyššího tu
reckýho kněze, „odvezíra Ali baši, od nejvyššího strážnýho nad
nevěstkami císaře tureckýho i od jiných bašat přednášel, vinšujíc
Fridrichovi falckraběti k tomu v nově přijatému království dlauhý
věk a nad nepřátely šťastný proapěch; za druh é. poněvadž svýmu
tureckýmu císaři od poslův Ferdinanda, římského císaře, zpráva
dána byla, že království české s přivtělenými zeměmi pod moc' a
poddanost téhož Ferdinanda uvedeno a těch všech zemí již také
dědičným pánem jest, pročež jeho velikomocný císař že jej do te—
hoto místa vyslal, aby toho všeho jistotu přezvěděti mohl; ano
také aby vzáctné poselství z českého království a 'sjednocených
zemí k jeho velikomocnýmu císaři s ním ihned vysláno bylo, tak
aby to všechno co zapotřebí bude, jednáno a na místo postaveno
býti mohlo; za třetí, jeho velikomocný císař že se zakazuje a
připovídá, kdykoliv Fridrich, král český, jakau pomoc válečnau
potřebovati bude a čtyry neb pět neděl dříveji jemu o tom věděti
dá, že on velikomocný císař šedesáte tisíc zbrojnýho lidu jízd
nýho k pomoci dáti chce, kteří u města Budy nacházeti se budau
shromáždění; za čtvrté, poněvadž jeho velikomocný císař od
rozličných poslův a osob pravdomluvných. kteří se při jeho dvom
dosavad nacházejí, dokonale tomu vyrozuměl, že král Fridrich
jest pravdomluvné kníže a svau přípověď pevně drží, pročež že

') Zinkeisen 111.742.a násl.
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jeho velikomocný císař žádostiv jest a chce věčný pokoj s ním
učiniti, který trvati má stále a neporušené; nebot že on 0 tako
vým pokoji, který toliko do jistýho času na 20 neb 30 let trvá,
málo smejšlí, poněvadž skrze takový pokoj jedna strana druhau
toliko svozuje a uklamává, ale věčný pokoj obveseluje tělo iduši,
když národové a poddaní v svatém pokoji živi jsau; za páté, že
jeho velikomocný císař tomu vyrozuměti ráčil, že by Poláci zemím
krále Fridricha velkau škodu učiniti měli, tak jako i kozáci ze
mím tureckým nemalau škodu učinili jsau, pročež aby se král
Fridrich na to ubezpečil, že J. Mt velikomocný císař chce ná
sledujícího jara velké vojsko do čtyrykráte sto tisíc válečnýho
lidu pospolu shromážditi, proti Polákům táhnauti a je naučiti,
aby věděli, s kým mají činiti, a tomu aby král Fridrich věřil, že
Polák svau zkázu vezme. —- Ten turecký posel předním Fridricha
falckraběte raddám také i to přednášel, aby on Fridrich, domnělý
král český, sjednocenými zeměmi jeho velikomocnému císaři se
dumkráte sto tisíc tolarův říšských každoročně dáti se uvolil. Na
takové přednášení tehdejší Čechové pod obojí, přední raddy téhož
Fridricha, tuto odpověď dali, že rádi chtějí všechno volně učiniti,
cokoliv od nich velikomocný císař žádati bude, toliko aby připo
věděl, že je chrániti chce a bude; ano kdyby jináče býti nemohlo,
že by raději pod moc a vladařství tureckýho císaře se poddali,
nežli aby pod správau a kralováním císaře Ferdinanda II.
býti měli.

Někteří Fridricha falckraběte přednější rádcové pod obojí
(pod obojí jmenovali se ti, kteří pod obojí spůsobau, totiž pod
spůsobau chleba i vína Krista Pána přijímali) k sobě toho ture
ckýho posla zvali a jej ctili. U Bohuslava 1) Berky, tehdáž nej—
vyššího purgkrabího pražskýho, když ten posel stolil, v ruce drže
sklenici s vínem, tomu panu Berkovi na tento spůsob připil, aby
ho za svýho syna přijal,a on že chce živ a mrtev jeho posluš
ným synem býti a zůstávati. Pan Berka na to odpověděl, že se
to státi nemůže, uzuávaje se býti nehodným, aby tak slavnýho le
gata měl otcem býti, však že chce jeho volným služebníkem býti;
když ale ten posel toho velmi žádostiv byl, Berka k tomu svau
vůli posledně dáti a jeho za svýho syna přijmauti musel. Dáleji
ten turecký posel přitom večerním jídle, nebot k večeři od pana
Berky pozván byl, následovně mluvil: „Já jsem sice rozený Tu
rek a v tom spůsobu také umříti chci, také i o tom pevně smej

') Správně:Bohnchvala.
Montano Ponary-něII. 8. 18
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šlím, že ti všickni, kteří v Machometa aneb i v Krista věří, spa
seni budau.“ — Mnohé jiné řeči při tý večeři, které já schválně
vypauštím a které jeden tehdáž přítomný host nejenom sobě dobře
pamatoval, ale také je v obšímý spis uvedl a vůbec k čtení dal,
z nichž se patrně poznávalo, k jak pohoršlivým věcem kacířstvo
zvlášt Kalvinovo stavy české přivedlo. — Jiného dne Jindřich
Mates z Turnu také toho tureckýho legata k večeři pozval, kdež
se také nacházelo poselství sedmihradského knížete Betlema Ga
bora, podobně nacházel se pan Bohuslav Berka, nejvyšší purkrabí
pražský, Vilím z Lobkovic, tehdáž nejvyšší hofmistr království
českého, Vácslav z Budova, praesident, jinak nejpřednější příse
dící při saudu appellací neb odvolání řečeném, Petr Miller, teh—
dejší místokanclíř království českého, také i jiní mnozí přednější
páni čeští tehdáž přítomni byli a rozmlauvání mezi sebau měli ').

' Dne 12. července na to psaní, které sultán Osman císař
turecký skrze již dotknutýho posla svýho z Konštantinopole Fri
drichovi domnělýmu králi českýmu poslal, on Fridrich v řeči la
tinské tomu sultánovi následující odpověď písebnau dal.

Nos ;Fridericus, Dei gratia Bohemiae rex, comes palatinus
Rheni, sacri Romani imperii princeps elector, Bavariae dux, mar
chio Moraviae, dux Lucemburgiae et Silesiae, marchio Superioris
et Inferioris Lusatiae.

Potentissime ac invictissime Ottomanorum imperator, domine,
domine sultan Osman, amice et vicine noster magnificentissime.

Majestatis Vestrae potentissimae dominus legatus in nostram
residentiam Pragensem tertia Julii jam currentis 1620. anni
advenit, et quinta ejusdem mensis coram nobis nostrisque pro—
ceribus comparuit, quem non solum libenter vidimus, verum etiam
cum maxima animi laetitia et consolatione ex potentissimae
Vestrae Majestatis benignissimis, supremique vesirii Ali Bassae
humanissimis ad nos nostrique regni barones et nobiles datis
literis intelleximus, quibus modis potentissima Vestra Ma
jestas ad nostrorum ofňcialium tempore transacto missas literas,
in quibus cum gemitibus et lacrimis totius populi aftlicti regni
Bohemiae contra horrendam Ferdinandi crudelitatem gravamina
sua exposuerunt, potentissima Majestas Vestra auxilia sua nobis
contra eum missura clementer se declaravit atque promisit. Quam
ob rem agimus potentissimae Majestati Vestre gratias immortales,
precamur atque obsecramus , ut dignetur potentissima Vestra

') Slavata II. 247.
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Majestas hosti nostro aperto caesari Ferdinando vehementer in
hibere, ne ulterius nos offendat. Et contra nos, regnum nostrum
ac provinciae offerimus, cum potentissima Vestra Majestate per
petuum pacem optimamque correspondentiam habere, et ad reno
vationem nostrae amicitiae cum nostris legatis singulis annis
pretiosa munera et omnia. quae ad tributum sunt necessaria, ad
potentissimae Majestatis Vestrae beneplacitum et satisfactionem
mittere spondemus, quod potentissima Vestra Majestas ex nostris
legatis, quos brevi sumus ablegaturi, uberius percipiet. Nos,
regnum nostrum Bohemiae ac provinciae in potentissimae Maje
statis Vestrae perpetua fide ac devotione permanebimus. Datum
in arce nostra regia Pragae 12. Mensis Julii Anno 1620. 1).

To jest: My Fridrich, z Boží milosti český král. falckrabí
při Rejnu, svaté římské říše kurfiršt, bavorské kníže, margkrabí
moravské, kníže lucemburské a slezské, margkrabí Hořejších
i Dolejších Lužic.

Velikomocný a nejnepřemoženější ottomanský císaři, pane,
pane sultána Osmane, příteli a sausede náš milýl

Přijel Vaší velikomocné Milostí pan legat třetího dne měsíce
července léta přítomnýho 1620. sem do residenci naší pražské
a před nás i před raddy naše dne pátýho téhož měsíce předstaupil,
jehož jsme my netoliko rádi viděli, ale také s velkým potěšením
z přívětivého a milostivého psaní Vaše Milostí, jakož i nejvyššího
vezíra Ali baši, k nám a království našeho k pánům i rytířům
prošlého, vyrozuměli, jakým spůsobem a kterak nejmocnější Milost
Vaše od auředlníkův našich předešlýho času na učiněné a odeslané
psaní (v kterým oni s velkým vzdycháním a slzavým kvílením sauže
ného lidu českého proti hroznému tyranství Ferdinanda stížnost
přednesli) Vaše nejmocnější Milost naproti němu pomoc učiniti
milostivě se zakázala a připověditi ráčila, začež Vaší nejmocnější
Milostí velice děkujeme a prosíme, aby Vaše nejmocnější Milost
zjevnýmu nepříteli našemu Ferdinandovi císaři mocně zapovědíti
ráčila, aby nám dále žádné překážky, aniž jaké škody nečinil;
naproti tomu my, království naše i země k němu připojené s nej
mocnější Milostí Vaší v pokoj věčný se obětujeme, dobré sroz
umění zachovati chceme a pro obnovení našeho přátelství skrze
naše posly každoročně drahý dary a všechno, co k tributu neb
k platu zakázenému náleží, odeslati a. povinnost naši v skutek
uvésti chceme, čemuž Vaše velikomocná Milost od našich poslův,

') Slavata II. 250.
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který v brzkým čase vyslati nepomineme, obšírněji vyrozuměti
ráčí. My, království naše české i země k němu přivtělené v věčný
víře, v svornosti a v přívětivosti trvati budeme. Dáno na hradě
našem královském v Praze dne 12. července, léta 1620“

Z toho psaní dostatečně poznati se může, kterak Fridrich
falckrabí, tehdejší domnělý král český, spolu s stavy téhož králov
ství sám z sebe i z království českého s přivtělenými zeměmi tím
a takovým spůsobem jako Betlem Gabor z svého sedmihradského
knížetství císaři tureckýmu tribut neb daň každoročně dávati se
podvolil, což předešle nikdá od žádného knížete. ani od krále českého
se nestalo a po ta všeckna léta, co jest království české pod
slavným králováním králův českých, z slavnýho domu rakauskýho
pošlým, zůstávalo, pod takové jho turecké a tyranské auhlavního
nepřítele celého křestanstva to království české s svými přivtěle
nými zeměmi uvedeno nebylo, aby tureckýmu císaři, auhlavnímu
celého křestanstva nepříteli, roční plat dávati museli; an stavové
království českého za panování císaře Rudolfa II., také i císaře
Matiáše bratra jeho, králův českých, na obecných sněmích 1609.
a 1615. roku na hradě pražském držaných, taková privilegia,
svobody a nadání dostali, jakých téměř víceji tehdáž sobě vymy
sliti neuměli, a která by k zdržování, ano také k rozmnožení jich
náboženství pod obojího, také i k zachování jich svobod a k potla
čení cizozemcův slaužily, aby toho všeho dosáhnauti a za právo
tu ustanovíce, do svrchu psaných sněmův vložiti neměli (Sie).

Moravané ačkoliv obzvláštní obdarování a svobodu v nábo
ženství neměli, však předce nejenom v věření, ale také v provo
zování svého náboženství svobodu sobě dělali, jakau sami míti
chtěli. A za panování císaře Matiáše léta 1608. to za právo
ustanovili i do sněmu to vložili, aby jeden každý z obyvatelův
margkrabství moravského Spolu s poddanými svými své náboženství
svobodně provozovati mohl, tak jak Pán Bůh komu poznati dá:
z té příčiny v některých panských, také i v královských městech
v témž markrabství dvanáctero i víceji rozličného náboženství se
nacházelo. V politických pak věcech činili & řídili všechno tak
svobodně, jako by žádnau vyšší vrchnost nad sebau neměli, a hejt
man téhož markrabství, jinak zemský hejtman, nejvyšším auředl
níkem a správcem v věcech vojenských býval. Také mívali oni
Moravané své zvláštní zbírky k zemi patřící, také svau zvláštní
kasu neb sklad peněz, svý zvláštní vojenský nejvyšší a auředlníky,
jimž z zemských zbírek žold vojenský neb služba se platívala,
a když na sněmy do Čech neb jinam kam koliv páni stavové
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moravští své poselství od země vysílali, s velkau slávan a nákladem
to činívali, tak jakž jednau léta 1614. kardinál z Ditrichšteina od
země moravské k dvoru císaře Matiáše když do města Lince
k jistému porovnání byl poslán, každýho dne od té země moravské
k svému a svých lidí vyživení dvě stě kop míšenských dostával,
což několik týhodnův pořád trvalo. Když sněmové v tom marg
krabství moravským držáni bývali, stavové vyslyšíce proposicí neb
královské přednešení od pánův královských komissařův zřízených,
o odpověď nejdéle ve dvauch neb ve třích dnech se snesli, na
papír ji postavili a potom svého margkrabství i své vlastní věci
za několik dnův a jak dlauho se jim vidělo, považovali & na čem
koliv tehdáž se snesli, to za právo a za ustanovení země do sněmu
vtisknauti dávali. Odpověď pak na královské přednešení teprve
v poslední den sněmu vyhlásiti dávali a tu již více žádné repliky
neb nové Opáčení od těch královských komissařův nepřijímali
& přednášeti nedovolovali, ale sněm zavrauce páni stavové, roz
jížděli se a cokoliv společně oni zavřeli, to svůj průchod míti muselo.

V Slezsku také předně na svobodné provozování náboženství
pod obojím, zvlášť lidí poddacích, vysvětleněji nežli Čechové dostali.
V politických pak věcech od mnoha let-pořád vrchní hejtmané
ačkoliv bývali vratislavští biskupové, však stavové slezští od císaře
Rudolfa II. majestat dostali '), aby tehdáž i budaucně jeden z knížat
světských a slezských (byli tehdáž všechna ta knížata učení buď
Kalvinového neb Luterového, všickni horliví těch bludův milovníci
a ochrancové) hejtmanem slezském neb zemským byl & býval
a kdykoliv tomu hejtmanu se vidělo, on sjezdy neb sněmy roz
pisoval, je držíval a na nich jak z strany zbírek neb daně v zemi,
tak také v politických věcech dle své a stavův libosti a vůle věci
snešené zavíral a je vyhlašoval.

V Lužicích žádný téměř obyvatel katolický pod jednau spů
sobau Tělo a Krev Páně přijímající tehdáž se nenacházel; nebot
věřili oni téměř všickni a své náboženství dle učení buď Luterového
neb Kalvinového, aneb jak se komu vidělo a líbilo, provozovali.
V politických neb v světských věcech sjezdy neb sněmy také dle
vůle své rozpisovali a držívali. Slovem, jak stavové království
českého, tak přivtělených zemí neměli příčinu větších svobod jak
náboženství, tak politických věcí se tejkajících žádati a sobě vinšo
vati, nežli jakých pod šťastným panováním J. Mtí Cských a Kských

') Viz pojednání Dra. Jar. Golla „O slezském majestátu Rudolfa II.“
v Č. Č. M. 1874. str. 3.
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278 Kap. nv. Maximilian bavorský táhne do Čech.

1620 z slavnýho domu rakauskýho pošlých aučastni jsau byli, avšak
ani na nich uvyknauti nechtěli, skrze což potom zpronevěření a
pozdvižení proti jich nejmilostivějším vrchnostem z pauhé, tak
mluvíce, bujnosti povstalo, když oni stavové pod obojí raději pod
jho turecké se dali, nežli aby pod spravedlivau a milostivau dotčeuau
katolickau, z tak slavnýho domu a rodu pocházející vrchností věrně
a pokojně trvati měli; a tak Čechové pod obojí Tělo a Krev Páně
přijímající spolu sjednocenými zeměmi skrze jich hanebné a celýmu
světu vědomé zpronevěření k tak škodlivým válkám a k dokonalé
zkáze svého království a k němu přivtělených zemí příčinu samochtě
dali. Ale zanechaje dalšího rozšiřování těch atak neslušných ano
i mně, jakožto jednomu synu mé milé vlasti. přílišně bolestných
věcí, k dalšímu spisování ostatních příběhův zase přistupují ').

331221313 Maximilián, kníže bavorské, dne 4. měsíce srpna k městu
jel. Linci s vojskem se přiblížil, větší díl jizdných neb rejtharstva do

předměstí i do města, pěchoty pak šest regementův okolo předměstí
rozložil a sám v zemským. jinak v arciknížetcím, domě obydlí sobě
vyvolil, o čemž stavové čeští zvěděvše, velmi z toho zarmauceni
byli, patrně poznávajice, že to bavorské vojsko císaři k pomoci
proti nim do Čech táhne, a z té příčiny teprva se oni Čechové
počali náležitě síliti a od svých sjednocených pomoc žádati; jakož
také hrabě Mansfeld, který Hořejším Rakušanům pomoc učiniti
měl, vezma tehdáž dva tisíce českého vojska, s ním přímo k Linci
po Zlatý cestě táhl, na ní se trojího šance zmocnil a při jednom
nejsilnějším půl druhého sta mužův ztratil.

Maximilian Dne 23. téhož srpna měsíce on kníže bavorské Maximilián
“0 ČEŘÍ““' s celau svau vojenskau mocí od Lince k českému království se

hnul, svůj aumysl chtěje dle poručení císařského stavům českým
oznámiti a potom dle potřeby svau povinnost také činiti, k němuž
stavové čeští pohnutedlné psaní z Prahy poslali, jej žádajíce, aby
nic nepřátelského proti království českému před sebe nebral; ou
ale opovrhna takovým jich napomínáním i žádostí, s čtrnácti tisíci
pěšího is třidcíti šesti praporci jízdného vojska, také s 14 velkými
děly neb vojanskau velkau střelbau do Čech pospíchal & zvěděv
o tom, že hrabě Mansfeld i hrabě z Turnu všechny průchody na
Zlatý cestě, kterau on Maximilián do Čech jíti mínil, přejali i také

.) Zde nemluví Beckovský o sobě, jakž by se zdúti mohlo, nýbrž pojav
celý předcházející odstavec z Pamětí Slavatových (II. 252.) do vypravování
svého, skončil i také jeho vlastními slovy, poněvadž nepochybně v té věci
s ním jednoho smýšlení byl.
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svým českým vojskem osadili, k Světlý, jinak Zwettl, městu rakau
skému blíž hranic českých ležicímu, se hnul, aby se 11téhož města
s lidem a vojskem císařským, jehož vůdce byl hrabě Bukvoj, spojiti
mohl. Spíše nežli co nepřátelského on Maximilián, bavorské kníže,

l620

proti Čechům před sebe vzal, jak Fridrichovi falckraběti, tak také Příčin—jeho
stavům českým do Prahy psaní poslal, jim věděti dávaje, proč do
Čech přijíždí, totiž aby Ferdinandovi císaři, řádně korunovanýmu
králi českýmu, k zdržení té české koruny dopomáhal, připovídaje

jim, jestli Ferdinanda za svýho krále a pána uznají, že všechnu“digo“
milost při něm zejskají; jestli pak při svém neslušným předsevzetí akympsal
apři Fridrichovi falckraběti trvati budau, z toho že nic jiného,
toliko celýho království českýho patrná zkáza a všech obyvatelův
největší záhuba následovati bude. Stavové čeští takové psaní od 33523“0“
téhož Maximiliána do Prahy k nim poslané přečtauce, hned z Prahy
dne 30. srpna písebnau odpověď dali i také císařský list odevřený,
od téhož Maximiliána jim poslaný, zpátkem jemu odeslali, odvolá
vajíce se na vůbec vydanau apologii neb na osvědčení a přitom
dokládajice, že oni stavové čeští svau spravedlnost mocně dobývati,
svý svobody a nadání hájiti a. od Pána Boha šťastné těch věcí
skončení očekávati musejí, té naděje všickni jsauce, že on Maxi
milián, kníže bavorské, jakožto jich vždyckny věrný a jim milý
saused, nic nepřátelského proti nim, království českému a proti
sjednoceným zemím začínati nebude. Podobné psaní kuríiršt saský
k Fridrichovi falckraběti i k stavům českým poslal a od nich
takovau jako kníže bavorské, odpověď dostal.

o ech !&—
žení.

če

dn.li

Hrabě Bukvoj dne třetího září měsíce 8 svým císařským ngkébclsai
vojskem z ležení svého hnul se krakauskému městečku a k hradu ské30133“
Gíi'el 1) nazvanému, o čemž zvěděvše Čechové, jináče se nedomní
vali, nežli že on s Maximiliánem, knížetem bavorským, k českým
hranicům táhne; ale jinačejší zprávu poslézeji dostali, když zvěděli,
že bavorské kníže od Světlý &Bukvoj od foelu k městu i k zámku
Horn *) řečenému dne 5. téhož měsíce se přiblížili, kteréžto město
i zámek poněvadž Čechové žádným vojskem neosadili, úřad kon
šelský ven z města k těm dvaum pánům, k hraběti Bukvojovi
a k Maximiliánovi bavorskému knížeti vyšel, jim klíče městské
odevzdal a s všemi měšťany jim se vzdal. Nedlauho na to císařské
a bavorské vojsko na tom místě leželo, ale pospíšíce k městu

') Správně: Gfóhl, severozápadně od Kremže.
=) Česky: Rohy.

Becu se po
lozilo.



280 Kap. x1v. Válka v Čechách; Divyna Bílé Hořea v chrámu sv. vm.

1620 Recu, na rovinách blíž toho města se položilo, což také české
vojsko učinilo, chtěje bitvu s těmi nepřáteli svésti.

fgkéfm; V českém vojsku nacházeli se tehdáž tito páni a vojenští
“1“- auředlníci: Kristian kníže z Anhaltu, nejvyšší auředlník a správce

nad celým vojskem českým, kníže saské z Waimaru, nejvyšší nad
jedním regementem pěchoty, dva knížata z Sas-Lauenburgu, oba
bratři a auředlníci každý nad jednau kumpanií jizdných, Jan Jiří
markrabí z Anspachu, auředlník nad jednau kumpanií jizdných,
Kristian mladší kníže z Anhaltu, nejvyšší nad jedním regementem
pěchoty, hrabě z Hohenlohu, generál a nejvyšší leiitnant neb zástup
ník nad českým vojskem, hrabě starší z Turnu. generál nad
moravským a uherským vojskem, hrabě mladší z Turnu, syn star
šího z Turnu, hrabě Mannsfeld, polní maršálek, hrabě Štyrumb.
starší polního maršálka Mannsfelda zástupník nad jizdnými, hrabě
z Lípy, auředlník nad jednau kumpanií jizdných, hrabě z Levven
steina, polního maršálka nejvyšší zástupník nad jedním regementem
pěchoty, hrabě z Hardeka starší, hrabě z Hardeka mladší, hrabě
z Orttenburgu, _hejtmannad jednau kumpanií pěchoty, dva hrabata
Šlikové, dva hrabata Salmové, jedno hrabě od Bejna, jedno hrabě
z škotský země, hrabě mladší Štyrumb a. jiní mnozí. _ o tom

"$$$“ dvojím vojsku když do Vídně pověst přišla, hnedky dne devátého
' téhož září měsíce lid z kazatelnic od kazatelův napomínán byl,

aby se všickni vídeňští obyvatelé postili, modlili, almužnu chudým
udělovali & Pána Boha za štastné vítězství nad zpronevěřilými
snažně žádali.

cm;;;omo České vojsko zdaje se býti tehdáž nedostatečné s nepřítelem
1 mm. se bíti, zpátkem do Čech se hnulo a u Veselí Červenýho (sic) ')
"' Mom“ v kraji Bechyňským se položilo. Don Baltazar s svým španihel—

ským a vlaským vojskem u Třeboně tehdáž ležel a s českým voj
skem časté sice, ač malé potýkání míval. Posledně vojsko české

\ z dotknutého místa se hnulo a k Březnici přijdauce, tam své le
žení zarazilo a zdaliž by nepřítel k Praze jíti chtěl, pilně pozo
rovalo; nepřítel pak, totiž císařské a bavorské vojsko, do Čech

Nepříteldotaké pomalu se tlačilo & města i hrady k poslušnosti J. M. Cské
hei?“' a Kské přivádělo, o čemž dole víceji.

Dne 12. září měsíce v sobotu před nedělí čtrnáctau po sv.
13523333“Duchu nové & divné vidění v kostele sv. Víta na hradě pražském
"““““0- Opět vidíno bylo, což se takto stalo: Okolo hodiny deváté v noci,

,) Zde stojí: u Veselí a v marginálnínotě: n Vodňan. Druhé udání
jest aprávnější.
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když obloha nebeská velmi jasně a mile svými hvězdičkami lid
skau mysl obveselovala, velké a jasně světlo na spůsob jasnýho
oblaku od západu slunce vyvstávalo, nad Bílau Horau blíž Prahy
celau téměř hodinu stálo a jako na nějaké jasné hvězdičky se
rozdělovalo a třpytilo; odtud se nenadále hnalo a k Praze se
blížilo, krásný papršličky z sebe vydávaje, a když nad kostel sv.
Víta přišlo, nad ním se jednau zatočilo a ihned se ztratilo, vtom
ale okamžení nenadále velké světlo v zavřeným kostele sv. Víta
vidíno bylo a v něm celau hodinu, od hodiny desáté až'do ho
diny jedenácté před půl nocí ono trvalo. To oboje světlo nejenom
v Městech pražských na věžích ponocní a hlásni, ale také mnozí
u brány Strahovské i na vrchu sv. Vavřince, jinak na Petříně,
nad Prahau strážní i mnozí vojenští auředlníci, toho času zdi
městské a stráže obcházejíce, očitě viděli. mezi nimiž nacházel se
taký tehdáž Vácslav Konarovský z Libanic, starožitnýho rodu ry
tířskýho pán český, u brány Strahovské nad stráží nejpřednější
auředlník, náboženství tehdáž sice husitského. ale potom katolík
horlivý, který o tom obojím světle častěji povídával a svým do
brým jmenem, hotov jsa také to přísahau stvrditi, ujištoval. Mimo
těch strážných také jiní mnozí hodnověrní muži to světlo viděli,
také i sedláčkové z vesnic blíž Bílé Hory ležících na ně se dí
vali i jemu se divili a domnívajíce se oni, že nepřítel na tý Bílý
Hoře již ležení své toho času nočního tajně klade a svý stány
staví, svůj všecken dobytek i co oni lepšího v svých sedlských
chalaupek měli, do bližších lesův hnali a ukrýti mínili; když ale
viděli, že ta světla dohromady se vztahují, nahoru do povětří po
vstávají a k Praze od nich se vzdalují, hned poznali, že ta světla
od Boha jsau zřízena; protož také všeckna bázeň je opustila a
oni na ráno do Prahy přijedauce, všeckno to, co tě minulé noci
nad Bílau Horau viděli, věrně a pravdivě vůbec Pražanům ozna
movali. V tu noc ačkoliv kostel sv. Víta všecken vnitř osvícen

byl, žádný však zpěv v něm slyšán nebyl, až teprva v následující
noc okolo půl dvanácté hodiny, když opět kostel ten velmi se
vnitř osvítil, také zpěv sv. Augustina a sv. Ambrože Te Deum
laudamus, Tě Boha chválíme atd. slyšán byl, také na varhany tak
hřmotně tehdáž se hrálo, až po všechněch okolních hradu praž
ského místech ten zvuk varhanův ihlas zpěvákův (ti zpěváci jistě
žádní jiní nebyli, nežli ti svatí, jichž těla v tom svatým kostele
odpočívají) všudy se rozlíhal, po čtvrt pak hodině všechno se
v tom kostele utišilo. Po malým čase na jevo vyšlo, že toho dne
Maximilián, kníže bavorské, katolík horlivý a Ferdinandovi císaři

1620
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1620 tehdáž' věrný, s hrabětem Bukvojem, vojska císařského vůdcem
i s jinými předními, jak s císařskými, tak také a svými vojen—
skými auředlníky radu držel. kterak by měl a mohl Fridricha falc
kraběte, nepořádného krále českýho, z království českého vyhnati,
celé království to i pi'ivtělený země k poznání samospasitedlné

ivfšígemívíry katolické přivésti a je od kacířskýho bludu očistiti. -— Po
Vm- dobná světla i zpěvy v tom svatým kostele přes celý tejden, ně

kdy před dvanáctau, někdy po dvanáctý hodině půlnoční od mno
hých jak kalvinských, husitských. katolických, tak takéiod jiných
vidina i zpěvy slyšány byly.

Dne 15. září Fridrich falckrabí okolo Měst pražských mnoho
kusův velké střelby, železných, mosazných, k zdím městským vy
táhnauti dal, nepřátel se obávaje, kteří se k Praze blížili.

333313? Opět v noci před 18. dnem září měsíce okolo půlnoci, když
vm. 'se zase v kostele sv. Víta jasné světlo ukázalo, také zpěvy kněž

ský i zvuk varhanův slyšán byl, Fridrich falckrabí to světlo když
také spatřil, hned poručil, aby strážní do kostela rychle vešli, co
vněm se děje, zhlídli a jemu oznámili; ale jak jenom strážní
dveře kostelní odevřeli, všechno světlo ihned se ztratilo i také

marsu.: zpěv se utišil. Když pak zase v třetí noc, která neděli patnáctau
vmpremá-po sv. Duchu předcházela, takové světlo v tom kostele spatřil a

m' zpěv kněžský, také i varhanův zvuk po celým zámku se rozlíha
jící uslyšel, z paláce svýho s dvaumi komorníky i s několika věr
nějšími služebníky do toho kostela sv. Víta pospíchal, chtěje sám
očitě viděti a zvěděti, co v něm se děje; ale když do modliteb
nice královské, blíž hrobu sv. Jana Nepomuckého vystavené, kde
ona se dosavad spatřuje, vstaupil, všechno světlo se ztratiloi
všecken zpěv se utišil; to však on i jiní jeho nohsledové tehdáž
znamenali, jako by lidé bosýma nohama po kostele chodili a do
kaple sv. Vácslava vcházeli, vespolek jako něco šeptavě mluvíce.

.ÍŠŽŽ'RŠŽ'ŽL-Na to nenadále po celým kostele takový třeskot a hřmot se stal,
le av.vn.. jako by všickni kostelní pilíře, ano i celý ten kostel jednímkrá—

tem padnauti měl, čímž Fridrich i služebníci jeho přestrašeni,
z tý královské modlitebnice, obávaje se nešťastného v tom místě
zařicení, do svýho paláce pospíchal. za nimž velký vítr, který se
nenadále ztrhl, tak prudce vál, až všechna slnžebníkům světla
v jednom okamžení zhasil. I nevěda on Fridrich ve tmách bez
aurazu dále jíti, všechen jako polaumrtvý tak dlauho na tom mí
stě, kde světla od větru zhasena byla, státi zůstal, dokad služeb
níci jiné světlo nepřinesli. Toho hned času on Fridrich svým pří
tomným služebníkům přísně zapověděl, aby žádnýmu toho, co se
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s ním a s nimi stalo, nevyjevovali, kteraužto přísnau zápověď oni
také až do rána pilně zachovali a žádnýmu nic o tom nepravili,
však jedenz nich hned ráno to vyjevil, jak obyčejně říkáme bran
nýmn a branej pověděl každýmu. Také to všechno nebylo tajno
strážnýmu tomu, který na královským palace kupecký krámy
každau noc opatroval a ráno všechno to, co v noci viděl i slyšel,
lidem vůbec vyjevoval; a tak ještě toho dne to všeckno, co se
s Fridrichem v tom kostele sv. Víta stalo, po všech třích Městech
pražských vůbec se rozprávělo. Poručeno také bylo hned na nsvítě
Fridrichovským vojákům i jiným kalvinům, aby v tom kostele po
všech kautích papežence (tak oni kacířové tehdáž katolíky po
tupně jmenovali i dosavad nás tak jmenují), pilně hledali, ač se
to bezpotřebně dálo, poněvadž se v něm žádný katolík neukryl,
ani do něho vjíti nemohl, ani nesměl a protož také žádný v něm
nalezen býti nemohl.

Ačkoliv on Fridrich falckrabí všechny ty divy, kteří se
v kostele sv. Víta, na Bílý Hoře blíž. Prahy i na obloze nebeský
spatřovaly (o nichž vejš na rozličných místech již dosti obšírně
jednáno jest) katolickým kauzlům na oko přičítati směl, v svém
nicméně srdci kalvinském jináče o tom všem smejšlel a zlau
změnu panování svého i nešťastné předsevzatých věcí skončení
ne bez příčiny z toho saudil, zvlášt když jistau zprávu dostal,
že císařské i bavorské vojsko již dosti hluboko do Čech přišlo,
mnohých měst i hradův se zmocnilo a k městům pražským co
nejspíše přiblížiti se chce. — Nad tím tak nešťastným poselstvím
počal on velmi teskliti a s raddami svými o to hned pilně se
radil, co by před sebe vzíti měl, kdyby císařské a bavorské
s českým vojskem bitvu svedlo a zvítězilo. Byv pak on Fridrich
v své mysli velmi tcsklivý, těm raddám i jiným svým věrnějším
pánům častěji k patrnému dovtípení dával, že se s ním krátkým
čase velké neštěstí potká; protož také jako by již předzvěděno
měl, bez dalšího odkladu syna svýho staršího z Prahy do bran
deburského hlavního města Berlína k svýmu švagra brandebur
skýmn kuríirštu poslal, vyprovázeje ho až do Brandejsa, tří míle
od Prahy města vzdáleného. — Do Prahy z Brandejsa když se on
navrátil a svau manželku i své dítky českým stavům k opatro—
vání poručil, hned z Prahy dne 28. téhož září měsíce k svému
vojsku českému, které tehdáž ještě u Březnice své ležení mělo,
odjel, aby svau přítomností bojovníky potěšil a k hrdinskému
s nepřítelem potýkání jim zmužilosti přidal. Psal on také tehdáž
od Březnice do Prahy, aby se mosty u Zbraslavě míli od Prahy
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přes řeku Vltavu dělaly, přes který by uherské vojsko k Plzni
tím spíšeji přejíti mohlo, poněvadž se jistilo, že císařští a Bavorští
Spíše město Plzeň nežli Prahu oblehnauti mínějí.

Spíše nežli on Fridrich falckrabí do českého ležení k Břez
nici přijel, Maximilián, kníže bavorské, město Vodňany obléhl,
a že na něho obležení z města hustě stříleli a mužně se bránili,
poručil do města ohnivé železné kaule hazeti, město zapáliti a je
mocně dobývati-, jehož se také posledně zmocnil. Hrabě Bukvoj
také tehdáž Prachatice oblehl, a poněvadž obležení také možné
se bránili, mocně on to město dobývati musel. Tři dni téhož
města obyvatelé s svými stavovskými vojáky když se již bránili
a poznávajíce, že odolati nebudau mocti, svolili vespolek se pod
dati, se zdí městských i s valův ustaupili a císařským klíče od
bran městských nesli. Brána když odevřena byla, císařští vojáci
prchlivě do brány skočili, nejprv purgkmistra klíče nesaucího,
potom všechny napořád, staré i mladé, mordovali, tak že v třích
hodinach tolik iněštanův bylo pobito, že sotva deset, kteří bud
utekli aneb se ukryli, při živobytí zůstalo. Strašlivé to divadlo
bylo, když mrtvá. těla po všech ulicích a domích roznietana
a divně zohavena i k hanbě obnažena byla a nebyl kdo by je
pochoval za několik dnův. Až dvě pobožné matrony, Kristina
a Benigna, sestry vlastní Alexandra Rumpála, raddního pražského
měšťana, své ruce přiložily a svý muže i Maximiliána Rumpála,
bratra svého, osobu v tom městě Prachaticích raddní, do hrobu
vlastníma rukama vykopanýho vložily a pohřbily, tím příkladem
i slovy svými oné také jiné k tomu milosrdnému skutku pohnuly.
Toto město, když v něm zase ti z děr vylezující pozůstalí, také
někteří odjinud se scházející v něm bydleti počali, knížeti z Eken—
berku ') s přináležejícími městečky Bavorovem a s Strunkovicemi,
také s všemi vesnicemi do rukau se dostalo.

Když obyvatelé českého i jiných k němu přivtělených, také
domu rakauského dědičných zemí napomínúni i také k tomu
přidržováni byli, aby odřeknauce se škodlivých bludův k víře
katolické přistaupili, také léta 1625. páni císařští nad nábožen
stvím komissai—iobyvatelům těmto prachatickým slibovali, přijmau-li
víru katolickau, že jim J. M. Cská všechny svobody, privilegia,
také městečka i vesnice jim odňaté navrátiti ráčí ; když _to oni

1) Správně: Hanuši Oldřichovi z Eggenberku. On byl všemohoucí
rádce císaře Ferdinanda II.
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učiniti nechtěli, zapověděna jim byla řemesla, handle i všechny 1620
živnosti, a byvše do vězení dání, víru katolickau přinuceně přijali. _

Dne 29. září měsíce oboje, císařské i bavorské, vojsko k městu 5131533;
Písku přitáhlo & kníže bavorské k _obleženým do města svýho cm'“
trubače poslal, jich napomínaje, aby císaři a králi svýmu věrni
byli, město mu postaupili a do něho pro svau obranu lid císařský
vzalifcož když učiniti nechtěli, hned následujícího dne z sedmi
velkých děl k městu stříleti rozkázal. Obležení vidíce, že jich
městské zdi velmi se tau mocnau střelbau rozvalují &že také oni
tak velký síle a moci nepřátelské k odolání jsau nestateční, ještě 30383333
toho dne 30. září v druhau hodinu s poledne k bavorskýmu kní- “mov
žeti poslali a jeho žádali, aby jim dovolil s ním o příměří roko—
vati, což také od něho jim dovoleno bylo. V tom nenadále z druhé
strany císařští vojáci bez všeho poručení hraběte Bukvoje & před
nějších auředlníkův svých k městským zdím haufuě běželi, na ně
nenadále vlezli. města se zmocnili & v něm všechno co živo bylo
mordovali, ačkoliv kníže bavorské i Bukvoj do města přijedauce dobytobylo.
jim to činiti všemožně zbraňovali; nebot Bukvoj s obnaženým
kordem po městě tehdáž jezdil a svym vojákům císařským lid “33:33“
mordovati &domy drancovati zbraňoval, však zbrániti nemohl. Atak * "“"“
ti tak slavní vojenští vůdcové s auředlníky svými roznícenau svých
vojákův zlost a prchlivost ukrotiti a je od vylévání krve nevinné
odvrátiti nemohli. V tom městě mimo obyvatelův starých, také
mladých mužského i ženského pohlaví, pět set českých vojákův
pěších i čtyryceti jizdných tehdáž zmordováno bylo. Někteří urození
páni, kteří se do toho města schránili, taký i přednější měšťané
od těch císařských rozhněvaných vojáků zvěšeni byli. Oboje to
vojsko od města Písku k Plzni se hnulo a všech míst, kudy šlo,
lehce se zmocnilo. Po levé pak straně Don Baltazar Marradas
s svým vlaským a španihelským vojskem císařským podobně
v Čechách hospodařil.

K městu Sušici maje on přitáhnauti, svý špížný vozy'tak Sušicese
spořádal, jako by ony byly ty, na nichž se střelba vozí a všudy "a""
rozhlášovati poručil, že za ním oboje císařská i bavorská armáda
táhne, o čemž zvěděvše Sušičtí, jemu se ihned vzdali; k zámku
Ryzmburku ') času nočního on Baltazar přijda, všem jizdným poručil „„a nm,.
s koní slézti a rozpálený lunty do rukau vzíti a k zámku se 3333135"
blížiti; to vidíce Hollendři, kteří v tom zámku stráž drželi ». lek

') Správně: Rizmberkn, nedaleko Kdýně v Plzeňsku, kdežto hrad
Rizmburk jest v Královéhradecku.
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nauce se, jináč se nedomnívali, nežli že tu několik tisíc lidu pěšího
se nachází, také on silně bubnovati i pískati rozkázal, a přijda
k bráně toho hradu, obležených se ptal, chtějí—lise vzdáti, aneb
tak jako Prachatičtí i Píseěti zahynauti? I uslyšíce to Hollendrové,
bránu odevřeli a do zámku ho pustili, který přijda do zámku jich
praporec jim vzal a je z zámku svobodné propustil.

Od hradu Ryzmburgu hnul se on Don Baltazar k městu
Klatovu, k Domažlicům a k jiným a je vzdáním dostav, k Plzni
za knížetem bavorským a Bukvojem se blížil, jehož vojsko všudy
po cestách velký škody činilo, lid mordovalo, domy, také kostely
laupilo i vzáctnějších pánův hroby odvíralo, jakož se stalo i na
Ronsbergu '), kde nejenom ti Vlaši i Španihelové z kostela kalichy
a jiná kostelní zboží vynesli, ale taký Jana Jiřího z Švamberga
hrob odevřeli, kořisti a poklady při mrtvých tělích hledajíce; nad
jeho hrobem erb jeho drahými perlami okrášlený také tehdáž
oni odnesli. -- Zatim císařské a bavorské vojsko zasáhnauce díl
Plzeňskýho kraje, přímo k Žatci táhlo &zmocnivše se města Žatce
ijiných měst a hradův, k Plzni se obrátilo. Tehdáž v tom Žateckým
kraji mnoho sedlákův se srotilo a ti svý pány mordovali, jich
tvrze i zámky laupili“).

Vojsko české dověděvší se, že vojsko nepřátelské k Plzni
se blíží, od Březnice se hnulo a přijeda ono blíž města Rakov
níka, svý vojenský stány postavilo, některý čas tiše a pokojně
ležeti zůstalo, co daleji nepřátelé vezmau před sebe, jistau zprávu
očekávaje.

Dne 9. října měsíce hrabě Tampir, maje při sobě díl císař
ského vojska, na 40 šiíi'ích po Dunaji i po zemi s několika tisíci
k městu Prešpurku, chtěje se toho městai zámku zmocniti,
nenadále přitáhl, na něhož Uhři tak zhusta stříleli, až jej také

“gap" n- zastřelili. Tělo jeho ačkoliv jeho vojáci odnésti se snažili, však
pro sílu Uhrův to spůsobiti nemohli; a Uhři vzavše to tělo, je
do zámku vnesli, které potom na přímluvu některých vzáctných
pánův i také proti složení jisté summy peněz je vydali, které do
Vídně vezeno a tam pohřbeno bylo. Na místo téhož hraběte
Tampíra hrabě Brainer 3) od císaře dosazen byl.

*)Správně: Ronšperk, hrad nedaleko Týna Horšova v Plzeňsku.
,) Lid selský několikráte se vzbouřil, poněvadž s povstáním samým v ničem

nesouhlasil a jenom proti zhovadilému týrání cizích vojsk se opíral, ať již
ona stála v službách císařských nebo s t a vo v s ký c 11. 8 k ál a IV. 187. a
Gind ely III. 243.

8) Správně: Breuner.
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Dne 20. října měsíce poslal sice Fridrich falckrabí Maxi- 1620
miliánovi, bavorskému knížeti, do jeho ležení Baltazara Jakuba ČÍŠĚĚĚL
z Šlomerdorll'u 1), nejvyššíhozástupníka svýho,ažádal Maximiliána, “gars
kníže bavorské, aby spolu osobně rozmlauviti mohli, kterak by
království české od dalšího nepřátelskýho Vpádu při pokoji zacho—
váno býti a již v Čechách blíž Staré Plzně ležící vojsko císařské
zpátkem z Čech odtáhnauti a vyjíti mohlo. Kníže ale bavorské W205“—vorské a

jemu dal povědíti, že sice vždyckny dle upřímnosti své žádostiv 323393;
byl s ním (s Fridrichem) se shledati a co jeden druhému psával, “““““
to všechno důkladněji v přítomnosti považovati, nyní ale že již více to
učiniti nemůže, poněvadž J. M. Cská do žádného porovnání s Fri
drichem falckrabětem vkročiti nechce, dokad on Fridrich království
české a přivtělený země J. M. Cské, jakožto řádně korunovanýmu
králi českýmu, nepostaupí; což když se stane, že potom přátelské
rozmlauvání a o dalších věcech jednání také se bude mocti státi.

Opět dne 21. října měsíce v kostele sv. Víta na hradě praž- Žvézlalzeriv
ským v noci nové světlo vidíno bylo, které ten celý kostel osvítilo. vm. '
Slyšán byl taky zpěv, jako by katolické duchovenstvo obyčejem
svým v tom kostele s procesí, jaká se od téhož kostela kanovníkův
a jiných duchovních slnžebníkův v tom kostele v postě zachovává,
chodili. Kašpar Arsenius, tehdejší děkan toho kostela, a s ním
jiní horliví katolíci jináče se nedomnívali, nežli že se ta procesí
od svaté Voršily a její věrných tovaryšek, mučedlnic Božích, konala,
poněvadž se ta procesí v tom kostele v noci den vejroční sv. Vor
šily předcházející dála, ano také poněvadž těch svatých panen
a. mučedlnic Božích svaté ostatky, také i oltář svatých patronův
českých Crhy a Strachoty, na kterém ty svaté ostatky stály, rota
kalvinská minulýho roku hanebně porušila, pošlapala —imnohé
spálila. — Jiní pak věrní katolíkové po šťastném na Bílý Hoře vítěz
ství (měli oni dobrau o tom zprávu, co se té noci, v kterau se
světlo v kostele sv. Víta ukázalo, zpěv slyšán byl i procesí se
konala, při Fridrichovým a při Maximiliánovým vojsku dálo) jedno
myslně jistili, že ten zpěv a to procesí v tom kostele sv. Víta.
od svatých patronův českých i také od jiných v tom svatým kostele
odpočívajících vraucích křestanův Božích za ochranu Maximiliána,
bavorského knížete, k Pánu Bohu se konaly, na něhož té již jmeno
vané noci jistě patrné a velké neštěstí mělo nenadále přikvapiti,
což se z následujícího příběhu, také z hodnověrnýho svědectví
očitých svědkův poznává. Jest pak příběh tento:

') Správně:Šlammersdorfu.
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1620 Fridrich falckrabí v tu nyní jmenovanau noc okolo hodiny
Fridrich do
Me,., 13.. sedmé s jizdnými svými, přijev k ním také .1300 pěších (obojích
533533 bylo deset tisíc) z ležení svého, maje při sobě kníže mladší

cm" z Anhaltu, hrabě z Hohenlochu i jiný hrdinský auředlníky, tím
aumyslem se hnul, aby do ležení bavorského blíž Tauškova, při
řece Mži neb Stříbrce ležícího, ještě v tu noc aneb co nejraněji
vpadnauti mohl nenadále. Ten aumysl svůj, maje on při sobě
deset tisíc nejčerstvějšího vojska, jistě byl by k štastnému konci

BĚĚHŽŽŽŽÍ'přivedl, kdyby dobrotivý Bůh Maximiliána, kníže bavorské, na pří
chrtnil- mluvu od svatých patronův českých v kostele sv. Víta té noci za

něho konanau. nebyl chránil a před sebe vzatý Fridrichový aumysl

“Ginzlov-nebyl změnil tehdáž, když Uhři, kteří toho vojska Fridrichového
té noci předchůdcové byli, majíce také oni při sobě všechněch cest
dobře povědomý posly, několikráte v tmavých lesích tu noc zblau
dili a všechno to za sebau jdaucí vojsko české pokaždý zastavili
a pozdrželi. Poznávajíce Fridrich i jeho rádcové vojenští, že pro
tak časté blaudění té noci k bavorskému ležení přijíti jim není
již možné, Fridrich i všickni vybraní vojáci jeho zpátkem se obrátil
& k svému ležení pospíchal. Tehdáž na Uhry takový strach v lesích
z temnosti noční nenadále přišel, že oni z lesa vyjedauce, sami
mezi sebau byli by bitvu svedli, jak Kristian mladší kníže

113x333 z Anhaltu. očitý svědek, to jistil. Podle jednosvornébo rozumných
1:13:31: mužův zdání bylo mluveno i jištěno, že V tu noc všeckno bavorské

' vojsko, poněvadž mu hrabě Bukvoj s císařským lidem tak rychle
k pomoci přispěti nemohl, k nenadálý zkáze jistě bylo by přišlo,
kdyby Fridrichovo české vojsko té noci, jak ono mínilo, bylo mohlo
k němu přijíti & na ně nenadále udeřiti; ale Pán Bůh Maximiliána,
horlivýho katolíka, nechtěl skrze Fridricha zatvrzelýho kalvina
zahanbiti a jeho v ruce nepřátel dáti.

55:35:36! Dne 25. také 26. října měsíce oboje vojska: císařské ibavor
3131332: ské, od Tauškova k městu Rakovníku (to město vojsko české v své

un- moci tehdáž mělo) pospíchali a strhnauco se blíž Rakovníka, o jeden
vrch s českým vojskem se potýkali, i také jej bavorské vojsko
dostalo a na něj dvě děla postavilo.

Čechové Dne 30. října Maximilián v jednom lese blíž města Rakovníka
ustupovali. , . . .. . .

svým bavorskym vojskem na VOJSkOčeské udenl a je ustupovati
přinutil, v kterémžto potýkání bavorští jeden praporec českým

Čechové_po-jizdným, zlatem draze okrášlený, dostali, který Kristianovi knížeti
""“" z Anhaltu přináležel; nebot nejvyšší Grac praporečníka, který ten

praporec nesl, i jeho koně pod ním jednau ranau tak mírně
a podivně zastřelil, že praporečník i jeho kůň na jednom místě
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oba mrtvi padli. Theodor z Donína, nejvyšší leůtnant neb zástup- 1620
ník hollendských (sic) jizdných '), Čechům k pomoci příchozích,
do krku i do hnátu tehdáž byl střelen a druhýho dne umřel.
Podobně mnoho jiných vojákův českých od střelby i od kaulí
ohnivých padlo, a kdyby hrabě Bukvoj s vojskem císařským tehdáž
byl přítomen, který po tý rvačce ve dvauch hodinách teprva při
táhl, jistě celé vojsko české velkau ztrátu bylo by trpěti muselo;
a shromáždivši se ono do jednoho příhodlného a dobře ubezpeče
ného místa, z něho vyjíti nechtělo, nýbrž z velkých děl na nepřátele
hustě střílelo. Maximilián kníže a hrabě Bukvoj poznávajíce, že
české vojsko z ležení svého dobře ohraženého na bojiště vyjíti
nemíní, na tom se jednosvorně snesli, aby s vojskem svým ustu
povali a vojsko české za sebou vyvábili. Spíše ale nežli se to Vojskoče
stalo, 2 ležení svého české vojsko v sobotu po slavnosti Všech 1.333;
Svatých dne 3. listopadu hejbati se počalo a následujícího dne „tm
město Rakovník opustivše, přímo k Praze pospíchalo, tím aumyslem, /
kdyby císařské a bavorské vojsko za nimi se hnulo, aby se všickni
na Bílý Hoře blíž Prahy do šiku vojenského svým nepřátelům před
oči postavili a s nimi se potýkali; kdyby pak se jim (vojsku
českému) nešťastně dařiti mělo a před nepřítelem ustupovati při
nuceni byli, aby se do Prahy všickni strhli a před nepřátelskau

mocí ji mužně hájili. Za tím českýmk Praze utíkajícím vojskemwg
aby kníže Maximilián tím snázeji pospíchati a je stíhati mohl, :::;qu
svý špížný vozy, také jiné vojenské potřeby těžké u Strašecího, '
čtyry míle od Prahy zanechal a k Aunošti, dvě míle od Prahy,
kde vojsko české odpočívalo, pOSpíchal. Že ale hrabě Bukvoj u Annoltě
s vojskem císařským za knížetem Maximiliánem pospíšiti prodlíval, MĚST:
Maximilián byv s vojskem svým na české vojsko udeřiti nedosta
tečný, na ně u městýse Aunoště udeřiti nesměl, ačkoliv, když se
ono od Aunoětě kPraze hnulo, on za nímvtakovým šiku apořádku,
jako by se každé chvíle sním potýkati chtěl, pOSpíchal a dověděv
se, že již vojsko české na Bílý Hoře k potýkání a k bitvě se hotovi, NaBayHo

hned rychlýbo jezdce k Bukvojovi poslal, napomínaje ho i žádaje, 'koešfi::ŠÝŠÍ
aby také on s císařským vojskem k Praze pospíchati a na ne
přátele udeřiti neprodlíval; hrabě Bukvoj ačkoliv se vymlauvati
počal, že to učiniti nemůže, předstíraje velké unavení svýho lidu,
(on také sám tehdáž na svém zdraví byl neduživý, neboť v hnát
raněn, také izimnicí obtížen byl) však předce když mu oznámena

1) Theodor z Donína byl nejvyšším lientnantem nad jízdou hraběte
z Hohenlohe.

Beckov-kého Poláky-ně II. a. 19



290 Kap. XIV. Císařské vojsko táhne ku Praze.

1620 byla příležitost a položení nepřátelského ležení i případnost míst
okolních, od vejmluvy své upustiv, raddu Maximiliána knížete
i jiných auředlníkův vojenských následoval a k Maximiliánovi pět
set čerstvějších i mužnějších jezdcův poslal, přísně jim poraučeje,

33322153;aby ještě tě noci k Maximiliánovi se připojili. Oni přijedauce
“'m- k jedné vesnici, (kde Uhři s koňmi svými, jakožto v místě dle

jich domnění před nepřátelskau mocí bezpečném, svého pohodlí
a své svobody užívali) na Uhry nenadále udeřili; Uhři leknauce
se tak nenadálýho nepřátelského příjezdu, na svý koně rychle
vskákali a do utíkání se dali, ale silný hauf bavorského vojska,
které Maximilián vyslal, totiž regement jizdných a tisíc Charvátův,
nenadále ty Uhry zaskočil, obklíčil a tak mužně s nimi se potý
kal, že na tom místě do pěti set Uhrův zmordovaných ležeti
zůstalo. Ostatní Uhři, kteří utécti mohli, do českého ležení, které
se již násypy počalo hraditi, na Bílau Horu pospíchali a to neve
selé poselství, že nepřítel blízko jest, přinesli; čehož leknauce se
Čechové, nebot se nedomnívali, aby nepřítel tak blízko (Maximilián
tehdáž o půl noci na koně se posadiv, s vojskem svým za Čechy
k Praze pospíchati neprodlíval) a jako, tak mluvíce, hned jako
v patách za nimijíti měl, vespolek raditi se počali, mají-li přímo do
Prahys celým svým vojskem vtrhnauti, aneb nepřátelskýho příchozu
na tak pohodlném místě očekávati. Když se o to (což dne 7. listo
padu se dalo) oni radili, jiné poselství do téhož ležení českého
k úředlníkům vojenským přišlo, oznamujíce, že vojsko bavorské

3331032 své ležení velmi blízko zakládati počíná. To uslyšíce auředlníci
*6- a vůdce českého vojska, jednosvorně mezi sebau zavřeli, aby hned

brzo ráno, spíše nežli by Bukvoj s vojskem císařským k Maximi
liánovému vojsku přitrhl (nebot o něm zprávu oni měli, že ještě
daleko pozadu jest), na Maximiliána udeřilil To však snešenív skutek
uvedeno nebylo, proto že Hohenloh svau raddau jiné raddy pře—
výšil, který radil, aby se z ležení nehejbali, ale tím bezpečněji
zálohami a uásypy se zaopatříce, nepřítele očekávali a jemu tím
bezpečněji i mocněji odpírali; o čemž v následující kapitole dosta
tečná zpráva se činí.

šum: nv. Přemysl III. (někteří ho jmenují Druhým Přemyslem) Otokar,
“132%“ český král pátý, klášter cistercienský Trnové, jinak Svaté a Zlaté

koruny založil a nadal. jak svědčí latinský nápis v tom klášteře
na jednom obrazu napsaný tento:

IDVs AprILIs anData SanCta Corona a Pržemislao II. Bo
hemiae rege, t. j. dne 13. dubna měsíce klášter sv. Koruny léta

1263 1263. založen a nadán od Přemysla II., krále českého.
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Rudolfa Habspurgskýho (sic) vojáci císařští klášter svaté Ko- 1620
runy oblehli a dostali ]. 1421. dne 11. máje 1), řeholníky cistercienský 33131133:
v něm na velkých lípách oběsili a dva, oba Jany, na hranici spa-"nl RW"
lili; při tom pálení mnozí divové se dali. Posledně ten klášter 1420
vybrali, zapálili, také do gruntu rozbořili. -- Opět ten klášter
nové trpěl neštěstí, když k němu Uhři na den Božího Těla přijeli,
16 řeholníkův i jiného lidu zmordovali a velké kořisti odvezli 9).

') Zprava tato úplně jest popletena. — Klášter Zlatokorun ský za
ložen byl od krále Přemysla Otakara II. na památku obdrženého vítězství nad
Uhry u Kressenbrunnu (roku 1260.)— Rudolf Habsburský nikdy neměl
příčiny proti Zlaté koruně bojovati; avsak zprava výše položena dobře se
může hoditi k počátkůmbouří husitských. Tehdaž Taboi'i pleníce kla
štery české dostali se dne 10. máje 1420. (ne jak nahoře udano 11. máje
1421.) ke Koruně a dobyli jí. Co se tam po dobytí dalo, u Palackého
(Děje české III. 1. 365.) se sic nepopisuje, ale my nemame příčiny pochybo

_vati, že v této věci Beckovský byl dobře opraven, avšak při přepisování data
sobě p0pletl.

*) Viz nahoře str. 262.



Kapitola patnáctá.

Pravdivé vypsani Bělohorské bitvy blíž Prahy, jako
i některých věcí, které se po ní zběhly. Také kterak
zpronevěřilí od Ferdinanda, císaře a českýho krále, tre

stáni byli.

1620 Dne 8. měsíce listOpadu 1620. roku hrabě Bukvoj s vojskem
K.).GBÍĚ'Š'Š"císařským v neděli dvamecítmau po Svatým Duchu přiblíživ se
““"““- pod Bílau Horu k Maximiliánovi, knížeti bavorskému, hned raddu

společně drželi, co činiti mají? Maximilián ačkoliv na to tlačil,
aby bez prodlení na vojsko české mužně se udeřilo, hrabě Bukvoj
ale odporoval tomu, přednášeje Opět předešlau příčinu svau, že
vojsko jeho císařské pro dalekost & pro nepříležitost neb raději
pro zlost cesty zemdleno jest; posledně k tomu předce svolil, aby
na Čechy do jich ležení udeřili, Spíše nežli by se oni mocnějšími
násypy ohradili & ubezpečili, k čemuž také Bohu milý muž a
řeholník Bosák řádu karmelitánského Dominik Argonius 1) radil.
přednášeje v vojenský raddě to, co jest mu od Pána Boha bylo
zjeveno, totiž že vojsko císařské nad nepřátely šťastné vítězství
obdrží, za kteréžto vítězství také nové orodování v kostele

Novésvětlosv. Víta od svatých patronův českých nočního času se dalo; nebotv kostele sv.
Víta- v tu noc před bělohorskau bitvau po hodině jedenácté velké světlo

') Správně:Arragonius, to jest rodilý z Arragonie. Muž tento,
pod jmenem Dominicus a Jesu Maria vůbec známý, radou svou mnoho
přispěl k rozhodnutí bitvy bělohorské, o čemž současné prameny hojně zpráv
podávají (Skala IV. 355., Khevenhiller Annales Ferdinandaci IX. 1002.
a jiné) Beckovský též několikráte o něm se zmiňuje. -—P. Dominicus stal
se potom předmětem veliké úcty v celé Evropě (Gindely III. 272.) a i v řádu
svém dostoupil až k hodnosti generala.. Nástupce jeho v úřadě tom Karel
Felix Slavata dal zhotoviti obraz jeho pro arcivévodkyni rakouskou
a královnu španihelskou Mari i. Obraz ten chová.se nyní v archivu J i ndi- i 0h o—
hradeckém a byl před některým časem znovu vydán nákladem Land
frassovým.
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v tom kostele sv. Víta se ukázalo, a kteří je viděli, jináče se nedo- 1620
mnívali, nežli že všecken kostel vnitř hoří.

Vojáci Fridricha falckraběte, kteří při kostelních dveřích
k polední straně stojících stráž drželi a v nich několik dnův
předtím díru vyřezali, aby skrze ni, kdyby se co podobného jako
minulých časův v něm dálo, do něho hleděti mohli, té noci,
v kterau se tak velké světlo ukázalo, ti strážní přistaupivše
k těm dveřím kostelním, skrze tu vyřezanau díru do kostela
hleděli a v něm tři muže před stupni kamennými, po nichž se 333.332;
1: velkýmu oltáři chodí, státi viděli, z nichž jeden byl v oděvu ““ ;:mw'
královským. postavy velmi vznešené, maje na hlavě korunu zlatau,
třpytícimi kamínkami draze ozdobeuau, a vlevý ruce držel drahé
sceptrum; druhý muž v dlauhým černým oděvu a v komži bílý,
na níž tak visící štolu kněžskau měl, oblečen, a v levý ruce“
knihu držel; třetí pak byl krásný mládenec, více k angelu podobný
a dlauhým šarlatovým oděvem krásně ozdobený. Po malé chvíli
jiní tři k nim přistaupili, z nichž jeden byl v oděvu královským,
na hlavě krásnau korunu maje, druhý byl v oděvu biskupským
oděn & třetí byl všecken v pancíř oblečen, drže v pravý ruce
krásné kopí, jehož špice nad sluneční papršlek jasněji se stkvěla;
ti poslední tři muži když k předešlým třím přistaupili, nětco
tajného spolu rozmlauvali, jako by se o nětco radili; těch pak,
kteří skrze tu díru v dveřích kostelních schválně vyřezanau na
ty svatý muže se dívali, bylo pět, totiž: tří strážní a nějaký Jan
z Blumenšteina, který mimo těch dveří toho času s svým služeb
níkem nenadále šel a jak on tak i služebník jeho skrze tu díru
všechno patrně viděl i jiným otom povídal. Přitom dívání takový
strach na těch pět divákův přišel, že všickni od těch dveří utécti
museli a co dáleji v tom kostele se dálo, více nic neviděli; na
ráno to vidění všem vyjevovali. Kteří pak ti muži byli, kteří
v tom kostele sv. Víta na hradě pražském před velkým oltářem
(tehdáž sice na tom místě, kde nyní velký oltář se spatřuje, žádný
oltář nestál, poněvadž jej Kalvini rozbořili, ven z kostela vyhodili
a spálili) tejnau raddu drželi, každý obyvatel Měst pražských snadno
se dovtípiti může, žet jsau byli svatí patronové české země, totiž:
sv. Vácslav, sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Zikmund a Jan Nepomucký, a
šestý byl nepochybně Karel IV., císař římský a král český, jichž těla
v tom kostele odpočívají, radostného z mrtvých vstání očekávajíce;
tělo Karla IV. dosavad jest neporušené '). — Cokoliv o světlách,

') Beckovský II. 1. str. 358. 361—363.
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16-200 zpěvích a o jiných příhodách divných v často jmenovaným kostele
„g;—tma sv. Víta, také i na Bílý Hoře viděných zde připomenuto jest. to
ii,—“333gvšechno očití svědkové i nejenom katolíci, ale také Husitové,

Luteriáni, Kalvini i jiní kacíři v náležitém místě před rozumnými
a vzáctnými pány k vyslyšení jich nařízenými vyjevili i přísahan
stvrdili tak dokonale, že žádný o tom více tehdejších časův pochy
bovati nemohl, ani nyní nemůže.

Již opět k válečným příběhům a k předivným změnám se
navrátíme.

emunim":. Po zavřeném jak císařských tak bavorských rádcův snešení
hmm"in.-„(totiž aby všickni společně k Bílý Hoře neprodleně se hnuli a na

české vojsko mužně udeřili) vojsko bavorské generál Tilly a vojsko
císařské Rudolf Tiťfenbach — hrabě Bukvoj od zimnice byl tehdáž
velmi sužován ') — vedli a je řídili. zanechajíce po sobě pro dálší
potřebu jeden každý tři praporce svýho bojovnýho lidu. Císařské

731336 i bavorské vojsko za parolu neb za vojenské heslo mělo: Sancta
Maria! Svatá Maria! jejížto obraz na nejpřednějším a nejhlavnějšim
praporci vymalovaný a zlatem ozdobený také se spatřoval.

Močsvěczný Papež Pavel V. tohoto 1620. roku Maximiliánovi, knížeti
chůmnoi-71.bavorskému, skrze kněze Dominika Argoniusa, řádu karmelitán
Tůma. ského Bosáka, meč svěcený z Říma poslal, aby s ním proti Fri

drichovi falckraběti mužně v Čechách bojoval. Kněz Dominik
Maximiliánovi meč když odevzdal, při dvoře téhož knížete zůstal

ĚĚŠŽMĚ a do Strakonic města českého přijeda, tam jeden obraz našel,
mf na němž Narození Krista Pána malováno bylo, půl lokte široký

a tři čtvrti lokte vysoký, na očích porušený; nebot oči Panny Marie,
sv. Jozefa i dvauch pastýřův (více osob na něm malovaných ne
bylo) vyškrábané byly, sám toliko Ježíšek neporušený zůstal. Od
koho by ten obraz porušen byl, věděti se nemohlo jistě, od žádnýho

v vojskujiného, nežli od některýho kacíře, obrazův nepřítele. — Když se
“"“““ vojsko císařské a bavorské s českým vojskem na Bílý Hoře blíž

Prahy potýkati mělo, on Dominik, karmelitánský Bosák, ten stra
konický obraz v obojím císařským ibavorským vojsku nosil & vo
jáky k mužnému bojování napomínal, dobrau naději dávaje jim,
že s pomocí Boží, Panny Marie a všech milých svatých (nebot
toho dne byl ochtáv Všech Svatých) jistě zvítězejí.

3331? =:— Když se oboje císařské i bavorské vojsko z svýho stanoviště68 .

') Byl totiž dne 4. listOpadu u Rakovníku raněn do stehna, tak že
nemohl na koni jezditi a musel se dáti za vojskem voziti. Gindely 111.247.
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hnulo, císařské po pravý a bavorské po levý straně proti Čechům 1620
k Bílý Hoře táhlo. Také Anhaltin (sic) i Hohenlogius, nejpřednější
českého Fridrichového vojska vůdcové, k potýkání a k bitvě se
hotovili, žádostiví byvše s nepřáteli ačkoliv mocnějšímise potýkati. -—
Mezi dvanáctau a mezi jednau hodinau z poledne již jmenovanýho
dne osmýho listopadu, jenž byl ochtav Všech Svatých a 22. neděle
po sv. Duchu, když císařské i bavorské vojsko k Fridrichovému
se blížilo, ano také z dvauch stran nepřátelským spůsobem v šiku
vojenským je dosahovalo, všechny měděnný kusy proti těm svým
nepřátelům jedním krátem české vojsko vystřelilo a více strachu
nežli škody v těch nepřátelích spůsobilo; nebot téměř všechny
kaule přes hlavy císařských a Bavorských nesené byly. Nadto hned
tak mužná z obauch stran bitva se začala, že dlauho věděti se (1122sz:,
nemohlo, na kterau stranu štěstí a vítězství směřuje a se nachyluje, chýlílo.
až nenadále císařské vojsko umdlévati počalo, z čehož velkau
zmužilost a posilu vojsko české dostalo, když mladší Anhaltin
s svými jizdnými i hrabě z Turnu s mušketyry neb pěšími svými,
také Jan starší z Bubna s jedním tisícem jizdných tak srdnatě na
císařské udeřili, že pobivše některý přednější vojenský auředlníky,
generála Pragnera (sic) ') zajali a dva regementy, totiž pragno
rovský u) i tiň'enbachský rozrazivše. k utíkání oba přinutili. Vida
hrabě Tilly, vojska bavorského vůdce, vojsko císařské v patrném
býti nebezpečenství, hned jemuk pomoci nejvyššího Grace s třími
tisíci čestvého vojska poslal, kteří postavíce se mladšímu Anhal- EŽ'IČOŠŽŽÍ—Í
tinovi před oči, s ním se tak dlauho statečně potýkali, až jeho mm “d—
syna několikráte, ač ne smrtedlně, ranili, posledně pak i zajali;
vojsko pak téhož Anhaltina do ustupování i do utíkání se dalo
a císařským i Bavorským dobrau naději k šťastnému vítězství
zanechalo.

Toho také času Charváti a kozáci, který vedl Maximilián 33:3,2
z Lichtenšteina, na osum tisíc (jiní píší na deset tisíc) Uhrův
udeřili a je v malé chvíli k hanebnému utíkání (ač sice oni Uhři
často také na to myslili, kterak by s svými kořistmi v Čechách
nashromážděnými co nejspíše domů odjetí mohli) nenadále přinutili,
od kteréhožto utíkání žádným napomínáním, ani prosbami svých
i jiných vojenských auředlníkův zdržeti a namluviti se nedali,
nýbrž z Bílý Hory k vesnici Motol nazvaný a odtud přímo k řece
Vltavě skrze Prahu tekaucí utíkajíce, do ní haufně s koňmi vská- 35:33;

1)Správně: Brennera.
") Správně:brennerovský.
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kali, chtíce přes ní na druhau stranu té řeky do Podola přebřed
_ nauti a odtud dále do Uher ujetí; ale mnozí z nich, byvše jich

koňové kořistmi obtíženi, od vody byli zachváceni a stopeni, tak
že těch stopených do tisíce se počítalo. — I vidíce vojska českého
vůdcové, že jich síla jak skrze utíkáni tak také skrze mordo
vání velmi se umenšuje, od své srdnatosti upauštěti počali a více
na utíkání, nežli na další s nepřítelem potýkání myslili, což se také
stalo; nebo když celé bavorské i císařské vojsko vší sílau a moci
na ně se tlačilo a do ležení českého vstupovalo, všickni téměř

Oem_Jisdníjizdní českého vojska do utíkání se dali, pěchotu svau českan
ili.

Péchotab se
:?.bla

z Tur-nu .
Šlik.

gomxch,ochmBau-m1
statečně :

bránili.

Sm: ! jiní
IA,-ti byli.

Čechové po
ražení.

Fridricha
praporce.

opustíce a jí nepřátelům k zmordování na bojišti zanechajíce, která
poznávajíc se býti od svých jizdných opuštěnau, mnohem mužněji
nežli předtím nepřátelům ona odpírala, chtíc raději na bojišti

wumříti, nežli hanebně za svými jizdnými z svého stanoviště ustan
piti. Protož také všecken moravský lid, jehož nejpřednější vůdcové
byli hrabě mladší z Turnu, také Jindřich hrabě Šlik, nepříteli před
oči směle se postavil a srdnatě se bránil, nedbaje ani na to, že
z vojenskýho šiku již vyražen a roztržen jest. Posledně Jindřich
hrabě Šlik s koně na zem staupil, na nevěru spoluauředlníkův
vojenských, hanebně s vojskem svým z bitvy utíkajících, naříkal,
mezi vojáky svými běhal a je jak nejlípe mohl napomínal i žádal,
aby všickni společně nepřátelům odpírali a u potomkův věčnéjmeno
svého rekovství sobě spůsobili; sám také tehdáž mezi svými mečem
svým hrdinsky nepřátelům odporoval. Což také učinil Hoň'kirch,
vůdce rakauského vojska stavovského, také Gabriel Bechman s pěti
praporci sobě svěřenými salmovského lidu i také kníže saské
z Waimaru; kteří však posledně vidíce, že takový síle odolati jim
není možná věc, někteří do vyhozenýho náspu a jiní do ohrazené
obory, Hvězda nazvané, ustupovati přinuceni byli a od císařských
obklíčeni byvše, zvlášť Moravané, déleji nicméně oni, než kdo sobě
pomysliti mohl, dotud se hrdinsky bránili, dokud všickni na bojišti
pobiti nebyli. Jindřich hrabě Šlik i jiní Moravanův stateční vůdcové,
chtíce sílu nepřátelskau zdržeti, od kyrysařův, který Albrecht
z Waldšteina 1) vedl, zajati byli. Praporce pak zlatem se třpytící
a barvami se měnící, také všechna děla neb kusy a všeckno ležení
Fridrichového vojska i stavův českých císařským a bavorským
vojákům za kořist se dostaly; mezi těmi praporci i také se Fridricha
falckraběte nepřátelům do rukauch dostal, na němž se malovaná

') Albrecht z Waldšteina nezúčastnil se bitvy, jakž z vypravování Gin
delyho (III. 247. a 256. pozn. 2.) zřejmo jest.
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obloha nebeská s tímto nápisem spatřovala: Diverti nescio; Uhnauti 1620
se neumím.

Jak mnoho vojska českého stavovského neb Fridrichového m„333
padlo v tehdejší bitvě na Bílý Hoře, nemohlo se dokonale věděti; ““ Mle
nebot někteří svědčili, že 6000, jiní že 10000 1) dílem stopených
a dílem zmordovaných bylo; zajatých 500 se počítalo. Mezi zajatými
nacházeli se mladší kníže z Anhaltu, Jindřich hrabě Šlik, kníže
saské zWaimaru, Štyrumb, Raingroíl' i jiných několik nižších vojen
ských auředlníkův. Strany pak císařské &bavorské toliko 200 mužův
pobitých a 100 raněných se počítalo, mezi nimiž také se pět
vzáctných osob nacházelo, totiž: hrabě Meggau, Dompre, Ville,
Masure a Kattaly 9). Raněných jak anředlníkův tak sprostých
vojákův ne tak mnoho jako pobitých se počítalo. ——Topotýkání na
Bílý Hoře ačkoliv od hodiny osmé ráno až do hodiny čtvrté s po
ledne pomalu trvalo, však bitva hlavní toliko jednu hodinu trvala.
Tehdáž Bavorští 7 děl a císařští 3 děla, také do sta korauhví
a praporečkův Čechům tehdáž odňaliaj.

Všichni čeští stavovští Fridrichovští vojáci jednosvorně vysvěd- ž:";fff;';,ť_
čovali, že dvě hodiny před bitvau takové pohnutí země na Bílý “*
Hoře jak lidé tak i koňstvo cítilo, jako by dosti mocné zemětřesení
bylo, čehož se všickni velice lekli. — Tehdáž Arnošt hrabě Mansfeld
v Plzni a Heřman Frank v Táboře s vojskem svým českým leželi
a silně se hradili.

Maximilián, bavorské kníže, i hrabě Bukvoj po šťastně na 33233
Bílý Hoře obdržaném vítězství s vojskem svým k Praze pospíchali '““
a ještě toho dne před večerem okolo malostranských, jinak Menšího
Města pražského, zdí městských se položili, měvše dokonalý aumysl
Prahu dobývati, ale snadněji, nežli se domnívati mohli, ji dostali:
nebot Kristián starší knížez Anhaltu, také Hohenlog, po ztracení

') Toto číslo poněkud jest přehnané. Nejsprávnější udání páčí počet
padlých nejníže na 5000.

') Buquoy (lter quadrimestre u Gindelyho Berichte str. 44.) udává:
Caratti, a mimo to jmenuje ještě 20 jiných vznešenějších osob, které buď
byly raněný neb v boji padly.

') O žádné události v dějinách českého národa nezachovalo se .takové
množství současných i pozdějších zpráv jako o bitvě bělohorské. Jeden a
čtyřicet z nich, většinou španělských, francouzských, německých a anglických
vydal r. 1877. prof. Gindely v zasedacích zprávách cís. akademie věd ve
Vídni s titulem: „Die Berichte uber die Schlacht auf dem weissen Berge bei
Prag.“ — Vypravování Beckovského dosti mnoho obsahuje takových udání,
jichž Gindely ve svých dějinách války třicetileté (HI. 249. a násl.) sbírati
musel z končin dalekých.
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1620 bělohorské bitvy časně do Prahy přijedauce, na Pohořelci Fridricha
falckrabí potkali a jemu tak velké neštěstí krátce oznámili, který
všelikterak sobě rozmejšleti počal, co a jak se s ním dále díti

pggcg,_ bude. Dle jich dobré raddy k Maximiliánovi svý posly hned vyslal.
d"- žádaje ho, aby mu k příměří čtyrmecítma hodin pr0půjčil, aby

o věci budaucí s raddami svými rozmluviti mohl. Ale Maximilián
toliko osum hodin k považování věcí potřebných tomu Fridrichovi
prepůjčil, s tím doložením, aby po vyjití těch osmi __hodinon
Fridrich Měst pražských a neprodleně celého království českého
i všech dědičných zemí ktomu království přivtělených také prázen
byl a z nich se neprodleně vyhostil. -— I uznávaje on Fridrich,
že krátký čas králování jeho v Praze mu pozůstává, ještě ten
večer, nedočekaje osmi hodin od Maximiliána sobě prapůjčených,

„533323 z kaple sv. Vácslava královskau korunu, kterau císař Karel IV.
dal udělati, i jiný královský klenoty, který na spěch shledati avzíti
mohl, vyzdvihl a do Starého Města pražského odvezl. odpočívaje
v tu noc s manželkau svau i s přináležejícími v domě Saským ')
blíž mostu v Starém Městě pražském.

0335331. K velkému podivení bylo také to, že ani jediný voják z tak
velkého Fridrichového neb českého stavovského vojska té noci
před tím domem, v něm on Fridrich noclehoval, stráž nedržel,
aniž kdo 2 tak mnohých jeho rádcův jakau raddau jemu přispěl
a ponavrhl, co by dále před sebe vzíti měl'). Z bitvy do Prahy
kteří tehdáž utekli a ujeli, ačkoliv pražský obyvatele po ulicích
“se procházející snažně žádali, aby jim, takéi Fridrichovi králi
svýmu, k pomoci přispěli a svá. Města pražská před nepřátelskau
mocí hájiti pomáhali, však nemohauce oni od těch obyvatelů
pražských žádnau pomoc vyžádati, po Městech pražských různo
jako bludící ovce chodili a jezdili, již ani na to více nemyslíce,

') Toho jmena byly dva domy v Praze, jeden na Starém Městě na
nynějším Peršteině (nyní č. 356.) a druhý známý až dosud pod tím jmenem
na Malé Straně hned nalevo za mostem (nyní u Steinitzů). Gindely
(III. 265.) praví, že Fridrich „ubytoval že v jednom domě na place při mostě
Karlově“ a pak „v domě staroměstského primaan.“ Nam udání Beckovského zda
se býti správnější, poněvadž jest určitější.

") Nezaklada se úplně na pravdě. Večer po bitvě držel Fridrich a při
vrženci svými radu o dalších krocích vojenských. Pro další hájení Prahy vy
slovil se tu zejmena mladý hrabě Thurn a rakouský pan Erazim Tscher
nemhl. — Ale zbabělý zimní král, když měl nyní ukazati, že dovede hájiti
to, čeho se byl cizí pomocí domohl, rozhodl se pro rychlý a co možná tajný
útěk ze země. A tím byl konečný osud Prahy i celé země na dobro roz
hodnut
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kterak by Prahu hájiti měli; sám toliko mladší hrabě z Turnu 16:20
na. Pohořelci s vojáky svými státi zůstal, aby nepříteli, kdyby se
Strahovské brány zmocniti chtěli, odporovati mohl, ale také i on
vida, že mu žádný k pomoci nepřichází, z toho stanoviště času
nočního s lidem svým bojovným do Starého Města pražského
ustaupil. — Nyní každý pozuati může, že když štěstí a vítězství
s nebe slauží, darebné jest všeckno lidské vynasnažení, ani radda

lidská neprospívá. a neslauží. — Mluvilo se sice tehdáž i jistilo, Ughífdof..."
že kníže z Anhaltu i hrabě z Turnu, vidíce lid svůj umdlévatiiiřundmť"
& před nepřítelem ustupovati,.víceji na utíkání nežli na odporo
vání myslíce, jak sami osobně tak také skrze svý vojenský auředl
níky lid s bitvy utíkající napomínali, aby tři míle za Prahu přímo
k Brandejsu jeli a tam při svých praporcích se postavili, jako by
užitečněji nebylo do Měst pražských vjeti a ta Města i sami sebe
před nepřátelskau mocí hájiti; ale v tom utíkání a v té velké
roztržitosti málo se těch nacházelo, kteří takovému napomínaní
zadosti učinili, nýbrž kdo jenom se kde ukrýt-i mohl, tam svau
ochranu hledal a kdo kam mohl, utíkal.

Jistě velké tehdáž potěšení všickni katolíkové v pražských :;wukovóo
Městech z toho měli, když o šťastném vítězství nad zpronevě- : po:-uk;
řilými zvěděli, pod těžkým kacířův břemenem dosti dlauho tehdáž p 333“
byvše živi.

Následujícího dne 9. listopadu ranním jitrem Fridrich falc- 133mm
krabí (zimní král česky nepořádný) s manželkau, s nejmladším dol.
synáčkem i s čeledí svau opustiv Města pražská, k Vratislavi do
Slezska ujížděl, jehož tři praporce jizdných doprovázeli; korunu
pak českau, kterau Karel IV. dal udělati, i královský klenoty
v Starém Městě pražském zanechal, věda o tom, kterak mnozí
veřejně již mluvějí, že tu korunu & ty klenoty království českého
do ciziny vyvézti nedovolejí, také i to sám při sobě považoval, že
by nepřátelům skrze to jistau příčinu dal, na cestách sebe i svůj

celý dvůr stíhati a od utíkání zdržovati. Ta pak koruna s jim'mi xomodů
klenoty z domu Saskýho vyzdvižena, do raddního domu Starého mu dm.
Města pražského zatím přinesena a. tam jakožto v místě tehdáž
nejbezpečnějším složena byla. 8 Fridrichem tehdáž z Prahy také
i z Čech ujížděl kníže z Anhaltu, starší hrabě z Tumu, hr. Hohenlog,
Bohuslav Berka, Vácslav Vilím z Raupova, Jan starší z Bubna i jiní
páni, jichž raddau království české do tak velkého neštěstí přišlo.
Po odjezdu z Prahy Fridricha falckraběte hrad pražský knížeti
bavorskému Maximiliánovi i hraběti Bukvojovi (v tom hradu dva.
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1620 praporce pěchoty pod hejtmany Šenkertem 1) a Holcingerem stráž
gig—13:11,drželi a v něm také osum vozův s nejlepšími věcmi Fridrichový mi

garganicanaložených stalo, kteréžto však věci od vojákův císařských i bavor
bnne. ských rozebrané byly) s celým Menším Městem se vzdal. Podobně

vojaci hraběte z Turnu najdauce našpížovaný vozy hraběte z Hohen—
loge v Menším Městě pražským, všechny rozebrali, však ty kořisti
zase jim císařští odňali; také všechny vozy rozličných pánův
z Prahy ujíždějících, drahými věcmi našpížovaný, za Pořičskau,
jinak za Špitálskau branou i jinde po cestách od Bavorských
i císařských vojákův oblaupeny byly. České stavovské Fridrichovo

210333013vojsko tehdáž na svý auředlníky velice naříkalo, že za osumnácte
““o- měsícův žadný žold nedostalo.

“diff—"ŠŠŠ“ Maximilián, bavorské kníže, o polednéch již dotknutýho dne
Jel. 9. listopadu do Prahy na Hradčany přijeda, do kostela kapucín

ského vešel a v něm za šťastně minulýho dne obdržalé vítězství

13:11:32-povinné díky Pánu Bohu učinil. Po vykonaných modlitbách pro
an byl. bošt hlavního kostela pražského sv. Víta, Simon Brosius z Hor

šteina, který také potom byl sufragánem pražským a arcibiskupem
trapezuntýnským, podobně i tehdejší téhož hlavního kostela sv. Víta
děkan, Kašpar Arsenius z Radbuzy, k němu přistaupili, jemi; ač
krátce, velmi však horlivě zalíbení své nad šťastně ohdržalém
vítězství ukazovali, jej přívětivě vítali a pohnutedlně ho žádali,
aby pod milostivau ochranau kostel sv. Víta, také duchovní služeb
níky i všechny věrný katolíky přijal, což také on učiniti při—
pověděl v tom je ubezpečiv, že dle největší možnosti jim ve všem
chce býti nápomocen. To když se dále, přišli poslové od konšel

StuHNovtských Starého i Nového Města pražského auřadův vyslaní, téhož

xigytnoviMaximiliána žádajíce, že oboje to Město bez odporování jemu
vzdati chtějí, toliko aby jim tři dni mezi sebou () případnostech
toho vzdání rozmlauvati dovolil. Maximilián z svých podstatných
příčin jim odpověděl, že ani tři hodiny k takovému jich rokování
jim prepůjčiti nemíní, přikázav vojákům svým všechněm pod ztra
cením hrdla, aby žádný z stanoviště svého nikam neodcházel.
Posledně byv on Pražanův velkau prosbau přemožen, k jich žádosti
předce' svolil a jim k takovému jich rozmlauvání tři dni propůjčil.

„lg-t;3M- kteří po vyjití těch třích dnův, totiž dne 12. listopadu, bez odporu
1- jemu oboje Staré i Nové Město pražské vzdali ') a Ferdinandovi

') Správně:Šnuckartem.
') Gindely (III. 281.) naproti tomu udává, že Maximilian Pražanům

žadné lhůty nedovolil, než že ihned se vzdati museli, sic jinak hrozil prý. žePrahu rozstřílí.
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císaři, řadně korunovanýmu svýmu králi českýmu, věrnost, pří- 1620
sahau ji stvrzujíce, slibovali, také všechnu zbraň do vykázaného1“mj“
sobě místa ochotně složili.

On Maximilian, kníže bavorské, po šťastně nad Fridrichem MMM"
falckrabětem, katolické víry nepřítelem, a nad stavy českými nabo- FO“—1M
ženství evangelického obdržaném vítězství papeži Pavlovi V.
z obzvláštní své náklonnosti, kterau on k Stolicí apoštolské vždyckny
měl, do Říma z Prahy v latinské řečipsaní poslal 1), jehož obsažení
jest následující:

Nejsvětější Otče!
Vzhlédl dobrotivý Bůh z trůna Velebnosti své na církev

svau milan, když nepřátele její slavným zajistě vítězstvím ponížil,
kteréžto vítězství spravedlivě jmenovati se může Boží ví těz
ství. Mysice přišli jsme, shlídli jsme, také všemupotý
kání tomu přítomni byli jsme, ale zvítězil svrchovaný Bůh, jehož
my samosamýho Vítězem nazvati musíme: nebot mocné. ruka
Jeho s námi byla, která tak mocuýho nepřítele a ne síla naše pře
mohla, aniž se to bez vůle toho nebeského Vítěze dati mohlo;
neboť s nepřítelem naším dne osmýho po vejroční slavnosti všech
Vyvolených Božích, totiž v neděli dvamecítmau po svatým Duchu,
když se v církve svaté katolické evangelium čte: Navratte tedy
co jest císařovo, císaři atd., nepřátelským špůsobem potkali jsme
se a majíce daufání naše v Boha, mužně potýkali jsme se. Navrátil
jest sice, ač dosti nerad, Fridrich Ferdinandovi co jeho bylo, když
o ztrátě svého vojska a o Ferdinandovým vítězství zvěděv, sman
želkau svau i s dítkami z Prahy pospíšil a celé království české
opustil, tím patrně znamení dávaje, že katolikův mocnost, jimž
Bůh vždyckny přítomen jest a je posilňuje, spravedlivě zvítězila.
Přitom vítězství Božím (tím jmenem nazývati je musím) mnohé
věci divné jsau, nebot nepřátelské vojsko i v počtu velké i v po
týkání mocné bylo, jehož položení a místa příležitost tím srdnatější
ho učinila, čím od vojska našeho pro nebezpečný k němu přístup
bezpečnějšího spůsobila; nebot ono stanoviště své od Prahy téměř
půl míle na jednom prostranným vrchu proti nám tak upevnilo, že
ačkoliv jsme my s. celým vojskem naším celau noc až do umdlé
vání cestau dalekau za ním pospíchali, tím aumyslem jediným,
abychom se s ním co nejspíše potýkati mohli, když ale blížeji
k němu sme přistaupili, radu sme sobě dáti neuměli, mame-li na
něho mocně udeřiti, aneb od něho dáleji odstaupiti, vidíce ho proti

') Gindelyho Berichte 91. a Skála IV. 858.
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nám mocnými zálohami, násypy, příkopy a již téměř vítězujícími
nástrojemi k naší záhubě bezpečnýho státi a našeho příchozu oče
kávati. Po dalším pak s raddami našimi rozmlauvání, v Bohu své
jedinké daufání my majíce, k jeho otcovské ochraně důvěrně
i srdečně sme volali a proti nepřátelům našim z audolí k vrchu,
na němž oni v šiku vojenským proti nám již stáli, takév takovém
šiku sme se blížili. Při počátku krvavého potýkání lid náš velmi
sice umdlévati a před nepřítelem ustupovati počal, ale pomocí
z vysosti nebeské nám udělenau on posilněný tak mužně na
nepřátele se tlačil, až je v krátkým čase z celýho vrchu vytlačil,
k utíkání přinutil, všechny větší vojenský nástroje a jich děla
opanoval, kořisti z celého stanovištěte pobral a mnoho pobitých
i raněných těl nepřátelských na něm ležeti nechal: jako rozprchlé
a blaudící ovce, kam kdo věděl. utíkali a bez vůdce utíkajíce od
našeho lidu stíhani, raněni i všudy po cestách mordováni byli.

V tý porážce mimo sto slavných praporcův a desíti velkých
měděných děl nám zanechaných, dostali jsme jiných kořistí hojnost.
Uhři po velké svý ztrátě a porážce, aby ostatní zachovali své
živobytí, haufně z bojiště všickni utekli a přijedauce k řece Vltavě,
v ní téměř do tisíce jich kořistmi obtížených v jedné chvíli, když
přeplauti chtěli, nenadále se stopilo. Z bojovníkův našich, s nimiž
ruka Páně bojovala i zvítězila, sotva přes 200 zmordovaných a sto
raněných se počítá, ale nepřátelského lidu nedaleko desíti tisíc (sic) ')
pobito i zt0peno a do 500 zajato bylo; mezi zajatými nacházejí
se dva hrabata i také knížete z 'Anhaltina syn nebezpečně raněný.
To pak naše s nepřítelem potýkání dne osmého níže jmenovanýho
měsíce po vejroční slavnosti Všech Svatých, kteří proti svým
nepřátelům k Bohu na pomstu volali, vítězně se dálo a jednu
toliko hodinu trvalo, následujícího dne Menší Město pražské nám
na místě Ferdinanda, římskýho císaře a ěeskýho krále, také se
vzdalo, věrnost i poslušnost slibujíce a přísahau to slibování potvr—
dice. A tak roku tohoto Hořejší Rakausy podmaněné, Dolejší apoko
jené & od nepřátel osvobozené, mnohá pak v zemi české města,
tvrze i hrady mocnau rukau i vzdáním mnohá podmaněná, blíž
Prahy nepřátelské vojsko poraženo a všeckna tři Města pražská
opanována jsau.

To tedy, nejsvětější Otče! vítězství jest jistě Božské vítěz
ství, z něhož my sobě dokona nic přivlastniti nemůžeme; nebot

') Viz nahoře str. 297. pozn. ].
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Bůh zvítězil, když konec našeho s nepřáteli potýkání propůjčil, 1620
ačkoliv všechny jiskry té vojny ještě udusené a uhasené nejsau,
z nichž zajistě (což Bůh dobrotivý mě od nás milostivě odvrátiti)
následujícího roku pozdvihne a roznítí se mnohem větší proti
katolické církvi a proti císaři válečný oheň, k jehož uhasení také
větší pomoci, víceji lidu i žoldu potřeba bude. — O tom všem, co
se dálo, Vaší Svatosti krátce oznámiti a církvi Kristově skrze to
nějaké potěšení uděliti, uznal jsem býti věc slušnau i povinnau.
Svatosti Vaší co nejponíženěji se poraučím a jako jeden z posluš
ných synův k políbení noh všecken se skloňují. — Dáno v Praze
dne 12. měsíce listopadu, léta Páně 1620.

Toto psani z latinské řeči do češtiny sem přeložil a zde 332% '$;
položil proto, aby z něho každý vlastenec pozuati mohl k církvi “';mložpn'
Kristově i knaší zemi české přívětivost a upřímnost Maximiliána,
bavorského knížete, v kteréžto zemi české mnoho se tehdáž blaudí
cích ovec nacházelo, když někteří za Lutrem chodili, jiní Jana
Husu, jiní Kalvina a jiní jinýho bludníka a svodníka, blaudíce
všickni až do vyhnání skrze téhož Maximiliána z Prahy iz celého
království českého Fridricha falckraběte, neodlaučeně následovali.
Poslézeji pak mnozí, odevrauce oči rozumu svýho, k samospá
sitedlné víře katolické od bludného a škodlivého kacířstva svévolně 03033.,
přistupovali, jiní pak v svých bludích vězeti zůstavše. do bludných “
kacířských zemí. z české vystěhovali, v českém pak království
víra katolická den po dni se rozmáhala, kacířstvo se umenšovalo
i pomalu vykořeňovalo, které jistě celé království české tak jako
jiné velký země bylo by nakazilo a všeckno katolické víry světlo
bylo by udusilo, kdyby milosrdný Bůh na Bílý Hoře císařskýmu
& bavorskýmu lidu nad nepřáteli, proti Ferdinandovi císaři
a českýmu králi, ano nejvíce proti samospasitedlné katolický víře
bojujícímu, šťastné vítězství nebyl udělil, a kdyby tehdáž netoliko
lid sprostý, ale také vzáctní páni, kteří ve všech článcích a arti
knlích s vírau katolickau srovnávati se nechtěli, z českého králov
ství, z své milé vlasti, do ciziny odjíti byli nemuseli; podobně se
i v sjednocenýcha v dědičných zemích stalo. Kteří pak toho zlého,
v němž království české utiskáuo bylo, původ a příčina byli, ti
všickni, kteří v bitvě na Bílý Hoře pobiti nebyli, aneb kteří do
ciziny neutekli, spravedlivě dle jich zaslaužení trestáni byli; o tom
se níže obšírnějijedná. —-—Ostatní pak obyvatelé králov
ství českého, lid mužný & pro svý hrdinský činy
cizím národům dosti někdy strašný, své celé rekov
ství i ostatek svobod svých a rozličných císařských
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a královských nadání v jedný hodině na Bílý Hoře
přemožení,nenabytedlně ztratili').

Zde také to dotknauti sluší, co kníže z Wirtemberka po
bělohorské Čechův porážce, při které také on po straně Čechův
se nacházel, do Augšpurku přijeda, vůbec vyznal, řka: „Ačkoliv
naše vojsko české“ díon, „v dobrým pořádku a v šiku vojenským
proti nepříteli se postavilo i také z prvu dosti dlanhý čas na
naši stranu vítězství se chylilo, však nenadále, když jakési nové
a nikdá nevídané vojsko proti nám se postavilo, hned všickni
spatříce je, hrůzau jsme my se i koňové naši pod námi třásti,
umdlévati a více na utíkání nežli na potýkání mysliti sme počali,
jakož sme se také, kdo jen kam mohl, do utíkání dali, v kterém
vojákův našich víceji nežli v boji zhynulo “

Málo vejš zde již dotknuto jest o obrazu Marie Panny
strakonické, který po šťastně obdržaném vítězství na Bílý Hoře
tím aumyslem bohatě i krásně ozdobiti dal často zde jmenovaný
Maximilián, kníže bavorské, aby ten obraz na v nově & schválně
k tomu cíli v karmelitánským kostele sv. Pavla v Římě na vrchu
Koňským, neb na hradě Angelským, vystavený oltař počestně
postavena obraz Marie Panny Vítězné nazván byl, což se
následovně stalo: Vejš jmenovaný kněz Dominik Argonius, řádu
karmelitánskýho Bosák, když ten starodávní Marie Panny obraz
do Říma z Čech přinesl a všeho, co se v jeho přítomnosti v krá—
lovství českém, zvlášť na Bílý Hoře blíž Prahy před, při a po
bitvě dálo, dokonalau papeži Pavlovi V. zprávu učinil, papež
ihned své povolení k tomu dal, aby do jmenovaného kostela ten
obraz Marie Panny strakonické s náležitau počestnosti donesen
a tam na nový oltář postaven byl. V den určitý sešlo se všechno
duchovenstvo do hlavního kostela římského, odtud šli všickni
řádové i kardinálové i jiní duchovní pár a pár s náležitau pobož
ností, neseny byly také ty praporce a korauhve, kteří na Bílý
Hoře v čas té bitvy Čechům odňaty, papeži darovány & v tom
karmelitánským kostele pověšeny byly, kde se také oni dosavad
spatřují. Nesen byl při té processí ten strakonický obraz, kterýmu
císař Ferdinand drahau korunu zlatau daroval, aby ona na hlavě
téhož obrazu stála a jej krášlila. Tato již dotknutá processí léta
1622. se dále.

Po tak velký porážce nn Bílý Hoře stavovského českého
vojska a po vzdání všech třích Měst pražských Maximilián bavorské

') Tato věta jest v rkp. napsána větším písmem a jest podtržena.
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kníže do rozličných měst i hradův českých Albrechta z Wald— 1620
šteina, také Kuttenberka (sic), jakožto svý a císařský komissaře,
vyslal, těch míst obyvatele napomínajíce, aby od Fridricha falc
kraběte odstaupili, k svýmu řádně korunovanýmu králi českýmu
a již také císaři římskýmu Ferdinandovi II., kterýmu již také
dávno věrnost a poddanost slibovali, neprodleně přistaupili a jej
za. svýho krále uznali; kterýmžto těch komissařův pohnutedlným
napomínáním hnutá byvše města: Žatec, Slaný, Kadaň, Launy, (3anměsta
Chomútov, Most, Šlakenwald (ta města 1800 zlatých složíce '),
vojsko císařské pro svau ochranu k sobě vzaly) i jiná mnohá
města,.hrady, tvrze a sídla rozličná císaři a českýmu králi Ferdi
nandovi se poddaly; také mnoho tisíc sedlského lidu po často zde
jmenovaném vítězství k svým živnostem zase se navrátilo. Mnoho
také urozených pánův jak rytířskýho, tak také panskýho stavu 19:33;
před Maximiliána přijdauce, skrz Vilíma Popela z Lobkovic, jehož vivmmuvi
jsau oni za řečníka sobě vyvolili, svau vinu přednášeli, snažně '
žádajíce, aby on Maximilián u Ferdinanda, císaře & českýho krále,
jich věrným ochrancem, zástupcem a přímluvcem byl, mimo kte
rýhožto že již více žádnýho jinýho za krále a pána svýho uznati
nechtějí, témuž Maximiliánovi nejenom připovídali, ale také pří
sahau to potvrdili, kterau spíše nežli učinili, Vilím Popel z Lob
kovic na místě a jmenem všech stavův českých Maximiliána žádal,

aby jich svobody, také od císaře Rudolfa II. na svobodné nábožen- Š.“C'ÍSŠČÉ.,
ství daný majestát potvrzené, všickni králi Ferdinandovi zprone- rt.
věřili na milost přijati byli a dalším vojskem aby obtěžováni
nebyli; ale nemaje Maximilián moc sobě od Ferdinanda císaře
danou to učiniti, jich žádost přinucen byl oslyšeti.

Mezi tím vojáci císařští i bavorští v Městech pražských Vochivlřrn
nepřátelským spůsobem některých možnějších měštanův i pánův, “ (lišil ““
kteří se protimyslní ukazovali, domy laupili; ale ta jich škodlivá
opovážlivost časně skrz dobrý řád vojanských auředlníkův pře
tržena byla.

Dne 17. měsíce listopadu koruna česká, sceptrum. zlaté 3331334
jablko, meč sv. Vácslava i jiný klenoty drahý, který Fridrich falc- "5153nu
krabí (jakž vejš oznámeno jest) z kaple sv. Vácslava na hradě
pražským vezma, do Starého Města pražského do Saskýho domu
přivezl, z star0pražskýho domu raddního na hrad pražský v osmi

') Summu1800zl. složilo město Slavkov či Šlakenwaldsamoj ediné.
Ostatní města dle velikosti své skládala poplatek za posádku, tak že ku př.
Žatec musel 36.000 kop míš. položiti.

Beckovského Pololkynč II. 2. 20



306 Kap. xv. Maximilián opustil Prahu; Návrat kněží katolických.

1620 truhlách, s deprovázením některých vzáctnějších pánův k tomu
neřízených, vezeny byly, který hrabě Bukvoj a kníže z Ličhten
šteina přijavše, do kaple sv. Vácslava, jakožto do místa náležitého,
je počestně složili. Tehdáž na tom hradě pražským rozkázal

Kym?"5:3_Maximilián, kníže bavorské, všechny ostatní věci, které po odjezdu
“fm hm“ Fridricha falckiaběte pozůstaly, spisovati a sepsané skrz svýho

jednoho komorníka Ferdinandovi císaři do Vídně poslal.

,Mám. Dne 19. listopadu několik velkých děl a dostatečné vojsko
k městu Táboru posláno bylo, stím poručením, kdyby se to
město Ferdinandovi císaři, českýmu králi, vzdáti nechtělo, aby se
mocnou rukau' dobývalo; což se také ačkoliv teprva následujícího
roku stalo.

MĚ!—mím Maximilián, bavorské kníže, všechny okolně ležící hrady
BavorŠdíei.& města k poslušnosti Ferdinandovi císaři, českýmu králi, přivede

a s poslem englickým na čtyry týhodny příměří učiniv '), Karlovi
knížeti z Lichtenšteina města pražská k opatrování zanechal,
generálovi pak Tillymu v Praze ležící vojsko svěřiv, v kterém se
6000 pěchoty a' 1500 jizdných nacházelo, sám pak 2000 pěchoty
a 1200 jizdných, také přes 1500 špížních vozův, bohatými věcmi

nšnoggvgglfi-rozličnými našpížovaných (ty věci přes šest tůn zlata v sobě obsa
hovaly) s sebou vezma, z Prahy do svého hlavního města bavor
ského Minych neb Mnich 2) řečeného odjel a k němu přijeda, hned
přímo do kostela Panny Marie před mostem stojícího se uhnul
a v něm Pánu Bohu za šťastné vítězství povinné díky vzdával.
jemuž biskup freisiugský v přítomnosti šesti prelátův, mnohých
duchovních &velkýho zástupu vzáctných pánův slavné; vítání učinil
i duchovní požehnání udělil.

Kníže. Po odjezdu z Prahy téhož Maximiliána Pražané náboženství
„Hmm evangelického, také jich predikanti neb duchovní otcové před
mmm“ staupivše před kníže z Lichtenšteina, jeho jakožto císařskýho

a královskýho plnomocníka žádali, aby při jich svobodném nábo
Bvobodavženství, poněvadž oni J. M. Cské a Kské věrnost i poddanost
“33010“ slibovali i také se ochraně jeho odevzdali, zachování byli, což

také oni na ten čas vyžádali; však kteří náboženství kalvinského

') Ve skutečnosti nebylo s anglickými vyslanci, Westonem a Con
wayem, žádného příměří uzavřeno, nýbrž oni oba vyžádali sobě slyšení ukní
žete Maximiliána jenom proto, aby nabídli se k službám prostředkovacím mezi
Ferdinandem a Fridrichem a aby naléhali na zastavení surových ukrutností,
jichž se vojsko císařské po Čechách dopoustělo.

') Rozumíse: Mnichov.
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byli, ty své služby konati nesměli, nýbrž na další císařské poručení 1620
očekávati museli.

To vítězství Ferdinanda císaře a krále českýho nad českým Zlm'í'ízyťí
vojskem i nad jinými zpronevěřilými Božskau jistě pomocí obdr- "dámě
žané když se po jinych zemích rozhlásilo, velká radost zvlášt
u katolíkův z něho povstala a jak v Augšpurku, v Rejně-Kolině,
v Mohuči, v Vídni, také v jiných velkých městech a méstečkách neto
liko Te Deum laudamus, Té Boha chválíme atd. zpíváno, ale také

z velkých děl stříleno bylo i jiné mnohé kratochvile se dály. Ve V303?
Vídni z kostela duchovních otcův sv. Augustina Bosákův do kostela p '
sv. Štěpána hlavní processí šla, při který se Ferdinand císař
s celým dvorem svým, také legat francauzský a jiní slavní páni
v počtu velkým nacházeli, v kterýmžto hlavním kostele u sv. Ště
pána kardinál z Ditrichšteina pohnutedlné kázání k lidu učinil
a Pánu Bohu nad zpronevěřilými evangelíky a Kalviny za udělené
vítězství děkoval. '

Kanovníci a jiní duchovní kostela sv. Víta na hrad pražský 333%;
do svých obydlí tehdáž se navracovati počali a nemohauce v ko- bigger-—
stele sv. Víta, poněvadž on od roty kalvínské poškrvněn byl, Služby
Boží konati, v královské kapli, jinak v kostele Všech Svatých na
témž hradě dotud, dokud hlavní kostel sv. Víta posvěcen nebyl,
s velkau vraucností a radostí konali. Také v krátkým čase Jan
Lohelius, arcibiskup pražský, do Prahy z Vídně přijel a tovaryšstvo
Ježíšovo, které z Čech, z Moravy, z Slezska i z Uher od evange
lických stavův vyhnáno bylo, podobně i jiní řádové a katoličtí
kněží, kteří z Měst pražských před zuřivosti kacířskau odjíti museli,
pomalu se zase do Prahy navracovali, jimž kostelové, který zlost
a moc kacířská sobě nespravedlivě osobila, navrácení byli, a v ko
stelích oltářové k posvěcení, také Svátosti i obrazové svatých
k svému předešlému uctění přišli.

Proč vojsko české na Bílý Hoře blíž Prahy poraženo bylo, pmCalais;
mnozí mnohé příčiny tehdáž předstírali, jako předně. že se tomu Hoře(sic)
vojsku náležitý žold nedával a ono také proto náležitě bojovati
chut nemělo; nebot jeden pán český maje dvadceti tisíc říšských
tolarův svýho každoročního důchodu, toliko tři sta k té vojenské
pomoci v jednom roce složil; jiný pán, který každoročně dva tisíce
tolarův skládati povinnen byl, toliko dvě stě složil, opět jiný, maje
také dva tisíce tolarův dáti, pět set toliko dal, avšak když on
z Čech nenadále ujetí musel, přes třikráte sto tisíc tolarův říšských
v hotovosti zanechal. Slovem: stavové čeští v půltřetím letě ani
půltřetího millionu tolarův na své všechno vojsko nevynaložili. Za

20*
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druhé, že mnozí auředlníci vojanští svý vojáky, zvlášť jizdný neb
rejthařstvo, zbraní dostatečnau nezaopatřili, nechtíce peníze z svých
vlastních měšcův za tím vydávati; za třetí, že sami mezi sebau
auředlníci vojanští nesvorni byli. když jeden nad druhýho více
auřadův na sebe potahovati chtěl, nežli jich obsáhnauti a ;jim
zadosti činiti mohl; za čtvrté, že na Bílý Hoře vojsko české
náležitě se nezahradilo a nezašancovalo, které samými vozy, jichž
ono mnoho tisíc při sobě mělo, ohraditi se mohlo; za páté, že '
mnoho vyšších auředlníkův vojenských při tý bitvě nebylo a místo
potýkání v Praze oni zaháleli; posledně však nejpodstatnější
příčinajest ta, že Ferdinand, císař a řádně korunovaný král český.
maje spravedlivau příčinu proti zpronevěřilým bojovati, v ruce jeho
všechny ty jeho nepřítele Bůh spravedlivý nejenom dáti, ale také
skrze to příklad potomkům zanechati ráčil, aby se nikdá více
žádný, kdo by koliv on byl, svý vrchnosti a svýmu řádně korunova
nýmu králi a pánu neprotivil a jej potupně nezavrhoval.

Stavové čeští po tý bělohorský bitvě k stavům moravským
pohnutedlné psaní poslali, jich napomínajíce i žádajíce, aby jich
příkladem Ferdinandovi císaři a králi svýmu se poddali a od další
zkázy země přestali.

Fridrich falckrabí z Prahy do Vratislavě přijeda, hned s teh
dejším knížetem '), také s stavy slezskými raddu držel a svý posly
do Moravy, do Uher i do jiných zemí vyslal, všudy raddu hledaje,
co by dále v tý příčině činiti měl; k němuž také z Moravy, z Uher
i z sedmihradský země od knížete Betlema Gabora do Vratislavě
poselství přijelo a co by tomu falckraběti užitečného býti mohlo,
o to neustále rokovati pomáhalo. Posledně pak on falckrabí své
mínění všem společně vyjevil, že pro zachování své osoby dáleji
od českého království a od sjednocených zemí odjetí a pomoc
proti Ferdinandovi císaři u jiných mocnářův hledati musí, všech
přítomných žádaje, aby se také oni oto starali, jeho v tak velkém
neštěstí vězeti nenechávali a vojsku pozůstalý žold zaplatiti nepro
dlévali. Naříkal také falckrabí velice, že nechtěje on býti spokojen
s svým kuríiršstvím, nyní onoho i také království českého snad
zbaven býti musí, když skrze království české a přivtělený země,
které se již Ferdinandovi císaři poddaly, do velké chudoby a nauze
již padl. Alžběta pak jeho manželka Opět tehdáž tuze těhotná,
z Vratislavě do Berlína odjela, za níž také i on Fridrich manžel
její tam přijel.

') Janem Jiřím Krůovským.
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Po Bělohorský bitvě Čechové i_Moravané nevědíce lepší raddu 1620
sobě dáti, jako aby svý posly do Vídně k císaři a králi svýmu vyslali, „235133250
jej za milost, za odpuštění jich provinění aza potvrzení jich svobod f'gg; 323,
& nadání žádali. To když učiniti chtěli, hrabě starší z Turnu do mh"
Brna z Uher přijeda, stavy k tomu namluvil, aby to, co předse
vzíti chtějí, nečinili, ale dočekajíce k pomoci příchozích deset tisíc
l_Íhrův, v začaté proti císaři válce trvali a svých svobod mečem
hájili. Tak mnoho tau řečí svau on hrabě z Turnu způsobil, že
Čechové i Moravané své poselství k dvoru císařskýmu vyslati
prodlaužili. — Stavové pak moravští po nedlauhým čase předce
Karla z Žerotína do Vídně vyslali, Ferdinanda císaře za svýho
pána uznávajíce a při něm již dotknuté věci snažně vyhledávajíce.

Toho času z Prahy do krajův království českého trojí ode- 2“33.3;
vření listové posláni byli: První obsahoval v sobě, aby se do zčech
země saské obilí i všeliké potřeby prodávaly a z Čech veřejně se

vyvážely; druhý list v sobě zavíral, aby budaucně žádná stará „3135532
mince víceji se nevyměňovala a z Čech se nevyvažela; třetí list ln.

následující věc obsahoval, aby žádný obyvatel českého království Abyrowřeniců\ale

do těch zemí, které by ještě zpronevěřilé byly a Ferdinanda císaře dolzprone
za svýho pána uznati nechtěly, ničehož prodávatiaz Čech vyvážeti mixer"
se neosměloval.

Poddaní pana Vácslava Chinskýho když v Čechách v Chlumci Chiu—kydod
dne 6. července památku Jana Husi slaviti se osměleli, on pan “Štrob
Chinský, katolík horlivý, nemoha toho poddaným svým trpěti, na
ně zbrojně udeřil a jich do 40 ranil. Oni chtíce se pomstíti, do
dvauch tisíc se jich sešlo, jeho v zámku Chlumec řečeným oblehli,
k vzdání přinutili, jeho i všechny (lvořeníny do arrestu každýho
zvlášt vsadilia tak dlauho je všechny v tom arrestu drželi, dokad
z Prahy komissaři nepřijeli a tu věc neporovnali 1).

Pod jmenem téhož Fridricha falckraběte Vratislavští nový Miucizlataunem

dukáty bíti dali, na kterých se z jedné strany, kde jeho vyobrazení ÉRÉŘŠÍ.
pod královskau korunau v oděvu českým tehdejším se spatřovalo, mmm
tento nápis se četl: Fridericus, Dei gratia Boemiae rex, comes
palatinus Rheni, dux Silesiae. Na druhý straně spatřoval se lev
království českého a mezi jeho zadními nohami města Vratislavě
i slezských knížetství erb s tímto nápisem: Moneta aurea senatus
populique Wratislaviensis 1620. V češtině tito dva nápisové znějí,
první: Fridrich, z Boží milosti král český, hrabě falckrabí od

1) Listiny o povstání aelakém proti Vácslavovi Vchynskému tištěny jsou
v Příloze ke III. dílu Gindelyho Dějin českého povstání na str. I.—-XI.



310 Kap. xv. Chrudimský obraz Pána Krista.

1620 Rejna, vojvoda slezský; druhé nápis jest: Mince zlatá magistrátu

Krev :. sv.
hostie lupa

la.

a celé obce vratislavské 1620:

Po velký porážce stavův českých nekatolických na Bílý Hoře
blíž města Prahy kněz Jan Flaxius z tóvaryšstva Ježišového
v městě Jičíně, v němž Pikharti měli své hnízdo, jednu nemocnau
ženu starau k smrti již přihotovil a při ní, byla ona nekatolické,
stoje, když jí Kn'sta Pána pod spůsobau chleba v sv. hostii
bydlícího již do úst podati mínil, hned z tý hostie krev hojně
na patenu, na pozlacený talířek mešní, kapati počala; ona to
vidíc, hned uvěřila, že pod epůsobau hostie neb chlebu jest také
krev Kristova, čemuž prve nikdá věřiti nechtěla; také hned víru
katolickau přijala i mnoho jiných k ní tím zázrakem pohnula.

Tohoto zde vejš' jmenovaného již roku 1620., když císař
římský král český Ferdinand II. veliké vítězství na Bílý Hoře
blíž města Prahy nad kacíři obdržel, nepodařilý zimní král Fri
drich, hrabě z Falcu, z slavného města pražského utécti musel,
oblaupíce komoru císařskau, v nížto se rozličné kunstovné věci
chovají, co od zlata, stříbra, drahých kamení a jiných náklad

gm: 33? ných věcí bylo, sebau pobral; obrazy ale, zvlášť pohožné, jeho
ate Chrudi

mi. zběř kacířská sem i tam rozinetala, mezi nimiž i tento svatý
obraz byl, jejž jistý sekretář na ulici náhodau naleznauce, a uro
zenému pánu Janovi Pfeiň'erovi, tehdáž v Praze studirujícímu,
jakožto svému dobrému příteli daroval, jejžto když ze studií do
Chmdimě se dostal, sebau vzal a jsauce on měštěnínem též
i posléz raddním učiněn. vždy jej v úctivosti choval, pro nevy
mluvnau jeho utěšenost; nebot velmi kunstovně vymalovaný vypo
dohňuje pravau podobu Krista Pána v věku, v kterým svaté
evangelium kázati ráčil, což se z následujících důvodů dokazuje:
Nebo předně velmi dobře 8 vypsáním tváře Pána. Ježíše skrze
římského měštěnína Lucia Lentula učiněném se srovnává, jehožto
psaní z Jeruzalema k Římanům (jak Eutropius správu činí, že
jest je četl v letopisích židovských) o Kristu Pánu takto zní:

„Ukázal se těchto časů muž jeden veliké moci přijmím Kristus
Ježiš, kteréhožto nazývá lid prorokem pravdy, jeho učedlníci ale
jmenují jej Synem Božím; ten mrtvé křísí a všechny _neduhy
uzdravuje, osoby ne příliš dlauhé, ale prostřední a vážně, obličej
má počestnýa vážný,jejžto ti, kteří') ...... milovatii se
báti; vlasy jeho jsau světle kaštanové barvy až pod uší rovné,
od uší ale dolů kadeřavé prstýnky zlaté barvy na ramenách se

') Několik slov v rukopise schází.
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skládající, v prostřed hlavy jsau rozdělené podle obyčeje Nazaret
ských; čelo jeho je hladké a čisté, jakož i tvář bez vrásků
& faldů, též jiné poškvrny, jižto mírná červenost' okrašluje, na
nose a ústech nenalezá se žádné vady; bradu má křtaltovnau
a mužskau, podobnau vlasům, nedlauhau, ale v prostřed rozdě
lenau. Má Sprostý (sic) a mužský obličej, oči železné barvy.
V trestání jest hrozný, v napomínání příjemný a přátelský, veselý
s obzvláštní vážností, jehožto žádný se neviděl smáti, plakati ale
viděli. Postava těla jeho jest rovná, ruce a ramena k spatření
ušlechtilé. V _řečijest vážný, řídký a stydlivý, jedním slovem:
Speciosus inter íilios hominum, krásný mezi syny lidskými“

S tímto vypsáním nadřečeného Lucia Lentula ve všem
srovnává se obraz _tento, ačkoliv že jen toliko svatau tvář s rameny
vypodobňuje.

Jakož i za druhé podobný jest docela onomu svatému obrazu,
kterýžto v Římě v kapli Sancta Sanctorum řečené se schovává,
jejž svatý Lukáš malovati začal, angelé ale svatí jej domalovali
a dokonali dle tradicí neb poslaupnosti víry hodné. Ten svatý
obraz římský nebyl hýbán z nadřečené kaple od času svatého
Řehoře Velkého, až Jeho Svatost Clemens XI., šťastně řídící
nynější papež římský, z obzvláštní pobožnosti za odvrácení ve
Vlaších roznícené a městu Římu hrozící války pojminulého 1709.
roku ustanovené“ u veřejné hlučné processí (jižto Svatost papež
ská sama pěšky provázeti ráčila, a při ní mnoho ďáblem posedlých
a jinými neduhy obtížených uzdraveno bylo) nešen a všemu lidu
ukazován byl. Že ale tomuto svatýmu římskému obrazu náš
svatý obraz docela podobný jest, potvrdil to Reverendissimus P.
vicarius generalis Vincentius a Marcatello, řádu bratřích Menších
sv. Františka kapucínského, když v létu 1687. chrudimský klášter
navštívil. Což také pautníci z Říma příchozí dosvědčují.

Jesuli tehdy onen sv. obraz římský pravá podoba Pána
a Spasitele našeho Ježíše Krista jest a za takovau v pravdě se
drží, tak následovně i náš sv. obraz chrudimský, jakožto k onomu
docela podobný, pravá podoba Krista Pána jest.

Ten tehdy obraz měl jest nadjmenovaný p. Jan Pfeiíi'er
u veliké vážnosti a pobožnosti, k němu se ve všech auzkostecb,
těžkostech s neomylnau nadějí utíkával, kteráž jej nikdy neomej—
lila, nýbrž vždy zkusil mocnau pomoc Boží, což k nynější jeho
důstojnosti 'a cti se schylovalo a jako předchůdcem bylo, jako
i toto, že i od nerozunmého ptactva uctěn byl; nebo ačkoliv
opáčený p. Pfeiffer mnoho létajících ptáků v tomto pokoji, v kterým

1620

1709

1687
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1620 ten obraz na stěně visel, jest choval, z nich však žádný po ten
celý čas na něj nesedl a se neuneřádil. Víceji o tom zázračném
obrazu doleji v této knize na rozličných místech i o mnoho jeho
divích v 1648. i v 1700. roce každý sobě přečísti může.

Bělů,8em.ílo Dne 18. měsíce list0padu císařské bukvojské vojsko zmocnilo
“Palo“ se Helsenbergu '), dne 21. Semile a Bělý, Waisswasser řečené,

& to všechno troje po oblaupení zapáliti dal.

mazut-gm. Don Baltazar Marradas, vlaského i španihelského vojska
' vůdce, zmocnil se města Klatov, je oblaupil, zapálil, kniháma

jeho slavná. v popel a kostel farní v marštal byl proměněn. Také
se zmocnil zámku Hluboká, Frauenberg řečeného, a velké v něm
dostal bohatství; z Rosenberga vezma přes 2000 velkého dobytka,
do Budějovic hnáti je poručil a prodatia).

Také tehdáž město Tejn nad Vltavau i Bechyně vybráno
a spáleno bylo.

1621 Léta 1621. Dne 22. měsíce ledna císař Ferdinand Fridricha

33303120falckraběte, kurfiršta od Rejnu, domnělého a nepořádného krále
českýho, v svém městě Vídni dle obyčejné slavnosti vůbec do
achtu dal, což se takto dalo: Dne již jmenovanýho 22. měsíce
ledna, jenž byl den pétečný, císař Ferdinand v svým císařským
oděvu, před nímž císařský klenoty, koruna, zlaté jablko, sceptrum
i obnažený meč neseny byly, do rytířské svědnice vejda, do svýho
trůnu se posadil a skrze jednoho říšského herolta svůj dosti

obšírný majestát vůbec čísti dal, jehož kratičké obsažení % vejtah
jest tento: Nejenom on Fridrich falckrabí pro své veliké provinění,
kterého se proti osobě císařské hanebně a svévolně dopustil, do
achtu a opět do achtu a v jiné trestání a v pokuty se dává, ano
také mocí císařskau jednomu každýmu přísně a pod nemilostí
císařskau se nařizuje, aby dědiční i jiní poddaní téhož Fridricha
žádnau poslušnost a povinnost mu nečinili a pod uvarovaním do
achtu daní žádný jemu v ničemž nápomocen nebyl. Po přečtení
toho listu hned ten list roztrhan a od císaře nohama byl šlapén.
Také tomuto listu podobní odevření listové pod pečetí císařskau na
rozličných místech prostranních od císařských trubačův vytraubeni,
od heroldův čtení a na veřejná. místa zavěseni byli, což nejenom
v Vídni, ale i v celý německý říši, také i jinde, zvlášť v Městech

') Správně: Helfenburgu na panství Liběšickémv Litoměřicku.
') Zprávy o dobytí Hluboké a Rosenberka vztahujísek událostem

dřívějším z r. 1619, jakž o tom nahoře na str. 155. čísti lze.
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pražských skrz heroldy vůbec se vyhlásilo, a ti listové ve veřej
ných místech zavěseni byli. Podobným špůsobem Kristián, kníže
z Anhaltu, Jan Jiří, margkrabí z Jagersdorň'u, i Jiří Fridrich, hrabě
z Hohenlohu, že oni při zpronevěřilých českých stavích proti
Ferdinandovi císaři a českýmu králi v válečných neb v vojenských
věcech potřebovati se dali, také do achtu dání byli. Po skonco
vání těch věcí a po do achtu dání jmenovaných pánův přineseno
bylo třidceti praporcův vojanských (ostatní do Říma Svatosti
papežské poslány byly) na Bílý Hoře při bitvě Čechům &jiným
s nimi sjednoceným odňatých, kteří se císaři a jiným přítomným
pánům ukazovaly.

Dne 1. února měsíce císař Ferdinand Maximilián ovi, knížeti
bavorskému, Albrechtovi, arciknížeti rakauskému, také knížeti 1)
bamberskému a wirczpurgskému svý císařský listy poslal, jim po
raučeje a plnomocenství dávaje, aby on kníže Maximilián Hořejší
falckrabství, arcikníže Albrecht Dolejší falckrabství a kníže bam
berský, spolu i wirczpurgský knížetství anhaltské, markrabství
jagerdoríl'ské i hrabství hohenlogské neprodleně do achtu dali, což
také oni skutečně učinili.

Dne 28. ledna po zavěšení na svá místa v kostele sv. Víta
potřebných zvoncův a po vykopání dvauch těl kalvinských v tom
kostele pohřbených, také po vykopání těla pana Petra Švamberka,
které v kapli sv. Tomáše apoštola ve zdi zazděno a jinam od
krevných přátel téhož Petra přenešeno bylo, jakož také po vyho
zení kalvinských stolic a po dokonalém toho sv. kostela vyčištění,
v první neděli postní již jmenovaného dne 28. ledna měsíce, od
Jana Loheliusa, pražskýho arcibiskupa, v přítomnosti Karla knížete
z Lichtenšteina, jakožto nejpřednějšího císařského a královského
komissaře a od J. M. Cské v království českém zřizenýho plno
mocníka a nejvyššího královskýho místodržícího. i také v přítom
nosti mnohých pánův českých i velkýho zástupa obecního lidu,
jejž prostrannost téhož kostela obsáhnauti nemohla, ten kostel
i velký oltář skrz Kalviny a jiný nekatolíky poškvrněný zase on
arcibiskup pražský Jan Lohelius řádem církevním posvětil a děkan
téhož kostela Kašpar Arsenius pohnutedlné kázání v latinské řeči
učinil, po kterémžto posvěcení Te Deum laudamus,Tě Boha chvá—
líme atd. zpíváno, traubeno, bubnováno a z velkých děl na vrchu
Petříuě, jinak na vrchu sv. Vavřince, stříleno bylo. Na to násle
dujícího dne pondělí počala se vyzdvihovati v tom kostele dosti

') Má státi: biskupu.
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1621 nerovná a nepořádná dlažba a čtyrhranatým kamením ten kostel

151ng" dlážditi se počal. V ostatních dnech jiní oltářové posvěcení byli,
mešní raucha, jiné -všechny kostelní potřeby z císařské štědroty
se hotovily, k čemužvšemu prací svau avraucností Jan Lohelius,
arcibiskup pražský, velice nápomocen byl.

Fgfgohjego Fridrich falckrabí předeslav svýho nejstaršího syna Jindřicha
Fridricha roku minulého s Arnoštem hrabětem z Nassau do Fris—
landu, sám s manželkou svau Alžbětau, která jemu třetího syna
jmenem Mauriciusa dne 20. ledna v městě Kystrinu porodila,
z Berlína. v krytém voze, maje při sobě dosti mnoho vyprováze
jících pánův a šest praporcův jizdného vojska, mimo město west
fálské Minstr nazvané, také mimo Iselburg ') do města řečeného
Emmerich přijel a. tam dva dni odpočíval. Odtud hnul se do
Klevu & do Rotterdammu, kdež se tak dlauho zdržel, dokad
v městě Hagu pro něho náležité obydlí i jiné potřebné věci
a všeliké k uvedení jej do téhož města potřeby přihotoveně ne
byly. Jemuž několik mil od téhož města Hagu hrabě Mauric i jiní
mnozí urození vzáctní páni v cestu jeli a jej oni, také i legat
neb posel euglický, denemarský, švejdský i jiní legati do téhož
města, v němž on slavně vítán byl, dne 14. dubna měsíce dopro—
vázeli. S ním a s manželkau jeho v krytým voze seděl legat
anglický a jmenovaný hrabě Mauric. Nepřestával on Fridrich

1333323, falckrabí Arnoštovi hraběti Mansfeldovi z ciziny do Čech, kdež
"“"““— on hrabě ještě tehdáž s vojskem svým se zdržoval a město Plzeň,

Loket, Tábor i jiná česká města, hrady i jiná sídla v své moci
měl, psáti, jej napomínaje i žádaje, aby jemu věrným zůstal
a jeho nepřátelům škodu činitřnepřestával, ubezpečiv téhož Mans
felda, že také on Fridrich dotad svau hlavu pokojně nepoloží,
dokad se nad svými nepřáteli nepomstí a do Čech se nenavrátí.
Tehdáž od císařského dvora tomu, kdo by hrabě Mansfelda za
mordoval, deset tisíc, a kdo by ho živýho císaři dodal, tomu sto
tisíc zlatých rejnských připovědíno bylo.

23331533 Dne 27. dubna měsíce on Fridrich falckrabí v přítomnosti
po.-£?u. stavův holandských za udělenau jemu proti císaři a proti jiným

jeho nepřátelům pomoc, také za prokázání tak velkého přátelshí
přívětivě jim poděkoval, jich pohnutedlně a přátelsky žádaje, aby
jej v tak důležitý jeho potřebě dále neopauštěli, jemuž také oni
deset tisíc zlatých uvolili se dáti.

Arnošt hrabě Mansfeld z Plzně do Hořejšíhoj falckrabství,

') Správně:Is enbnrg.



R. 1621. 315

aby tam vojsko k ruce Fridricha falckraběte proti císaři Ferdi- 162!
nandovi a jiným nepřátelům Fridrichovým najímal, spíše nežli BĚŽÍĚŠĚŽÍ'
odjel, město Plzeň, Šlaggenwald, jinak Slavkov, také město Loket “M"“
(do tohoto města Loktu s pěti sty jizdnými vjel, je zaopatřil
a. ostatní své vojsko v polích ležeti nechal, které velké škody
činilo; tehdáž také on město Teplá i'ečené dostana, zámek zbořil ““P““ do“stal. zámek

9. obyvatele šacoval) dobrau stráží Opatříl. — Tehdáž císařští "“*“
vojenští auředlníci s některými nejvyššími auředlníky Mansfeld- “"“““Plzně roko

skěho vojska v Plzni ležícího, zvlášť s doktorem Lainingerem ') ““O
0 to rokovali, aby jim město Plzeň, spíše-nežli by je oblehli
& dobývali, vzdáno bylo; což také oni proti jistý smlauvě, také '
proti jistý peněžitý summě učiniti připověděli. Hrabě Mansfeld
toho se dověděv, rozličná psaní do Plzně k svým vojenským
auředlníkům poslal, jich napomínaje, aby město císařským nevzdá
vali, připovídaje jim v desíti dnech s dostatečným vojskem k po—
moci přispětí, stím doložením, že byt oni dostatečnau summu
peněz od císařských dostali, takový však peníze po dostání města
Plzně lid neb vojsko císařské že jim zase vezme. On hrabě Mans- 533%
feld od Fridricha falckraběte psaní a auřadu generála polního Meggy“
maršálka potvrzení s tau povinností dostal, aby český i jiný sjed
nocených zemí stavy při onom falckraběti snažil se zdržeti; což
aby on snázeji v skutek uvésti mohl, že dostatek vojska k pomoci
do Čech poslati mu nepomino. — Že pak v těch desíti dnech on
Mansfeld (jak málo vejš oznámeno jest) hejtmanům vojenským
s jich vojskem v Plzni ležícím přípověděnau pomoc vojenskau
neposlal, hned sto čtyrydceti tisíc zlatých rejnských od komis
sarův císařských těm sedmi v Plzni ležícím 'praporcům Mansfeld- Pizarro“
ským dáno bylo, z nichž čtyry praporce v Plzni ležeti zůstaly '
a u bavorského vojska službu vzaly, dostavší každá kumpanie
neb praporec vojska dvadceti tisíc zlatých rejnských; ostatní
tři Mansfeldští praporci neb kumpanie pod nejvyšším Frankem
nechtíce ani k vzdání téhož města Plzně povoliti, ani složený
peníze přijítí, k Mansfeldskýmu ležení do hořejšího falckrabství,

nesauce s sebau hořejší i poboční neb dolejší zbraň s rozvinutými 7201213;3.
praporci z Plzně pospíchaly a od Mansfelda vděčně přijaty byly.
On Mansfeld doktora Lainingera v městečku Hiršavě po některým
čase nenadále chyceného živobytí zbavil, proto že on největší
původ prodání města Plzně, jak se on Mansfeld pochybné domníval,
býti měl.

') Správně: Janem Vilémem Leiningrem.
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Poněvadž on hrabě Mansfeld v Hořejším Falcu tehdáž velmi

a hubiti, mnoho jinochův i mužův k němu běželo a vojanskau
službu u něho přijímalo), vojsko saské hlauběji do Čech vtrhlo.
aby Mansfeldovo předsevzetí kazilo a s bavorským vojskem se
spojilo; což když se stalo, hned ono ostatní města, hrady a jiná
místa, která Mansfeld s vojskem svým osadilo, k poslušenství Fer
nandovi císaři a českýmu králi přivedlo. Když to vojsko bavorské
i saské k městu Loktu, kde Mansfeldští vojáci leželi, přistaupilo.
hned to město i také město Falkenov od pana Wolíl'ganga Vršovce ')
žádalo, aby ta města vzdáti neprodlíval; což když on učiniti ne
chtěl, z města Egru byla přivezena mosazná velká střelba, jinak
děla neb kusy, aby ta města k vzdání přinucena byla, z nichž
když se k městu Loktu silně stříleti počalo, Loketští nemohauce
takové moci dýle odolati, ani od Mansfelda žádnau pomoc nemo
hauce daufati, na jistě vejminky uvolili se vzdáti. Byly pak ty
vejminky tyto:

Předně, aby v tom městě Loktu Fridricha falckraběte neb
Mansfeldské ležící vojsko s rozvinutými praporci a rozžatými lunty,
s hořejší i s dolejší (sic) 9), také i s bubnami všechno to vojsko
vyjíti mohlo; za druhé, hejtmané i všickni jiní auředlníci vojenští
aby svý koně i všechny špížný vozy a věci svý vyvézti a s sebau
odvézti mohli, také i s tím vším, co by koliv hraběti Mansfeldovi
přináleželo; za třetí, aby ti všickni vojáci od bavorského vojska
až na meze Hořejšího falckrabství d0provázeni a všudy po cestách
schraněni byli, jakož také aby s nimi z města vyjetí i pokojně
kam by chtěl odjetí mohl Jindřich Jiří z Oltenburgu'), Správní
doktor a Mansfelda komissař, také i jeho manželka, dítky, čeladka,
koňstvo ivšechno, co by koliv on svého měl; za čtvrtě, aby jim
generál Tilly a vojska bavorského vůdce tolik vozův opatřiti
rozkázal, kolik by jich oni k odvezení nemocných vojákův potře
bovali; za páté, poněvadž v tom městě někteří vojáci se nachá
zejí, kteří předtím při císařském vojsku slaužili, aby také i těm
dovoleno bylo z města k Mansfeldskýmuvojsku odejíti; za šesté,
aby páni urození, kteří se v tom městě Loktu dlauhý čas zdržují,
s manželkami, s dítkami a s všemi přináležejícími svými z města,
kam by chtěli, bezpečně odjíti mohli.

') Správně: Vřesovce.
') Doplň: zbraní.
3)Správně: z Oldenburku.
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Hrabě Tilly na ty sobě podaný vejmínky dne 16. měsíce 1621
máje následovně odpověděl:

1. Co v prvním punktu vojenští auředlníci a hejtmani Fri
drichového vojska v tom městě Loktu pro ochranu téhož města
ležícího žádají, k tomu že on hrabě Tilly, však s tím doložením
svoluje, aby žádný auředník ani prostý voják v třích měsících
proti J. M. Cské, proti kuríirštu saskýmu, proti knížeti bavor
skýmu, ani proti knížatům & stavům katolickým v válečných neb
vojenských službách potřebovati se nedal; kdo by pak z nich při
armádě J. M. Cské, při kurfirštu saským, při knížeti bavorském,
také při jiných s nimi (8 katolickými pány a stavy) sjednocených
páních katolických vojanskau službu vzíti chtěl, tomu že se má
za. dva měsíce žold napřed dáti;

2. všechny špížný vozy, také všechny jiné věci, které do
města s sebau přivezli, aby to všechno, i co hraběti Mansfeldovi
přináleží, s sebau odvézti mohli;

3. vozy, v nichž se nemocní vézti mají, aby jim dány byly
a všickni na meze Hořejšího falckrabství aby doprovázeni byli

a býti mají. — Ostatní všechny věci a vejmíuky on hrabě Tilly bŠCjŽmšžo.
Fridrichovským vojákům odepřel, s tím doložením, aby se ve né—
dvauch hodinách konečně rozmyslili, což také oni učinili, z města
vytáhli, na meze falckrabské d0provzizeni byli, a dvě kumpauie
bavorského vojska do města vejdauce, je osadili. Toho času mě—

šťané loketští svau všechnu zbraň složiti museli a páni raddní na 15333“
zámek loketský do arrestu vedeni byli, mezi nimiž nacházel seadodmenu
také doktor Fridrich Gergen'), jehož jmeno mezi jinými, kteří se po '
trojím volání k saudu na hrad pražský nepostavili, na černý tabuli
psáno a na šibenici zavěseno bylo, který předce potom z toho
loketskýho hradu vzat, do Prahy vezen a dle provinění odsauzen
by.l Na to celá armáda, v níž se císařské, bavorské i saské vojsko Vojskohnu
nacházelo, šestnácte tisíc silná, k městu Khenigsberku *) se hnula.. lnigŽČeŠT

Podobně s obleženými v městě Táboře o vzdání téhož města
tehdáž rokováno bylo, kteří však na žádný spůsob vzdáti se ne

chtěli. Který aby Don Baltazar příjmím Marradas, rytíř Maltenský, 3311313
J. M. Cské a krále španihelského tejná vojenská radda i nejvyšší y'
vůdce španihelského i vlaského vojska k pomoci J. M. Cské po
slaného, tím snázeji k vzdání téhož města Tábora pohnul, s vojskem „hmmm,
svým blížeji k městu přistaupil, je oblehl a dostanajistau zprávu, "““““

') U Skály (V. 89.) přichází: doktor Fridrich J iří (Gergen : Georg).
') Česky: Kynšperk.
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621 že obležení z města do jeho ležení vypadnauti chtějí, na ně chtivě
1323331očekával, jich osumdesáte, mezi nimiž mnoho urozených pánův

českých se nacházelo, zmordoval, ostatní zpátkem do města zahnal
a maje on již tehdáž všechny věci k šturmu přihotovené i miny
neb podzemní díry ručničným prachem naplněné a k rozházení
městských zdí přihotoveně, obležených posledně napomenauti dal,
aby J. M. Cskě to město vzdáti neprodlívali, chtějí-li při živobytí
zachování býti. Obležení, zvláště nejvyšší hejtman stavovského
českého vojska a města Tábora nejvyšší Opatrovník, ačkoliv věděl.
že od hraběte Mansfelda žádné vojenské pomoci míti nemohau,

54:20:33:však předce Don Baltazarovi hrdinsky vzkázali, že do posledního
muže brániti se chtějí. Don Baltazar rozhněvaje se, ihned dne

K33: se13. měsíce na rozličných místech antok na město učinil a k-šturmn.
který tři hodiny pořád trval, běžetí rozkázal. I chtíce obležení
svau mužnost dokázati, statečně se bránili, tři hejtmany mimo
jiných několik vojenských auředlníkův, tak mnoho vojákův špani—

2:12:33 helských i vlašských v tom šturmu porazili a mimo dvauch set
raněných, také nejvyššího Paradysa 1), jednoho nejvyššího leitnanta
neb zástupníka, i několik jiných auředlníkův ranili. Když pak Don
Baltazar miny pod zemí zapáliti dal, chtěje nimi zdi městské
rozváleti, oni ne tak zdím aobleženým, jako jeho kšturmu běžícím
vojákům uškodily.

35:32:63: V tom čase bavorské vojsko na českých hranicích tehdáž
ležící jedno psaní přejalo, které táborští obleženci hraběti Mans
feldovi poslali, jehož kratičky vejtah jest tento: „Poněvadž dávno
připověděná pomoc vojenská nepřichází a v Táboře městě od Don
Baltazara dosavad obležení jsme i také mnohý nedostatky již
trpíme, pročež v krátkým čase město Tábor jemu vzdáti přinuceni
budeme, ačkoliv ještě až do časů sv. Martina jakožto věrní a
stateční vojáci brániti se chceme a nějakau pomoc předce očeká
vati budeme“ atd. - Když pak žádná pomoc obleženým nepřišla
a nejvyšší jich hejtman Romaneško nazvaný umřel i velký také
nedostatek soli a dříví (jiné špíže dostatek tehdáž ještě měli)
trpíce, dne 18. listopadu město vzdali a příjmauce od města za

T335“ dva měsíce povinnovaný žold, z toho města dvě kumpanie, každá
' toliko .80 mužův silná, s rozvinutými praporci a s ostatními

věcmi svými pokojně vytáhli, do něhož tři kumpanie Don Balta
zarového vojska vložené byly. Měšťané jistau summu peněz Don
Baltazarovi i jeho vojsku složili, aby jich domy drancovány

.) Správně:Paradeisra.
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& laupeny nebyly; kteří pak v tomto městě páni vyššího stavu
se nacházeli, ti všickni do arrestu vzati byli.

Kuríiršt saský minulýho i přítomnýho roku Ferdinandovi
císaři, českýmu králi, jakožto markraběti lužickýmu zpronevěřilé
Hořejší i Dolejší Lužice zase vojanskau mocí přinucoval & nepo
slušná města podmaňoval, ano také nejenom hraběti Mansfeldovi
(který se tehdáž v Hořejším falckrabství proti císaři i proti bavor
skýmu knížeti, jakož to již také zde málo vejš dotknuto jest,
velice sílil) v jeho předsevzetí velkau překážku činil, ale také
ostatní města v Čechách, která ještě Fridrichovi fackraběti věrná.
zůstávala a Ferdinanda císařeza svýho krále uznati nechtěla, zdobý
val, téhož Ferdinanda za pána uznati je přinucoval, když s vojskem
svým on kurfiršt saský, jemuž také díl bavorského vojska k pomoci
přišlo, k městu Jochmsthalu, k Falkenovu, Egru a k jiným
českým městům tehdáž ještě zpronevěřilým přijda, je, když se
vzdáti nechtěli, dobýval.

Falkenovští před obležením několik a dvadceti vozův senem,
s]amau i ovsem naložených, majíce při nich stráž jizdnau i pěchotu,
do města vézti chtěli, od bavorského vojska obklíčeni byvše, vozy '—
státi nechali a kam který vozka ustraniti mohl, klopotně každý
ustranil; strážní těch vozů jak nejlépe mohli bránili se i jednoho
bavorského leůtnanta neb zástupníka, také i jiných několik vojakův
zastřelili. Bavořané tím více na ně se rozhněvajíce, 60 jich zmor
dovali, ostatní zahnali a všechny vozy opanovali; jimž také na to
z Prahy peníze do ležení přivezeny byly, který 20 mušketýrův
císařských doprovázelo.

Tehdáž císař Ferdinand s Karlem, arciknížetem rakauským,
k zázračnýmu obrazu Panny Marie Cellenské putoval, tam za
obdržalé vítězství nad zpronevěřilými Panu Bohu děkoval a tomu
obrazu krásnau i drahau korunu obětoval. Karel arcikníže při
navrácení z té cellenské pauti do Nového Města Vídenského při
jeda, mladší kníže z Anhaltu v arrestu navštívil a jeho potěšil
i jistau naději dal, že on z toho arrestu v krátkým čase puštěn
bude; což se také stalo, aon s padesáti koňmi až do Vídně ztoho
arrestu nejenom doprovázen, ale také v Vídni ctěn byl.

Jináč se dělo v městě Insbruku s Fridrichem z Tifenbachu,
který minulýho roku vjedný tyrolský 1) lázni popaden, do Insbruku
přivezen a tam až do dne 27. máje měsíce arrestem stížen byl,
kterýhožto dne on v sesli na prostranném lešení, které na rynku

1)Ma státi: švýcarské.
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320 Kap. xv. Fridricha íalckraběte pokoření se; Válka v Uhrách.

1621 téhož města vyzdvižené bylo, nesen a v přítomnosti velkého
zástupu stat byl. Že pak mistr papravní spíše svůj meč vytáhl.
nežli potřeba byla, a Tifenbach domnívaje se, že by jej mistr
ihned stíti chtěl. sedě v sesli hluboce se snížil, hned na nohy
mužně se postavil, šaty z sebe svlékl, klekl, modlil se a v tom
modlení stat byl.

313313203 Fridrich falckrabí v Hollandu bydleje, skrze vzáctnau pří
mluvu englickýho, denemarskýho i švejdskýho krále, také mnohých
říšských knížat 11 J. M. Cské snažně to vyhledával, aby aspoň
v své dědictví so navrátiti & jeho země v předešlém náboženství
zachované byly, připovídaje, že se nechce víceji království českýho

(31.333ani přivtělených zemí ujímati. Ferdinand císař mnohé tak vzáctných
pánův přímluvy když vyslyšel & všechno pořádně i pravdivě když
v své odpovědi vyjevil, kterak on Fridrich, ačkoliv proti osobě
císařské a královské velice prve provinil, však dosavad žádného
polepšení na sobě neukazuje, nýbrž skrze své vojsko, jehož vůdce
jest Mansfeld, velké nepřátelství v českém království činiti nepře
stává, atak tu věc on Ferdinand císař k dokonalejšímu povážení
na říšský sněm, ke dni 25. černa měsíce do Řezna rozepsaný,
odložil.

“13320311č_ Když v Uhřích pozdvižení Betlema Gabora, sedmihradského
""Čffbý' knížete, nepřestávalo, hrabě Bukvoj proti němu s dvamecítma

tisíci vojska císařskýho poslán byl, který se také v brzkým čase
města Prešpurku dne 2. máje měsíce a zámku dne 7. téhož měsíce,
také potom i Trnavy, Altenburku, Edenburku ') i jiných uherských
měst zmocnil. Na to hnul se on Bukvoj k Novým Zámkům, kde

“330323—Štencela) Turso vojenským nejvyšším auředlníkem byl, to město
Buh'oí' oblehl a tak daleko svau věc sice dovedl, že jemu z té pevnosti

málo obležení škoditi mohli, tomu však zabrániti nemohl, aby
jednau branau a to Karniolskau všeliké potřeby obleženým dodá—
vané nebyly a obležení každodeními vejpady velké škody císař

tišší-ŠŠ- skému vojsku nečinili. Toho času Betlem Gabor _u města Košice,
razani—jinak Kašova, na Palfyhoi') a na Posniaka4), kteří z císařské

strany byli, nenadále udeřil a je porazil. Když jednoho dne hrabě
Bukvoj, maje při sobě Maximiliána z Lichtenšteina i Rudolfa
z Tiffenbachu, také 40 svých jizdných, od svého vojska dáleji se_

]) Oedenburg : Šoproň.
“) Správně: Stanislav.
8)Štěpána.
') Správně: Tomáše Bosnyáka.
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vzdálil a k Novým Zámkům se přiblížil, od Uhrův, kteří z města 1621
v velkým haufu vyjeli, nenadále obklíčen byl a 18 svých jizdných Bami byl
v potýkání ztrativ, sotva zpátkem k svému vojsku bez aurazu se ““"“
navrátil. Když pak on Opět dne jiného, neobávaje se nepřátel
ských příhod, dáleji Se pustil, opět od Uhrův &mnohem od většího
počtu nežli předešle obklíčen byl a ačkoliv on od svých posledně
Opuštěn i také kůň jeho pod ním zastřelen byl, on nicméně svau B;:gggvag
zbraní dotud "tak rekovsky se bránil, dokud 16 ran nedostal
& zamordován nebyl, jehož nejenom celé císařské vojsko, ale
i sám také císař velmi želel. Tělo jeho od císařských vojákův
vzato, do Vídně vezeno a tam v kostele Menších bratří sv. Fran
tiška Seraňnského vojenským spůsobem dne 20. července pohřbeno
bylo. Po nešťastném tak slavnýho pána zahynutí vojsko císařské “Moci
Maximiliánovi z Lichtenšteina a Rudolfovi z Tiíl'enpachu poručeno ““Nad
bylo, které však od Nových Zámkův odstaupiti muselo, zatlukše
řebíkami 16 velkých děl, proto že je s sebau pro hluboký cesty
a pro jiné příčiny odvézti nemohli. V Nových Zámcích dvanácte
tisíc brannýho lidu tehdáž bylo, mezi nimž také se nacházeli

hrabě starší z Tumu, nejvyšší Hofkirch a nejvyšší Landau. Novým f),/mzv No
Zámkům k pomoci proti císařským když tehdáž táhl Betlem cích3;zw
Gabor, město Trnavu i jiná města až k Novému Městu Vídeň- Tušlga
skému vzal a velké škody činil, jemuž Albrecht z Waldšteina, m

Ystrhazi ') a Hanybald 9), stateční vojenští vůdcové, s haufy svými Byl—93,03;
před oči tak mužně se postavili, že on zpátkem do Uher obrá- činil

titi se musel a vida že proti císaři nic neprovede, k pokoji se 30:13:51
uchýlil a s císařem se smířila).

Z této příležitosti krátce zde nětco dotknu o těch Nových

Zámcích. Nový Zámky jmenují se v uherské řeči Ujvar, a tohoto 213353“
1621. roku nebylo to místo tak opevněno jako nyní; nebot teprva
poslézeji Jiří Lippay, arcibiskup ostřehomský, který na arcibi
skupství léta 1645. dne 16. listopadu od Stolice apoštolské potvrzen 1645
byl, to své město dle nynějšího spůsobu hraditi a pevniti počal

a léta 1666. v Prešpurku umřel. Tu pak pevnost, spíše nežli 119.231;je
ona dokonána byla, Turci léta 1663. oblehli, dobývajíce ji šest oblehl
týhodnův, jí se zmocnili a začatau okolo toho města pevnost 1663

dostavěli, to pak město císařské vojsko léta 1683. oblehlo sice 13383“u
a dobývalo, však odstaupiti přinuceno bylo. Opět oni císařští Novyyzm

.) Správně:MikulášEszterhazy.
') Snad skomoleno z R ei 111b old. Neboť připomíná. se nejvíce jakožto

vůdce proti Betlenovi Reimbold C0l l al t o.
') Mírem Miknl ovský m 7. ledna 1622. zavřeným.

Beckovského Poaelkyně II. a. 21
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322 Kap. XV. Exekuce na rynku Staroměstském.

oblehli to město Nový Zámky léta 1685. a je také mocnau rukau
Turkům odňali. Jest to město od jedné až k druhý bráně 600
kročejův dlauhé a 400 krokův široké, při něm teče řeka Nitra.
a okolo pevnosti neb toho města jest v příkopech dosti široká
voda; což jsem sám léta 1700. dne 1. září měsíce očitě zhlídl
i také vyměřil, když jsem od Prešpurku do Trnavy, do Leopold
statu. Galgoce 1), Nových Zámkův, z Nových Zámkův do Komárna,
do Ostřehoma cestau do Budy neb Budína a odtud jinam skrze
ty Nový Zámky jel, kteří od Komárna dvě velké míle ležejí, a
v těch Nových Zámcích tehdáž dva kostelové se nacházeli, totiž
kostel farní a druhý Františkénův Bosákův i jich klášter.

Císařské i bavorské vojsko zvěděvše, kterak se hrabě Mans
feld v Hořejším falckrabství sílí a všeliké nepřátelství provozuje,
oboje to vojsko proti němu táhlo a jeho tak obklíčilo, že nechtěl-li
on poražen býti, aneb dokonce hladem s vojskem svým umi-ití,
(nebot již tehdáž vojsko jeho tři dni nemělo co jísti) podvolil se,
že dáleji nic nepřátelského činiti nechce, nýbrž že z Hořejšího
i z Dolejšího falckrabství s vojskem svým vytáhnauti a je buď
z vojny v 14 dnech prapustiti, aneb je všeckno císaři prodati
nepomine; však co on připověděl, nedržel, dokad mocně nebyl
vytlačen. Oboje to falckrabství po vytlačení & vyhnání z něho
Mansfelda. hned Fridricha falckrabí pána svýho opustilo a císaři
Ferdinandovi věrnost slibovalo. Podobně kuríiršt saský když
témuž Ferdinandovi císaři Slezsko k poslušnosti zase přivedl,
jemu kuríirštovi na místě J. M. Cské stavové Slezští, v městě
Vratislavi shromáždění, věrnost a poslušnost jemu slibovali.

Legat papežský při Ferdinandovi císaři snažně to tehdáž
vyhledával, aby z království českého všickni Luteriáni, Kalvini,
Pikharti i jiní bludníci na věčné časy vypověděni byli. Na žádost
tehdy téhož papežského legáta on Ferdinand, císař a král český,
skrze svýho v království českém nejpřednějšího místodržícího,
Karla kníže z Lichtensteina, dne třetího měsíce června mandát
neb poručení v odevřeným listu 'císařským vydal a v něm přísně
poraučel, aby všickni doktoři i mistři kacířští v třích dnech
2 Měst pražských a v osmi dnech z celého království českého
i také z přivtělených zemí na věčné časy neprodleně se vystěho
vali, daje jim však i tu milost, aby oni svá mohovitá zboží
s sebou odnésti, ano také i nemohovitý statky v třích měsících
skrze svého plnomocníka prodati mohli. Jestli by se pak to na

*)Galgócz: Hlohovec.
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někoho proneslo, že by on nějaký neřádný listy neb knížky na 1621

zlehčení J. M. Cské _aneb jeho místodržících vydával, aneb čeho 3323533;
koliv proti J. M Cské by se dopustiti osmělil, ten že má býti "“ně
přísně trestán; také i ten, kdo by koliv někoho z těch vyhnancův
do svého obydlí přijal, jej přechovával, aneb jemu jakou koliv
pomoc uděloval, přísnau pokutau, odevřeným listem císařským
vyměřenau, má býti trestán.

Následuje pražská exekucí nad zpronevěřilými hihi?' DNB vykonana

Nyní k veřejné a téměř celýmu světu tehdáž známé exekucí, Exekucf
neb k vykonání autrpného trestání nad zpronevěřilými osobami, "“ŽĚŽLW
v Starém Městě pražském dne 21. června měsíce konané, která
v'češtině, v němčině i v jiných rozličných řečích tištěna se
nachází 1), (skrze kterau slavným rodům, z nichž někteří páni
také v ní jsau obsažení, na jich slávě, na starožitné věrnosti
a na chvalitebném jmenu nejmenší zlehčení nemá se zde státi,
poněvadž taková. exekucí toliko na hřešící osobu téhož rodu,
z něhož ona pocházela, a ne na celé tě a takové osoby rod se
vztahovala, což J. M. Cská a Kská svým nejmilostivějším maje
státem dostatečně celýmu světu v známost uvésti ráčila) přistupují,

Když všickni od Ferdinanda císaře nařízení komissařové, totiž 53333
Karel z Lichtenšteina, nejpřednější komissař a plnomocník v králov
ství českém, pán z Talmberka '), president nad appellací v Praze,
doktor Melandera). doktor Jan Vácslav Kapper a pan Lainmiger 4),
říšská radda (tehdáž Krištof Harant, komory české v čas toho 3332152;
zpronevěření skutečný president, do Prahy s vojenskau stráží hvPh'vm“
opatřený přivezen byl) do Prahy se sjeli, Ferdinand císař tomu
knížeti z Lichtenšteina z Vídně psal, poraučeje mu, aby on nejenom
všech zpronevěřilých vinu a jich provinění pilně považoval, ale
také aby všechny ty, kteří na ten čas buď z Prahy do krajův neb
dokona i do ciziny, buď jiní odjinud jinam, obávajíce se zaslaužilé
pokuty, ustranili,'k saudu do Prahy volal. Na to on kníže z Lichten
šteina i jeden každý z jmenovaných pánův komissařův a saudcův

[) Částečný seznam současných tisků o exekucí nalézti lze u Skaly
V. 81. Novější literatura 0 témže předmětu — ceny na mnoze velmi
různé — jest velmi bohatá.

') Fridrich.
') Otto.
') Správně:Wolf Vilém Laminger z Albenreitu.
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1621 přísahau se zavázal, že bez ohledu osob tak jednoho každýho
sauditi budau, jak by sauditi měli, kdyby sám nejspravedlivější
saudce přítomen byl, ano také aby ztoho saudu před Bohem, před
J. M. Cskau i před celým světem obstáti a bez nejmenšího ublí
žení své duše z toho saudu odpovídati mohli.

31:35:63? Po vykonané přísaze ti, kteří z Prahy do krajův a mnozí také
uni. z Čech do ciziny po bitvě na Bílý Hoře odjeli, jakož také i jiní

ostatní všickni zpronevěřílí dle obyčejného spůsobu předně na hradě
pražským, potom i ve všech třích Městech pražských skrze císařský
& královský heroldy, kteří při sobě šest trubačův i vlaský bubny
měli, dne 17. února měsíce ponejprv, potom jiného dne podruhé
a opět poslézeji po třetí, níže položení zpronevěřílí jmenem vlastnim
i příjměním voláni byli, a jim jmenem císařským poraučeno, aby

3333? se na hradě pražským postavili. Na to dne 20. ún0ra nenadále
11- a jedné noci, také jedné hodiny, jenž byla první na noc, v čas

večeře mnozí v Praze bezpečně bydlící jímání & do vězení dávání
byli všickni, kteří nalezeni býti mohli; nebot oni od hejtmanův
Měst pražských, také od rychtářův císařských a královských tak,
jakž ti tu práci mezi sebau rozdělili, v domích vlastních tehdáž
navštívení, do vozův hned bráni a hned také v těch vozích někteří
na hrad pražský & ostatní do raddních domův do vykázaných vězení

magna? byli vezeni. Následujícího dne 21. února na obyčejných místech
“žá"uše-&nejenom v Městech pražských ale také všudy po všech království
atm—mknu-českého krajích vyvěšení byli patentové neb odevřenílístové, nimiž

' všickni nepřítomní a zvlášť kteří z království českého do ciziny
odešli, aby se v šesti nedělích na hradě pražským k saudu posta—

133331213?víli, voláni byli. Ten šestinedělní termin když vyšel, opět dva. cí—
sařští & královští heroldové v svým k tomu auřadu příslušejícím
oděvu předně na hradě pražským, potom také ve všech třech
Městech pražských dne 5. dubna výpověd a ortel, majíce při sobě
třích Měst pražských císařský a královský rychtáře, také sto muške
tyrův, šest trubačůvívlaské bubny, (nebot Spíše nežli ti heroldové
sobě poručenau věc lidem přednášeti začali, na obyčejným prostran
ném místě se všickni zastavili, trubači traubíli abubeník bubnoval
na vlaský bubny; to když lidé uslyšeli, k těm heroldům haufně
se zběhli a co heroldové přednášetí budau, pilně všickni pozoro
vali) hlasitě ti heroldové výpověď a ortel tento četli, že ti všickni,
kteří se v šesti nedělích na hrad pražský před pány císařský
a královský komissaře k saudu nepostavíli, nejenom se do achtu
dávají, a jich mohovité i nemohovité zboží do královské komory
české bere se, ale také že jeden každý takový neposlušný čest
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i hrdlo tratí. Hned na to ta císařská. vejpověď a to do achtu
dání v odevřeným listu, císařskau pečetí i podpisem stvrzeným,
při každým domě raddním v Městech pražských, také i v krajích
zavěsena byla, aby ji sobě každý, kdo by chtěl, příležitě přečísti
mohl. Den k vykonání tě vejpovědi a toho ortele nařízen byl
25. téhož měsíce dubna, kterýhožto dne těch do achtu daných
osob jmena i příjmění na černé tabuli psána, & ta tabule skrze
popravného mistra na spravedlnosti neb na šibenici toho 25. dne
dubna zavěsena byla. Jsau pak těch osob jmena tato: Jindřich
Mates hrabě z Turnu, Daniel Škréta, Pavel Kaplíř, Jáchym Ondřej
hrabě Šlik, Eliáš mladší Rozín, Ehrenffrid Berbirsdoríl', Vácslav
Berka, Samuel z Velezslavě 1), Jan Milner, Radslav z Vahnic 2),
Pavel Ješín, Jan Ořinovskýa), Jan z Bubna, Gottlieb 4) Berka,
Vácslav Písecký, Petr Milner, Vácslav Vilím z Raupova, Jan Felix
Goliat l*), Smil z Michalovic, Jan Albin hrabě Šlik, Oldřich Erdte 6),
Jan Baptista Czisecz ") Adelsbach Berka, Pavel Kutnauer, Adam
Lukšan 9), Jan Gnod9),Benjamin Fruwein, Fridrich Gergen 1")doktor,
Smil Hodějovský & Jakub Hufnogl. — Někteří z těchto zde polo
žených k saudu se předce posledně postavili, výpověď slyšeli i trest
podstaupili.

NB. To málo vejš zde dotknutě slovíčko do achtu dání tak
mnoho v sobě obsahuje, totiž: aby žádný žádnýmu takovýmu do
achtu danýmu žádnau pomoc neuděloval, jeho nepřechovával, nýbrž
na něho jako na psance &na odbojníka všelikterak sáhnauti a jeho
také i o živobytí připraviti moc a vůli měl.

Že někteří zpronevěřilí, kteří také dle vejš dotknutého volání
& obsílání na hrad pražský před pány komissaře k saudu postaviti
se měli, již tehdáž přirozenau smrtí k věčnosti se odebrali, protož
jich dědicové odevřenými listmi, dne 28. března měsíce podepsa

.) Správně:z Veleslavína.
") Správně: z Vchynic.
%Oršínovský.
')BohuchvaL
') V rkp. Skálově stojí za sebou: Jan Felix, Goliat Samuel z Velesla

vína. Beckovský při přepisování spojil Jan Felix Goliat dohromady, ač k sobě
náleží pouze Jan Felix.

') Správně:Ertl.
7) Správně: Lysen.
') Správně: Lokšan.
') Správně: Knot.

“') Viz nahoře str. 317.

1621

Jmeno 80
neposlal.

ných na ši
benici přibiu.

Zemřelych
dódlcové by—

li volani.
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1621 nými a vůbec zavěsenými, na hrad pražský v čtyrech nedělích
k saudu před pány císařský komissaře voláni byli.

Dne 9. října ráno mezi 5. a 6. hodinau skrze Židy vyšel
oheň v Kracově (sic), kde padesát šest domův v ulicích i v rynku
shořelo, také dům raddní s hodinami.

Císařské vojsko že se v Čechách sem i tam procházelo
z jistých příčin důležitých, které ač obyvatelům v ničemž neško
dilo, oni však z pominulých vojen byvše přestrašeni, předce se
i přátelského vojska císařského obávali, do velkých lesův a hor
s dobytky svými is všemi nábytky utíkali & mnozí bídně zahynuli.
když mnozí hladem pomřeli.

Ti všickni málo vejš dotknutí dědicové do Prahy pomalu se
sjíždějíce, hned, v den určitý, totiž dne 26. dubna měsíce, když se
před pány komissaře postavili, provinění a prohřešení těch ze—
mřelých pánův, _kterého se proti J. M' Cské a Kské oni dopustili,
před těmi přítomnými dědici čteno bylo, i také četl se ortel takový.
že totižto čest i zboží jak mohovité tak i nemohovité ti všickni
& jeden každý z nich tratí, a to těch zemřelých zpronevěřilých

abdiggvírgzboží že se do královské komory bere. To slyšíce přítomní dědicove.
si" hned někteří austně sami i jiní písebně své žádosti, také i nedo

statky svého dalšího vyživení, přednášeli, milosti císařské a krá
lovské se poddávajíce, za přímluvu k J. M. Cské pány komissaře
žádajíce; tu pak jich žádost páni komissaři k povážení vezmauce.
těm přítomným dědicům od J. M. Cské a Kské jakožto od krále

- milostiw- českýho udělenau milost oznámili, totiž že ta pokuta a hanba těch
již zemřelých zpronevěřilých ani přítomným dědicům, ani jich
potomkům k žádný hanbě, k žádný také újmě na jich dobré cti,
pověsti a na zboží býti nemá, nýbrž ti všickni jdědicové i jich potomci
při jich dobrých jmenách adobré pověsti i přijich statcích vždyckny
zachování a chráněni býti mají. To ti dědicové slyšíce, za tu
velkau milost co nejponíženěji J. M. Cské a pánům komissařům
děkovali. Těch zpronevěřilých pánův zemřelých deset bylo. totiž:

zůanevin Petr z Šwamberka,Linhart Kolon z Felzu, Jan Albrecht Smiřický,
zemřelýchRudolf z Štubenberka, Jindřich Burian z Guttenšteina, Oldřich

“"“““ Vchynský, Oldřich i Mikuláš Gersdoríl' z Gersdmíl'u a z Malšvic,
Albrecht Pfefferkorn a Vácslav Varlach ') z Bubna,“

323335013 Kteří pak zpronevěřilí arrestem v Praze stíženi a skrze krá
dělíme. lovského prokurátora obviněni byli, jich jmena nyní následují.

Na hradě pražském v Bílý věži i tam v jiných místech seděli

]) Správně: Varl eic h.
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tito: Vilím Popel z Lobkovic, Vácslav starší Budovec z Budova, 1621

Pavel Švihovský, Kašpar Kaplíř, Felix Václav Pětipeský, Bohuslav 3319;
starší z Michalovic, Jindřich Otta, Wolfgang Hozlauer, Jan Mo
recký 1), Prokop Dvořecký, Joachym Ondřej Šlik, Jung Miller
z Vídně, Diviš Černín, hradu pražskýho hejtman, Krištof Harant,
komory české královské president, Vilím Konecchlumský, Fridrich
z Bílé, Pavel z Říčan, Jan z Vostrovic; a těch bylo osmnácte.

V domě radduím Starého Města pražského seděli: Martin „VŠ:-;m_
meein, Jan Trader, ŠimonSušický, Jan Kuttnaur, AbrahamEngl, 'ka
Melichar Daiprechtg), Jiří Závěta, Nathanael Vodňanský, Leander
Bipel, Jiří Hauenšild, Jan Jessenius, umění lékařského doktor,
Pavel Prška '"), Václav Maštěrovský, Pavel Sixt, Jan Peldřimovský,
komory české sekretář, Jan Moravec, Daniel Stříška, Daniel Sláma,
Jan Baptista Karges, hodinář, Mikuláš Debiš 4) a Vácslav Božecký,
oba. konšelskýho auřadu služebníci, Jan Theodor Sixt, Maximilián
Hošťálek, žatecký primas, Jan Šultys, kutnohorský primas, Jiří
Řečický, Václav Božecký, Jan Švehla; a těch bylo dvadceti
a. sedum.

V domě raddním Nového Města pražského zavření byli: Vulgěfm
Valentin Kochan, Lukáš Karban, Tobiáš Steffek, Matiáš Borbonius,
doktor, Jan Kameryk |*), Jan Vokáč, Eliáš Rozín, Jozef Kubín,
prokurátor, Kašpar Usler “), Jindřich Kozel, Šimon Vokáč, Mi
chael Wittman; a těch bylo dvanácte.

V Menším Městě pražském seděli arrestantníci tito: Krištof ;hgenjg
starší Kobr, Baltazar Plavic "), primas, Bonaventura “), konšel, "““
Jiří Nehr, konšel, Jiří Apatykář, konšel, doktor Fridrich Georg neb
Gergen, Ondřej Kocnaur 9), bradýř, František Blumberger, Jakub
Hybl, královský baušreibr, Kašpar Luk, doktor, a Kober švec
a německýho kostela v témž Menším Městě pražským, kde 'nyní
karmelitáni Bosáci bydlejí, opatrovník, &těch bylo všech jedenácte .

Z těch 68 arrestantníkův každý buď sám austně aneb skrze "Obvinaar
právního přítele svýho, kterýho sobě každý dle svý vůle vzítinu prednas

1) Správně: Mracký.
') Správně:Teichprecht.
') U Skály (V. 42.): Peška.
') Správně: Diviš;
") Správně: Kamaryt.
') Správně: Uzlar.
") U Skály (V. 42.): Globič.
') Doplň: John.
') Správně:Kocour.



328 Kap. XV. Exekuce na rynlm Staroměstském.

1621 mohl, na 132 otázky před vejš jmenovanými pány komissaři na.
hradě pražským odpovídati a sebe, jak nejlípe, věděl hájiti mohl;
k tomu svému hájení a se očišťováníkaždý ten arrestantník dosti
dlauho čas měl, který jemu J. M. Cská a Kská milostivě propůjčiti

53222“ ráčila. Ačkoliv sice z těch již dotknutých osob nalezeno bylo
“ "““"“- mnoho vinných, však s ortelem a zvlášt s exekucí neb s zaslan—

žilým trestáním prodlaužiti se musilo 1. pro nebezpečnost uher
skau; nebot Uhři i také Betlem Gabor s svými Sedmihradčany
tehdáž mnohem víceji nežli jindy se zdvihali a k velké vojně se
hotovili; 2. pro mnohé a vzáctné knížat říšských přímluvy.

Přímlnvykteří jednosvorně za všechny, jak do achtu, taki do arrestu daný,
33353 při Ferdinandovi císaři velmi pohnutedlně se přimlauvali. Přijelo

“" také tehdáž do Vídně k témuž Ferdinandovi od krále denemar
skýho také od jiných mocnářův vyslané poselství s velkými žá.—
dostmi, aby J. M. Cská ty zpronevěřilý na milost přijíti ráčila;
císař a král český Ferdinand, když na mocné tak slavných poten
tátův přímluvy svau pohnutedlnau odpověď učinil a svý příčiny
podstatné doložil, proč ty zpronevěřilé osoby skutečně trestati
musí, k takovému trestání a k žalostné exekucí v určitý den také
přikročeno bylo, a to se následovně dálo:

oŠŽÝ'iššn-i Když se císařští komissaři, z Prahy do Vídně a ortelem
zenyiprine-k císaři vyslaní, na hrad pražský navrátili a ortel potvrzený i také

něco změkčený přivezli, den 21. června měsíce (jenž byl den
pondělní) k té exekucí nařízen byl, před kterýmžto dnern pon
dělním ve čtvrtek 17. dne téhož měsíce června sedum praporcův

5363330 saského vojska jízdného do Prahy .přijelo, z nichž pět praporcův
"Ueb- v Starém Městě, ostatní dva v Novém Městě pražském rozlo

žených bylo, kteří tak ihned v Starém městě Pražském na rozlič
ných místech stráž drželi, a na rynku před raddním domem téhož

1.331? Města každau noc jeden praporec stál. Následujícího dne v pátek
' prostranné lešení na tom staroměstským rynku při domě raddním

proti Tejnskýmu kostelu (z toho domu raddního jedními dveřmi
nato lešení se chodilo a na něm zpronevěřilí stínáni byli) od
země čtyry lokte vyzdvižené a černém suknem přestřené, bylo,
jehož dýlka 22 lokte, tolikéž i šířka v sobě obsahovala, kteréžto
lešení šraňkem ohraženo bylo, aby lid k němu přistaupiti nemohl.

332303; Dne 19. června v sobotu z Měst pražských vězňové v obec—
ni. ních vozích krytých s obecními koňmi na hrad pražský před pány

císařský komissaři vezeni a velkau stráží jizdných ! pěších vojákův
červeně ošacených doprovázeni byli. V jedné prostranné svědnici
nad týmž hradě nad kancelláři, v který se saudové říšští držívali,
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trůn neb sedění vyzdviženo a fialové barvy aksamítem ozdobeno
bylo, na němž Karel kníže z Lichtenšteina i při něm z obauch
stran komissaři seděli, před kterýžto komissaře jeden vězeň po
druhým veden byl, proti němuž císařský prokurátor hned v český
i v německý řeči žalobu vedl a přednášel; na tu řeč právní
doktor Otto Melander v německé řeči dokladal, že Spravedlivý
ortel již jest zavřený, aniž co jiného má a může nésledovati,
nežli co sama spravedlnost a jednoho každýho vlastní provinění
s sebau přináší, i také co by k zvelebení cti římského císaře
a českýho krále slaužilo. Hned také na to druhý právní doktor
Jan Daniel Vácslav Kapper to všechno v latinské řeči opakoval,
a císařský rychtář Menšího Města pražskýho v němčině a po něm
jiný v češtině ortel přísný (jejž však J. M. Cské v milostivější
výpověď, jak málo vejš již dotknuto jest, v městě Vídni proměnila)
četl v tento spůsob:

Vilím Popel z Lobkovic a Pavel z Říčan dle ortele sprave
dlivého mají mečem strestáni býti, ale na milostivau J. M. Cské
resolucí mají—déle v vězení zůstávati; statky pak jejich (NB. po
dobně i všechněch následujících) do královské komory vzaty mají
býti. — Ten Vilím Popel byl nejvyšší hofmistr zemský v králov
ství českém.

Joachymovi Ondřejovi Šlikovi, hraběti z Pasaunu, měla nejprv
pravá ruka, potom i hlava utata býti, tělo jeho čtvrceno a na
rchestí mělo býti rozvěšeno; z zvláštní pak císařské milostí má
býti toliko ruka utata i hlava stata a to oboje na věži mostu
pražského co nejvejš vystaveno a vyvěšeno býti mé.

Vácslavovi z Budova tolikéž hlava i ruka utata, tělo čtvrceno
a na rozcestí má býti rozvěšeno, ale z milosti císařské toliko stat
& hlava na věži mostu vyvěšena býti má; Krištof Harant z Polčic ')
stat bude; Kašpar Kaplíř z Sulevic ačkoliv mnoho provinil, avšak
sešlosti věku J. Cská Mt ušetřujíc (byl zajisté on vletech téměř 90)
milost se činí jemu, aby toliko byl stat a hlava s jinými na věži mostu
vyvěšena byla; Prokop Dvořecký, Bohuslav z Michalovic, Fridrich
z Bílé a Jindřich Otto z Losu ačkoliv dle přísného práva měli
býti stati a čtvrceni, toliko stati a jich hlavy na mostskau věž lidem
k divadlu vyvěšené budau; Jan Vostrovec z Vostrovic sťat býti měl,
však z milosti císařské k věčnému vězení se odsuzuje; Vácslav
Felix Pětpeský stat býti má, však z té císařské milosti do věč
ného vězení se odsílé'; Diviš Černín nejprve dva prsty, pak hlavu

1) Správně: z Polžic.

1621

Ortel byl
čten.
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má míti uťatau, avšak z obzvláštní milosti ne dva prsty, ale toliko
hlavu tratí; Wolfgang Hozlaur měl býtiz království českého i 1. při
vtělených zemí na věčnost vypověděn, však z milosti císařské
odsílá se na jeden rok do Města Rábu, uherské pevnosti, železy
opatřený; Vilím Konecchlumský stat bude. — Až podtnd z pan—
ského a rytířského stavu jsau odsauzeni páni. Nyní následuje
stav městský:

Jan Theodor Sixt, mistr Valentin Kochan, Tobiáš Šteíiek,
Krištof Kober, měšťané pražští, stati býti mají; Jan Šultys Kutno
horský a Maximilián Hošťálek Žatecký, primasové, stati a hlavy
jejich na planyře, jedna v Kutný Hoře a druhá v Žatci přibité
býti mají; Janovi Jeseniusovi, doktoru lékařskému i akademie
neb literního svobodného učení pražského rektoru (pro poselství
od stavův českých pod obojí přijímajících do Uher konané),
má býti jazyk za živa uřezán, tělo čtvrceno a na rozcestí rozvě
šeno, hlava pak s jazykem v jisté místo dána býti má; však
z velké milosti císařské nejprv se jemu jazyk za živa uřeže, potom
stat, tělo čtvrceno a na rozcestí u stinadel rozvěšeno bude, hlava
pak s jazykem dá. se na věž mostu; Jan Kuttnaur, Simon Sušický,
Nathanael Vodňanský, Starého Města pražského raddní páni, obě
šeni býti mají; Melichar Tejprecht., prokurátor, Jiří Závěta, se
kretář při kancelláři stavův pod obojí neb při direktořích, a Pavel
Prčka neb Prška z milosti císařské vězením věčným trestáni býti
mají. — Tento Melichar Tejprecht s Wolfgangem Hozlanrem do
Rábu města uherského v železech vezen byl.

Vécslav Maštěřovský, jinak Jizbický, měštanín pražský, stat
' býti má; Jiří Hauenšild a Leander Ripel stati a pravé jejich ruce

také uťaté býti mají. —Tito dva ne sice s jinými zpronevěřilými austni
ortel den sobotního dostali. ale písebně on jim do vězení poslední
noc odeslán _byl. — Mikuláš Diviš, jinak Děbiš, Starého Města
pražského raddní servus neb služebník, měl míti uřezaný jazyk;
ale z milosti císařské toliko na hodinu k šibenici za něj přibit,
pak do Rábu poslán býti má- Vácslav Božecky'raddní servus, Jan
Švehla a Josef Kubín, oba prokurátorové, vymrskáni a z králov
ství českého i z zemí k němu přivtělených na věčnost se vypoví
dají; Matěj Borbonius a Fridrich Georg neb Gergen (oba doktoři,
Borbonius lékařský a Gorgon právní doktor) měli_stati býti, však
z milosti císařské mají býti v vězeni držáni; Kašpar Huzlar ')
a Jindřich Kozel, Nového města pražského raddní osoby, měli

') SprávněHozlauer.
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z domu raddníbo novoopražského oběšeni býti, z milosti' však 1621
císařské Huzlar v svém vězení zůstati, Kozel pak stat býti má;
Eliáš Rozín starší a Lukáš Karban oba mečemtrestáni býti mají,
avšak z milosti J. M. Cské obaum život se daruje, onomu vvězení,
tomuto pak v vyhnanství; Ondřej Kocaur, Jiří Řečický, Michal
Wittman a Šimon Vokáč stati býti mají ; Jan Kamaryk') rok
království českého má prázen býti, pak zase přijíti a navrátiti se
může. —- Někteří měšťané (jako Abraham Angel “), Jan Pelhři
movský a jiní) k další císařské vůli a k povážení byli zanechání.

Po dokonání těchto ortelův & po jich vyslyšení, což od šesté
ranní až do druhé po poledni hodiny pořad trvalo, dovezen byl
jeden každý do předešlého vězení svého, páni a rytířové do svých
v hradě pražským & měšťané do svých raddních domův. Kníže
z Lichtenšteina, když se také tehdáž z hradu pražského do svého
obydlí navracoval i také následujícího dne rano, když do kostela ““““"nyoh man

k sv. mši jeti měl, těch odsauzených vězňův manželky, dítky 33:35;
a příbuzní obojího pohlaví před ním na kolena padali. plakali '?
a prosili, aby on jich v vězení trvajících pánův manželův, otcův
a příbuzných, milostivým byl ochrancem a u J. M. Cské za ně
přátelským přímluvcem. 1 bylo jim všem odpověděno, že již žádná
milost býti nemůže, leč snad ta, že jich těla k počestnějšímu
pohřbu vydána byla.

Toho sobotního dne 19. června 11večer oznámeno bylo odsau- 1351-53;onng
zeným, že k vykonání přednesených ortelův den pondělní 21. června „,'„Šimcuía
uložen jest, protož aby své duše opatřili, zvláště ti, kteří umříti
mají, a k smrti se přihotovili. Pan Vácslav starší z Budova, také

pan Jiří Otta z Loss i jiní, kteří byli z jednoty Bratrské aneb 24313an
Pikharti, žádali pánův komissařův, aby jim kněz z jich Bratrské '
jednoty pro duchovní potěšení dán byl, ale bylo jim to odepřeno
i oznámeno, aby sobě buď katolickýho, buď pod obojí, buď
k augšpurgské konfessí se přiznávajícího kněze sobě do žalářův
k přihotovení nastávající smrti dle libosti vzali, sice kněz z' jednoty
Bratrské že se k nim žádný nepřipustí a také aby na něho žádný
nemyslil. Ačkoliv oni, jichž téměř polovice bylo z té Bratrské
jednoty, předně z toho velmi zarmauceni byli, však potom, když
jináče býti nemohlo, vzali sobě do svých žalářův kněze a duchovní

otce pod obojí, totiž: Na hrad pražský povolali oni k sobě Jana nm 331?"
Rosaciusa Hořovského, toho času faráře u sv. Mikuláše V'Menším

') Správně: Kam aryt.
') Předešle (str. 327) psano Engel.
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1621 Městě pražském a při Dolejší konsistoři pod obojí přijímajících
přísedícího a té konsistoři raddu; do radního domu Starého Města.
pražského povolali vězňové mistra kněze pod obojí Viktorína Vrben
skýho & Víta Jakše; do novopražského domu raddního povoláni
byli také dva pod obojí kněží Adam Klemens a Jan Hertvicius.
K vězňům Němcům (kteří mezi odsauzenými k smrti byli tři
a všickni doktoři: Jessenius, Hauenšild a Rippel) povolán byl
kněz mistr David Lippach'). — Pán Vácslav starší z Budova=
také pan Jiří Otta z Losu s knězem Janem Rosaciusem, oba
z jednoty Bratrské, pobožně sice v svém vězení na hradě pražském
rozmlauvali, však od něho duchovně posluhováni býti, aneb jak
oni pravili, večeře Páně užívati nechtěli proto, aby to od něho ve
čeře Páně dle jich domnění nedostatečné přijímaní jiným z jednoty
Bratrské spoluaudům nebylo pohoršlivé. Ostatní z jednoty neb
raději z roty bratrské vězňové také se těmi pod jednau kněžmi
řídili a od nich před smrtí svau potěšení přijímali.

3323453; V neděli 20. dne června v domě radním Starého Města
Me“- pražskěho u večer, když téhož domu hospodář těm odsauzeným

vězňům oznámil, že již čas večeře jest, hned jeden na druhého se
díval i rozmejšlel, zdaliž se večeřeti má? -— Jeden se však pro
hlasil těmito slovy: „Ačkoliv nám již té večeře potřeba není, nic
méně pro naše poslední společně na tom světě potěšení nepo
hrdneme tímto večerním poseděním.“ — To uslyše hospodář, odšel
a jídla pořádal; vězňové také ihned k večeři se hotovili, jeden
na stůl prostíral ubrus. druhý talíře rozkládal, jiný vodu k umý
vání rukau hotovil, jiný na stůl přinešené krmě rozdělovala všickni
té mysle jedné byli, že ta večeře na tomto světě poslední bude.

333333531 nich jeden, Jiří Hauenšild, právní doktor a pražské appellací
“"'ě'- radda, od všeho jídla a pití tehdáž se zdržel a když on k tý

večeři od Spoluvězňův zván byl, odpověděl: Dosti rozkošné posavad
ten červův pytel (ukázal on na své břicho) krmen byl, necht již
má dosti.“

Po té smutné a poslední večeři nenadále jim oznámeno bylo,
že již ty páni, kteří na hradě pražským vězňové byli, do téhož
domu raddního staropražského vezau. To oni slyšíce, hned rychle

1) Rosacius, Vrbenský a Lippach popsali poslední okamžiky a popravu
odsouzených jakožto svědkové očití. Vypravování jich jest zde hojně užito.
Viz Jireěkovu Rukověť 11.str. 196. a 335. — Mimo to užil Beckovský ještě
některýchpodrobnostíz bratrského spisuHistorie 0 těžkých proti
ven stvích církve české. (Viz vydaní Hirschberského z r. 1844. str. 184.
a násl.)
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od w—čeřevstali, k oknům p08píšili a nejenom ty vězně, ale také 1621
silnau vojanskau stráž i velké množství dívajícího se lidu z všech
něch oken, také na rynku stojícího spatřili. Ti z hradu pražského
přivezeni vězňové když nahoru do téhož domu raddního vešli, od “110131350
téhož domu vězňův přívětivě vítáni byli a společně se těšili i
rmautili, tu celau noc v největších pobožnostech strávivše. Násle
dujícího dne ráno když svítati počalo, všickni vězňové tváře své
umyli, bílé košile brali &jiné šaty čistotné, tak jako by na veselí
& na slavné hody jíti měli, obláčeli, také od šatův obojky odře
závali, aby na lešení při stínání v překážce nebyly, Pánu
Bohu své duše co nejvraucněji poraučejíce. Toho ranního času

oznámeno jim bylo, že velmi pěkná duha na obloze nebeské cunami_
ukazuje se; i přistaupili oni k oknům, i jiní přítomní všickni ln
z oken se na ni dívali jistě s velkým srdce svého potěšením;
dívali se i také divili se všickni vojáci, téměř i celá Praha, na
neobyčejnau té duhy jasnost proto s podivením, že obloha nebeská
tehdáž oblakem potažena nebyla, také dva dni před ukázáním
té duhy i dva dni potom žádný dešt nepršel, protož času toho
ranního nebeská obloha velmi jasná byla.

Málo vejš zde dotknuto jest, že páni na hradě pražským
vězňové povolali k sobě duchovního otce Jana Rosaciusa Hořov
ského, od sv. Mikuláše v Menším Městě pražském toho čaSufaráře,
pro kterého pan Kašpar Kaplíř v sobotu před večerem 19. června
poslal a po obšírném duchovním rozmlauvání k němu Rosaciusovi

tato slova promluvil: „Vzkázala mi moje streina '), že jest od Roookapu
knížete z Lichtenšteina tomu vyrozuměla, kdybych milost hledati
&.žádati chtěl, že by mně život darován byl, však na takový
spůsob, abych do mé smrti vězněm zůstával; já ale jí jsem vzkázal,
že z takové milosti všechněm děkuji, který ne lidskau ale božskau
milost hledám a jí hledati budu vždyckny až do mé smrti. proto
že jsem proti Pánu Bohu dobrotivému každodenně častěji hřešil,
milost pak u knížete Lichtenšteina žádati nemíním, nebot jsem
proti němu v ničem neprovinil. Kdybych pak u něho milost
hledal, dal bych se vinnen, jako bych něco zlého proti němu
učinil a tu smrt, ku který on mě odsuzuje, jako bych zaslaužil.
I jakau mně to milost podávají, abych vězněm až do smrti zůstá
val? vždyt jest mi 'lépeji umříti, nežli se v vězení do smrti trápiti;
já beztoho dávno jsem žádal Pána Boha, aby mne z tohoto světa
bídného vzíti ráčil. Mámt já již věku osumdesáte šest let a již

') Paní Pruskovsk£.—Skála V. 93.
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mi se spravedlivě na tomto bídným světě stejská; jím-li co, nevím
dobré-li jest, piju-li co, nevím, pivo-li či víno jest; žádnýho koštu
ani chuti nemám; sedím-li, stejská mi se, ležím-li, stejská mi se,
choditi hned pak naprosto nemohu, jen kam mne moji domáci
odvedau aneb na berličkách se odnesu, a kdybych dýleji vězněm
zůstal, nevím, dali-li by jísti neb píti, aneb služebníka, který by
mne opatroval a šetřil, také—liby mně dovolili u sebe míti. Kdy
bych nyní smrti se podnikl, mohl by mne Pán Bůh šlakem neb
jinan nemocí navštiviti, v níž bych se sám více nežli nyní mrzel
a smrti na sebe žádati musel, a nad to nevím, měl-li bych potom
k Pánu Bohu takovau horlivost a důvěrnost, jakau nyní mám,
tak že se tý smrti nic nebojím, ale daufám a silně věřím, že
Bůh z své milosti pro smrt svýho milého Syna mně milostiv býti,
moje přetěžké hříchy mně odpustiti &duši mau, když moje šedivá
hlava, která čtyrem císařům a králům českým věrně slaužila.
z mého těla na zem zpadne, k sobě do věčné slávy vzíti ráčí.
A protož když oni pravějí, že sem smrt zaslaužil &že umříti mám,
ve jmenu Božím necht umru, děj se Jeho vůle svatál“ — To po
věděv, poděkoval Rosaciusovi, že ho navštívil &duchovně potěšil,
který poručiv ho Pánu Bohu, z hradu pražskýho, nebot již brány
téhož hradu zavírati se měly, do své fary v noci pospíchal.

Dne 20. června v neděli ráno hned po pátý hodině on Jan
Rosacius z své fary na hrad pražský k ostatním vězňům, kteří ho
žádostiví byli, aby je navštívil a k smrti přihotovil, sám pátý
pospíchal a u nich i s nimi až do hodiny dvanácté duchovně pra
coval, jichž všech jedenácte bylo, totiž: Kašpar Kaplíř, Bohuslav
starší z Michalovic, Prokop Dvořecký a ti v Bílý věži v jednom
pokoji stráží Opatření byli; Krištof Kobr, Jan Šultys, Maximilián
Hošťálek, ti tři také spolu v jednom obzvláštním pokoji v tý věži
byli; v třetím pokoji neb v vězení byli dva: Valentin Kochau
a Dobiáš Šteífek; při auřadu purgkrabským Krištof Harant, Vilím
Konecchlumský a Diviš Černín v žaláři seděli. Co který tehdáž
k tomuto Rosaciusovi mluvil, v čem se vinen dával a z čeho se
vymlauval, to pro obšírnost zde klásti pomíjím '), toliko slova
Harantova krátce zde dotknu, který k Rosaciusovi takto mluvil:
„Můj milý pane otčel já umříti mám a nevím proč; ty dvě sice
příčiny na mne uvalují, že jsem k městu Vídni s jinými táhl,
u Vídni s vojskem českým ležel a do oken císařských stříleti dal,

') Viz nahoře pozn. 1. na str. 332. a vypravování Skálovo v dílu V.
str. 95. a násl.
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také že jsem presidentství komory české na sebe přijal; když páni
direktorové dosazeni byli a správy království českého se ujali, od
nichž nejenom na mne, ale také na jiný pány český pod ztracením
ct), hrdla i statkův to vloženo bylo, abychom k Vídni zbrojně táhli,
což jsme také učiniti museli;že jsem já na sebe auřad president
ství komory české přijal, komu jest lípeji bylo, jako kněžím pod
jednau spůsobau lidu Krista Pána podávajícím? nebot jsem jim
jejich věci zauplna vydávati poraučel, čehož by žádný sice jiný
nebyl učinil“ atd. — Těm všem vězňům on Jan Rosacius tehdej
šího času ranního pod obojí spůsobau (mimo pana Diviše Černína,
který toliko pod jednau spůsobau Krista Pána přijímal) podával,
s nimi se horlivě modlil, je duchovně těšil a s nimi se na _ten čas
rozžehnaje, od pana Bohuslava z Michalovic k obědu po dvanáctý
hodině pozvaný, k němu přišel as tím pánem obědval. Byl tehdáž
ten oběd sice dosti hojný, ale velmi málo pro velkau tesknost se
požívalo.

Toho dne nedělního před samým večerem všickni vězňové,
kteří k autrpnému trestání odsauzeni a na hradě pražským tehdáž
arrestem stíženi, z téhož hradu (také i ostatní z Nového i z Men
šího Města pražského domův raddních) do Starého Města pražského
raddního domu velkau stráží opatření vezeni byli a v tom domu
raddním staro-pražským k nastávající smrti všickni se hotovili.

Kněz Jan Rosacius v druhau hodinu po půlnoci na pondělí
vstana a z své Svato-Mikulášské fary malostranský vyjda, vzal
s sebau jednoho přespolního kněze, svý dva služebníky, také
jednoho z malostranské stráže vojáka a vejda do raddního domu
stem-pražského, kde ti vězňové silnau stráží opatření byli, přímo
do jedné svědnice vše], kde bylo pět vězňův, totiž: Joachym Ondřej
hrabě Šlik, VácslavstaršízBudova, Krištof Harant, Fridrichz Bílé
a Vilém Konecchlumský, jimž on Rosacius duchovní potěšení učiniv,
do druhé svčdnice odšel a v ní pány rytíře čtyry našel, jenž byli:
Kašpar Kaplíř, Prokop Dvořecký, Jindřich Otta z Losu a Bohuslav
starší z Michalovic, ty také on Rosacius potěšiv, odšel do místa,
kde zůstávali osoby stavu městského, někdejšídirektorové, a bylojich
v tom místě společně šest, totiž: Valentin Kochan, Dobiáš Šteífek,
Krištof Kober, Theodor Sixt, Jan Šultys, Maximilián Hošťálek, a ty
všechny duchovně těšil. Podobně při ostatních vtom domě raddním
vězních bděli, je k smrti hotovili a duchovně těšili jiní otcové
duchovní.

Rosacius zavolán byv k těm pánům, u nichž byl hned ponej
prve, když do raddního domu přišel a vejda mezi ně, přistaupil

1621
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1621 k panu hraběti Šlikovi, řekl k němu: „Pán Bůh rač Vaši Milost
těšiti s Duchem svým svatým a posilniti, aby ste tu smrt mile
postaupili, a duši Vaši rač Pán Bůh milostivě k sobě přijmauti“.

353311113:I odpověděl na to pan hrabě: „Děkuji vám, můj milý pane otča
z tak pobožnýho a svatýho vinše; dal mně Pán Bůh to, že se
nic té smrti nebojím“. Nic víceji k němu nemluvil farář Rosacius,
proto že u toho pana hraběte byli němečtí kněží, s ním se modlili
& duchovně ho těšili.

Ca'“ "“o To když se u těch vězňův dálo, také na lešení před tímroz rostlen

by?“ "Eodomem raddním vyzdvižené postaven byl krucifix a před nímcia: sta
V:: prostřeno bylo černé sukno, na které ti páni kleknauti museli,

kteří dle ortele stínáni byli. Každýmu z nich nové sukno prostřeno
bylo, aby vida který na předešlém sukně krev vylitau, v své

333151? myslí se nekormautil. — Na pavlači před tím domem raddním
v čas té exekucí neb toho trestání seděli císařští páni komissaři
i také třích Měst pražských císařští &královští rychtářové; z téhož

Conana-rhon-domu raddního skrze velký dveře proti kostelu Panny Marie před
Tejnem položena byla prkenná cesta, po které ti k meči i také
jiní k jinýmu trestání odsauzení páni na to lešení chodili, z nichž
každý ne aby měl svázán a jako zločinec veden býti, ale kdo
jak volně chtěl, mohl jíti. Okolo lešení toho dva praporce jizdných

Vojskouwa tři korauhve pěchoty v šiku vojenském stáli a dokad exekucí

5333311;:—rtvala, tak bylo neustále traubeno & bubnováno, že žádný z těch
odsauzených pánův, co který na tom lešení mluvil, slyšáu býti
nemohl, leda od těch, kteří při takovému pánu stáli.

223123133: V tom udeřila pátá hodina na polovičním orloji neb na
cí. německých hodinách dne 21. června měsíce ráno, také té chvíle

na hradě pražským z velké střelby neb z děla, to jest z kusu,
vystřeleno bylo, o čemž zvěděv p. hrabě Šlik, řekl: „To jest
heslo smrti naší a na mně první pořádek“. —Po takovým vystře—
lení z kusu páni císařští Měst pražských rychtářové přišedše
nejdříve do tý svědnice mezi pány vyššího stavu, jim oznámili,
aby na koho voláno bude, ten aby na lešení z domu raddního
neprodleně vyšel; a ti rychtářové císařští jdauce hned také do
jiných pokojův k vězňům, také to jim všem oznamovali. To když
oni vyřídili a odešli na svá místa k pánům komissařům, hned
třích těch pražských Měst rychtářové měšští do tohoto prvního
pokoje, následovně i do jiných pokojův přišli & na koho oni
zavolali a jemu oznámili, aby na lešení vyšel, ten ihned vyjíti
musel.

První volán byl pan Joachym Ondřej Šlik z Holejče, hrabě
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z Pasaunu a z Lokte na Svijanech, tejna císařskákrálovská radda
(toho pána Fridrich falckrabí nejvyšším království českého sudím
i také hejtmanem Horních Lužic učinil) a zpronevěřilých stavův
direktor, jehož čtyry \němečtí kněží na lešení vyprovázeli, modlíce
se s ním. On přijda na lešení, hned s pomocí svýho služebníka
hrdinsky a spěšně až pod svá ramena se obnažil a na černé roz
prostřené sukno před krucifix když klekl a duši svau Bohu po
raučel, hned mu hlava stata, potom také pravá. ruka, kterau jeho
služebník na špalek schválně přihotovený položil a jí držel, utata
byla. To když se stalo, hned přišli muži, jichž. bylo šest, na lešení
v černých kápích celé odění, aby od lidu poznani nebyli, a to tělo
bez hlavy, také bez ruky (hlava i ruka jeho, také i jiných někte
rých na stranu zatím odložena byla) do toho černého sukna, na
kterém on klečel, obalili a z lešení odnesauce, je do umrčí truhly
vložili, která. (podobněi ostatní truhly) od očích vzdálených místech
ukryta byla, také sami se zatím ukryli a tak tohoto těla ani ostatních
těl mečem stínaných mistr p0pravní se nedotekl. Když ten pan
hrabě Šlik, maje věku svýho více než 50 let, o své ohavné smrti
ortel čísti slyšel, že má býti stat, ruka pravá utata, tělo čtvrceno
a. na rozcestí vystaveno. řekl hrdinsky: Levis est jactura sepulchri“,
Není velká škoda tělu v světě bez hrobu býti. — Po bitvě na
Bílý Hoře a po přemožení vojska českého obávaje se on pan hrabě
Šlik štastnýho vítěze Ferdinanda císaře, svýho českýho krále, do
Lužic, potom i do Fojtlandu, jakožto do bezpečného místa ustaupil
sice, ale kurfiršt saský k raddě nějakého D. H. (snad doktora Hoě
nazvanýho) '), téhož hraběte nepřítele auhlavního, poručil ho, ač v své
mladosti dobře zaslaužilýho hofmistra svýho, dne 18. března měsíce
skrz jednoho svýho rytmistra saského v zemi fojtlanské jíti, k sobě
do Drážďan, ihned také do Prahy dodati. — Hlava i ruka jeho na
bráně mostu pražského k divadlu vystrčena byla.

Druhý volán byl Vácslav starší z Budova, stavu panského
pán na Hradišti, Klášteře a Zásadce, někdejší direktor, pan učený,
auřady zemskými vzéctnými poctěný (posledně také ho Fridrich
falckrabí presidentem nad appellací na hradě pražským ustano
venau učinil) a v mnohých dalekých zemích dobřeznámý, nebot on

') Domněnka tato jest nepochybně dosti podstatné. Kdo byl dr. Hoě,
vyložili jsme nahoře na str. 175. pozn. ]. — Hrabě Ondřej Joachym Šlik zatknut
byl jmenem lmrííršta saského od Wolfa Fridricha z Ltlttichova na zámku
Fridlandě, kdež meškal u švakra svého pána z Redernu v naději, že mu
bude od Ferdinanda II. odpuštěno.

BeckovskéhoPoniky“ II. a. 22
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v svým mladým věku německau, vlaskau, francauzskau, englickan,
hollandskau i tureckau (kdež se také sedm let zdržoval) šťastně
projel 1). Ten počestný sedmdesáte čtyr letý stařec když k smrti
šel, svau šedivau hlavu i dlauhau bradu hladil, řka: Mé milé
šediny, hle jaká čest vás očekává, když v brzkým čase korunau
nebeskau budete poctěné.“ — Šel on tehdáž, když na něho zavo
láno bylo, velmi vesele k smrti na lešení, nevzal žádnýho kněze,
který by ho deprovázel a duchovně těšil, proto že on byl nábo
ženství pikhartského a kněží pikhartští ani v Praze, ani v Čechách,
ani v okolních císařských a královských dědičných zemích veřejně
tehdáž trpíni nebyli; z domu raddního vycházeje horlivě se modlil
a na lešení přijda, vstaupil na černé rozprostřené sukno, z šatův
se svlékl, klekl 0. stat byl. Jeho tělo tak jako 1). hraběte Šlika
i také jako jiných ostatních stínaných vězňův těla od těch šesti
v mumraj oblečených mužův do toho černého sukna obaleno,
z lešení odnešeno a do umrlčí truhly vloženo bylo. Hlava jeho
statá na bránu mostu pražského s jinými vystavena byla k divadlu.
— Tělo jeho, také i jiných stínaných (mimojednoho těla. o němž
nížeji) od manželek i od přátel, kam se manželkám i přátelům
líbilo, pohřbeno bylo. Byl ten pán za Rudolfa H. iza Matiáše,
císařův a králův českých, jich obau radda. Po vítězství císařském
na Bílý Hoře ten pán manželku svau, syna, nevěstu i vnuky svý
z Prahy ač vyprovodil, zase však do Prahy se navrátil, poněvadž
on s panem Ottau byl strážným české koruny, aby řečeno nebylo,
že ji Opustil.

Třetí volán byl Krištof Harant, pán z Bezdružic a z Polžic
na Pecce, někdejší spoludjrektor a stavu panského pán; také od
císaře Rudolfa H. on jeho komorníkem, potom od Matiáše císaře
raddau komory české královské, posledně od Fridricha falckraběte
presidentem již jmenované komory učiněn byl. Spíše nežli na něho
voláno bylo, poslal on pro kněze Jana Rosacia, hned jak pan Vácslav

varan: 1-z Budova z toho pokoje na lešení odšel a jej hned také žádal, aby
svý mainl

co.

0 nábožen
ství.

O podda
ných.

jeho paní manželce 9) následující věci oznámil: Předně, že on
Krištof Harant jakožto její věrný manžel ji posledně napomíná,
s ní se laučí a ji žádá, aby při svém náboženství stálá byla; za
druhé, aby s poddanými mírněji nakládala, robot jim nepřivětšo—

') Viz J irečkovu Rukověť I. 106. — Jakožto spisovatel proslul Bu
dovec nejvíce svým spisem Antialkoran a pak polemickými spisy proti
drn Hoěovi v r. 1617. vydanými.

') Anně z Wartenberka.
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vala, raději umenšovala, “chudý poddaný at dílem opatří, jim za
práci spravedlivau mzdu dává, platy a roboty odpauští; za třetí,
k svým dítkám žádnýho preceptora a učitele pod jednau spůsohau
přijímajícího aby nejednala, ale pod obojí aby k nim brala. Ona
však brzo po jeho smrti vdala se za jednoho pána katolického, svý
syny tovaryšstvu Ježišovému do školy posílala a sama také k ná
boženství pod jednau přistaupila. — Ten pan Harant po některých
ještě krátce doložených slovích nenadále vzdechl a hlasitě řekl:
„Ach, můj milý Božel jaké a kolikeré vzdálené země jsem projel,
v jak mnohých nehezpečenstvích živobytí mého na zemi i na moři
jsem býval, za kolik dní chleba jsem častokráte ani neviděl, pískem
sem jednau všecken zasypán byl. a ze všeho mně můj dobrotivý
Bůh pomohl; a hle, nyní v mé milé vlasti nevině smrt násilnau
podstaupiti musím. I odpustiž Pane Bože mým nepřátelům“ — V tom
bylo zavoláno na něho, a on rozžehnaje se s ostatními pány, šel
s knězem Rosaciusem na lešení a tak jako všichni jiní horlivě se
modleje, stat byl. -—NB. Kdykoliv na kterýho vězného zavoláno
bylo, aby na lešení přišel, každý se s přítomnými pěkně rozžehnal,
&oni jemu zdvořile děkujíce, štastnau cestu vinšovali. Kterýhokoliv
mistr popravní stíti měl, žádnýmu se neukázal, ale pozadu tiše
k nim přistaupiv, je nenadále stal.

Jak mnohá velká nehezpečenství ten pan Harant na cestách
vystáti musel, poznávají se z jeho do země Svaté putování 1), které
on dosti obšírně v své tištěné české knize vypisuje; všem těm ne
bezpečenstvím on sice štastně ušel, tomuto však ujíti nemohl.

Čtvrtý volán byl Kašpar Kaplíř z Sulevic, pán z rodu rytíř
ského, nejvyšší písař v království českém a spoludirektor (spíše
nežli zavolán byl, poručil sobě dáti košili z čistého kmentu až do
kůtkův dlauhau, ji na svý obyčejné šaty oblekl a na ní hedbávným
pláštěm se přioditi kázal) a když na něho zavoláno bylo, řekl: „Ve
jmenu Páně! však sem již dosti čekal a toho světa jako s lžící
již také nasytil.“ — Služebníci jeho pomohli mu z místa, kde
seděl, vstáti. a on rozžehnaje se s přítomnými, pomalu kráčel, oči
své k nebi pozdvihl a zvolal: „Pane Bože, buď mně milostiv v po
slední tuto mau hodinu a posilniž mne ubohýho starce, abych mohl

') Jest to známá:„Cesta z království českého do Benátek
aodtud po moři do země svaté, země judaké a dále do Egypta a veli
kého měata Kairo, potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arabii
ležící“ vydanás mnohými obrazy od Haranta samého nakreslenými r. 1608., a
v německém překladu od bratra jeho Jana r. 1638. — Nové vydání opati-il
nákladem Matice České K. J. Erben r. 1854.

22*
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na to divadlo dojíti a bez strachu blahoslaveně umříti.' V tom
nenadále zamotal se, nebot pro sešlost věku svého (maje on tehdáž
86 let) sotva nohy zdvihal a kněze Rosaciusa, který ho vyprovázel,
přívětivě žádal, řka k němu: „Můj milý pane otče! prosím vás,
neostejchejte se mě a dovolte, at na vás mau ruku vložím, bych
mohl z těchto stupůův pěkně a bezpečně sjíti, z nichž kdybych
spadl a krk můj zlomil, nepřátelé moji říci by mohli, že jsem sobě
zaufal. Když mám býti za divadlo světu, necht jsem. an můj milý
Spasitel větší potupu pro mne trpěl i smrt kříže, a já také trpěti
chci tuto pokutu i smrt pro Něho a pro slávu Jeho.“ To když on
mluvil, kněz Jan Rosacius vezma ho za ruku a s ním se modleje,
na lešení ho dovedl; na černé prostřené sukno když on starce
vstaupil, přítomných žádal, aby kata napomenuli, jak nejprv klekner
aby ho stal, spíše nežli by mu od mdloby padnauti se přihodilo.
S pomocí jiných svůj krk obnaživ, těžce klekl & modleje se velmi
shrbeně a napoly sehnutý, klečel tak snížený, že ho kat stíti ne
mohl; protož jeden z přístojících řekl k němu: „Urozený pane!
když's duši tvau Pánu Bohu poručil, již i tu šedivou hlavu vesele
Pánu Bohu obětuj a ji vzhůru k nebi pozdvihni.“ — I odpověděl:
„Ve jmeno Božíl“ &jak nejvýš mohl ji pozdvihl a zvolal: „O Pane
Ježiši Kriste!“ To pověděv, stat byl ahlava jeho na bráně mostské
byla vystrčena. — Jiná řeč jeho vejšeji se nachází.

Pátý volán byl Prokop Dvořecký z Olbramovic, místo-komor
ník zemský v království českém a spolu-direktor, který když volán
byl, ochotně odpověděl: „Nu chvála Pánu Bohu! i děkuji jemu, že mne
již k sobě volá. Necht se Jeho svatá vůle dějel Jemu jsem živ byl i
také umírám“ Na lešení když vstaupil, hned se obrátil k pavlači,
kde císařští komissaři seděli, k nim něco v krátkosti mluvil, však
pro velké bubnování a traubení slyšán býti nemohl. Mezi tím
svláčeje šaty, dal měšiček s penězi knězi, řka: „Hle poslední moje
bohatství ! i to již mi nepotřebné vám dávám“. A uhlédav na hrdle
zavěšený zlatý groš, na němž korunováni Fridricha falckraběte
vyráženo bylo, vzal jej z hrdla a jednomu z přístojících, svýmu
věrnějšímu, dal, řka: „Přísahau tě zavazuji, když můj milý král
Fridrich zase dosedne na stolici královskau této země, dej mu
tento groš a řekni, že jsem jej na hrdle svém až do smrti pro
lásku, kterau k němu mám, nosil, nyní pak pro lásku Boží a pro
něho Fridricha krále našeho rád krev mau vycezuji a umírám.“
To pověděv, klekl a poraučeje hlasitě duši svau Pánu Bohu, právě
když ta slova dořekl: „„Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mně!:
a přijmi duši maul“ stat byL
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NB. To vždyckny mistr popravní pozoroval, že žádnýmu 1621
v jeho modlení nepřekážel, nýbrž který k Bohu své vzdechnutí
dořekl, toho ochotně on stal. — Hlava na bráně vystrčena byla.

Šestý volán byl Fridrich z Bílé (jinak 2 Běly) na Řehlo- „ma-1:3“
vicích, radda krále českého, německých lén přední auředlník a od
stavův zřízený direktor; jeho na lešení vyprovázeli němečtí kněží;
šel on k té smrti pobožně i vesele a když stat byl, hlava jeho
také vedle jiných nad bránu mostskau na tyči vystrčena byla.

Sedmý volán byl Jindřich Otta z Losu na Komárově, jeden o."IŠnŽ'iÍŠLu
z direktorův, kterýho Fridrich falckrabí učinil raddau komory "“
královské české i také s hrabětem z Turnu purgkrabím karlštein
ským. Také on býval království českého podkomořím, svého nábo
ženství Pikhart, jehož na lešení předce Jan Rosacius, byv od něho
k tomu dožádán, modle se s ním, doprovázel a přijde on na roz
prostřené sukno černé, padl na tvář a chvíli malau tak leže, co
by. mohl třikráte Otčenáš atd. vyfíkati, tiše se modlil, potom vstal,
kabát svlékl, na kolena klekl a zvolal: „V ruce Tvé, Pane Bože,
poraučím duši man: pro Ježíše Krista Syna Tvého smiluj se nade
mnau a přijmi mne k věčnému oslaveníl“ To pověděv, stat byl;
hlava jeho na bráně zavěšena byla.

Osmý volán byl Diviš Černín z Chudenic, předtím císařského B'ÉEÉĚ
dvora dvořenín a potom hradu pražského hejtman i také spolu- "“
direktor. Na lešení d0provázeli ho katoličtí kněží, který vstaupiv
na sukno černé, před kruciíixem padl na svau tvář, tiše se modlil
a vstana, s šatův se svlekl, klekl, svau duši Bohu poraučel a stat
byl, maje věku svého 56 let.

Devátý volán byl Vilím Konecchlumský,muž v letech 70, 33,3;
jemuž nohy jeho od několika let slaužití nechtěly, a spolu-direktor. *“ ““*
Na něho když rychtář volal, aby na lešení šel, řekl: „Půjdu, abych
umřel a nevím proč? Pane Ježíši Kriste, kterýs nevinně pro hříchy
naše umřel, dejž mi umřítí smrtí lidí spravedlivých a přijmi duši
mau v tvé svaté ruce“ atd. Vymodliv se, stat byl.

Desátý volán byl Bohuslav starší z Michalovic a na Rve- ŠÉ'ŠiĚůÍ-icz
nících, při králi a při království českém dobře zaslaužilý. Byl on am.
Bohuslav také purgkrabím královských hranic (sic) i spolu-direk
torem. On, že později na něho, nežli na jiný voláno bylo, rmautil
se a slyše pana Fridricha z Bílé od rychtáře volati, jako by tu
čas byl o přednost se hádati, řekl: “„Proč má pán z Bílé na smrt Res jehe
přede m'nau jíti? an jsem já v tomto životě jej předcházíval a před
ním chodíval“ To pověděv, hbitě vstal, s ním se objal a polibiv
ho, řekl: „Jdi, bratře milý, napřed, když tak Bůh chce, a já půjdu
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za tebau.“ Že pak ještě před ním p. Otta, Černín &Konecchlum
ský pořád voláni byli, on jako by se bál, že ho pominau a k smrti
volati snad nebudau, smutným hlasem řekl: „I Pane Bože, co se
to děje? však víš, že jsem se Tobě cele oddal. Ach, nepohrdej
služebníkem svým, pospěš a vytrhni mne z tohoto lstivého světa
k Tvý nebeský slávě.“ To on když dořekl, obrátil se k Janovi
Rosaciusovi a řekl: „Prosím vás, můj milý pane otce duchovní !
zkažte mojí paní manželce, at se ona pro mau smrt přílišné
nermautí, ale tím at jista jest, že ji Pán Bůh s jejími dítkami
živiti bude a opatrovati.“ Jan Rosacius když spatřil rychtáře
z lešení k tomu pokoji se navracovati, řekl k tomu Bohuslavovi:
„K jaké tak pospícháte slávě, již následovati bude, nebot již jdau
volati vás.“ To uslyšev on, hned odpověděl: „Chvála Tobě, můj
Bože, že již z světa vzat býti mám, abych byl s Kristeml“ Hned
proti těm rychtářům šel ochotně a vesele; rychtářové když před
staupili a na něho zavolali, vesele promluvil: „Poďmež tehdy ve
jmenu blahoslavené a nerozdílně Trojice Svaté“ Po cestě s kně
zem Janem pobožně se modlil, na lešení přijde, na černé sukne
před kruciflx klekl, stat byl i pravá ruka byla jemu utata. To
oboje potom také na bránu mosteckau k divadlu vystrčeno bylo.

Těchto 10 pánův (třích prvních stavu panského a ostatních
7 stavu rytířského) tak žalostně své živobytí dokonali. — Hned
po tomto panu Bohuslavovi starším na stav městský voláno bylo
následovně:

J edenáctý a stavu městskéhoprvní volán byl Valentin
Kochan z Prachové, měštěnín Nového Města pražského, muž učený,
svobodných literních umění magister, téhož města také písař
raddní i také od stavův za direktora vyvolen. On na lešení volán
když přišel, jehož také Jan Rosacius vyprovázel, říkal slova starce
Simeona: „Nyní propauštíš Pane služebníka svého v pokoji, nebot
jsau viděly oči mé Spasení Tvé, které jsi připravil před obličejem
všech národův.“ A poklekna na černé sukno, modlil se vysokým
hlasem v řeči latinské: „In manus Tuas, Domine, commendo spi
ritum meum; V ruce Tvé, Pane, ducha mého poraučím, smiluj se
nade mnau, Beránku Boží! Pane Ježíši Kriste, přijmi duši maul“
A v těch slovích stat byl. — Hlava jeho na bráně mostské vy
strčena byla.

Dva náctý volán byl Dobiáš Šteflek z Koloděj, měštěnín No
vého Města pražského i direktor, který prve než na něho voláno
bylo, s velkau pokorau takto mluvil: .,Můj milý Pán Bůh ráčil
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mně dávati všechno dobré na tomto světě, ale nyní dává mně píti 1621
kalich utrpení. Jsem tím jist, že se to činí k mému dobrému,
abych skrze ohavnau smrt tauto auzkau cestau přišel do království
nebeského. Ját jsem sice nezaslaužil na Jeho Božské Milosti
toho, abych s těmito vzáctnými pány měl korunován býti pro za
stání Jeho pravdy, ale když se tak Jeho Mílostí Božské líbí, budiž
Jemu ze všeho věčná chvála i čest.“ Když na něho zavoláno bylo,
ruce i oči k nebi zdvihna, řekl: „Můj milý Spasitel když měl pro
mě umříti, zvolal k Otci svýmu: ,Otče, ne jak já chci, ale jak
Ty chceš, děj se vůle Tvář A což já červ bídný, prach a popel
země, mám se Tvé vůli svaté protiviti? odstup to ode mne. Aj,
jdu, můj milý Bože, poslušně a prosím, smiluj se nade mnau,
shlaď ze mne všechny hříchy a nepravosti: očist mě Bože iz0pem
a očištěn budu, obmej mne krví Krista Ježíše, Syna Tvého milého,
a nad sníh zbílen budu.“ —Na lešení on příjde, z šatův se svlekl,
klekl a k Bohu zvolal: „Pane Ježíši Kristel Beránku Boží, který
snímáš hříchy světa, sejmiž a shlaď ze mne všechny nepravosti
mé! V ruce Tvé, o Pane Ježíši Kríste“ — v tu chvíli nenadále
stat byl.

Třináctý volán byl Jan Jessenius, umění lékařského doktor, JanJesseni
učení pražského v Karlově kolleji professor, té pražské akademie “' "“
rector magnificus, člověk urozený, z uherskýho otce, jemuž vesnice
v Uhřích, Jessen řečená, přináležela, zplozený a pro svá umění
mnoho zemím a pánům slavným velmi známý. Na lešení když
k smrti byl volán, kněží němečtí vyprovázeli ho a s ním se
modlili. Přijda na lešení, obrátil se k saudcům a k nim ačkoliv
mluvil, však pro hluk bubnův a pro zvuk traub slyšán býti ne
mohl. I přístaupil k němu kat, aby mu jazyk uřezal, jejž on míru“"
spěšně vyplazil a k uřezání dal. Častěji on sice po vyslyšeným
orteli následující slova před jinými sobě připomínával: „Velice Éeějeho.
mne to bolí, že mýho jazyka, který před knížaty, před krály,
před císaři mluvíval, tak potupně zbaven býti mám; ač sice to
mrzuté s ním se katování budaucímu vzkříšení nic překážeti ne—
bude.“ — Hlava jeho,k vystrčení na mostskau bránu s jinými
odložena byla, tělo pak jeho katovští pacholci do pytle dali, dne Čtvrcenbyl.
následujícího za šibeničnau branau je čtvrtili a ty čtvrtě blíž stí
nadel při obecné cestě na čtyrech kůlích rozvěsili.

On Jan Jessenius léta 1618. od českých stavův pod obojí 1618

poslán byl do Uher v poselství, které když dobře vyřizoval a do olgolegztegr,
Čech z Uher se navracovati měl, nenadále v Prešpurku jat & do den.
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Vídně dodán byl'). Potom po některým čase císař Matiáš na
změnu jednoho urozenýho Vlacha, který u českých stavův byl
v zajetí, jej na svobodu propustil. Císař Ferdinand po vítězství
na Bílý Hoře a po opanování Měst pražských, kde Jessenius oby—
vatelem byl, poručil ho jíti a s jinými do vězení dáti.

Povídával on častěji svým dobrým známým, že on v vídenském
vězení, do Prahy maje již odjeti, na stěně toho vězení následující
litery napsal: I. M. M. M. M. Na ty litery, když po jeho do
Prahy odjezdu se dívali mnozí a co by oné vyznamenávaly, do
vtípiti se nemohli. Toho se dověděv arcikníže Ferdinand, (potom
také po Matiášovi císař) pán vtipný, takto litery ty vyložil:
Imperator Mathias Mense Martio Morietur; a vzav křídu on Fer—
dinand, napsal jiný těch liter vejklad, totiž Iesseni Mentiris, Mala
Morte Merieris. Toho se dověděv Jessenius, řekl: „Jakož jsem
já o Matiášovi neselhal, (nebot on císař Matiáš toho mense Martio,
měsíce března, umřel) tak také nepochybně Ferdinand, když se
císařství i českého království ujme, o to se starati bude, aby se
jeho proroctví o mně vyplnilo“ — Což také se stalo, jakž málo
vejš zde dotknuto jest.

Vypisuje on své poselství, vyřízení i vězení, vide íinem hujus
anni sub signo Q“)

Čtrnáctý volán byl Krištof starší Kobr, měštěnín Menšího
Města pražského a člověk hrdinský. On že byl nejstarší a nej
přednější mezi direktory z městskýho stavu, měl také mezi nimi
v sedění & v rokování přednost mluvení. Na něho když zavoláno
bylo, řekl: „Jdu ve jmenu Boha mýho a nestydím se za to, že
trpěti budu pro slávu Jeho, nebot vím, komu jsem uvěřil; boj
dobrý sem bojoval, běh jsem dokonal, víru zachoval, již za to
jest mi složena koruna spravedlnosti, kterauž mi dá Pán v tento
dnešní den, spravedlivý saudce i těm všem, kteří očekávají příští
Jeho.“ Na lešení on přijda, obrátil se k tomu místu, kde měl
stat býti, šel k němu směle a řekl: „Tuto mám já umřiti? —
neumru, ale živ budu a vypravovati budu skutky Hospodina v zemi
živých“l Na to hned svlekl se s vrchních šatův, klekl & stat byl.

') Viz nahoře str. 96.
2) Při konci r. 1621. jest v skutku v rkp. vzhledem k tomuto odvolání

rukou Beckovského připsáno: „Adjacet hic de Johanne Jessenio ad Ungariam

misso nuntio fragmentum sub gigno Q“; —-avšak fragmentu toho není více
Byl ou nepochybně pouze jakožto vložka k rkp. přidán a tu buď neOpatr
ností neb vůlí zlau na zmar přišel.
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Hlava jeho potom také na bránu mostskau vystrčena byla k di- 1621

vadlu lidem. bilal-33135
Patnáct ý volán byl Jan Šultys, města Hory Kutné primas; “'"

na něho spíše než zavolano bylo, na svau milau manželku. na J“.,jfu'"
svý syny, také na Jiříka Misera (sic) litostivě vzpomínal, řka
posledně: „Nemam těžší věci na mém srdci jako mýho Jiříka!
slyším, že také on jest v svým domě vězněm; prosím vás, pane
otče duchovní, jřekl on k Janovi Rosaciusovi, zastavte se u něho
a řekněte jemu, že ho i dítky jeho Pánu Bohu porauěím.“ —
Když na něho zavolána. bylo, rozžehuaje se s jinými, šel vesele,
modle se s knězem Rosaciusem po cestě i na lešení; na sukno
černé rozprostřené když klekl, ruce od sebe roztáhl, na tvář padl
a k Bohu volal hlasitě; „Veni, veni, domine Jesu Christe, et noli
tardarel“ — Přijď, přijď, Pane Ježíši Kriste, a nechtěj meškati!
Pozdvihna se on zase na kolena, zvolal: „Smiluj se, o Bože, nade
mnau! odpust mi hříchy moje a přijmi k sobě duši man!“ Po
těch slovích stat byl; tělo jeho jako jiných v to sukno obaleno
a z lešení neseno bylo k druhým tělům, hlava pak jeho na stranu
také k jiným odložena, potom do Kutné Hory města skrz poprav
ního služebníka nesena a v tom městě na planyř zavěšena byla;
z planyře po některým čase vzata a na bránu Kauřimskau vystr
čena byla.

Šestnáctý volán byl Maximilián Hošťálek, primas města 3333131.
Žatče, muž učený, pobožný a také direktor; byl on ducha truchli- sm.
vého a velmi často na svý dítky vzpomínaval. Když na něho zavo
láno bylo, vstal on ochotně, s přítomnými se rozžehnal a od nich
se odvrátil, řka: „Všemohaucí Bože! spravuj cestu mau, abych
neusnul v smrti“ atd. A modle se cestau s knězem Rosaciusem
(on Rosacius již tohoto Maximiliána na to lešení dvanáctého vypro
vázel) na lešení když vstaupil, slova Simeona starce tak jako
Valentin Kochan v latinské řeči pobožně říkal: „Nunc dimittis
servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace“ atd. Nyní
propauštíš služebníka Tvého, Pane, podle slova Tvého v pokoji atd.
Ta slova když se vymodlil, klekl a zvolal: „V ruce Tvé, Pane,
porauěím duši mau!“ a stat byl. Hlava jeho do města Žatče
nesena a na planýři téhož města k divadlu zavěšena byla.

Sedmnáctý volán byl Leandr Ripl, Fridricha falckraběte„gigafi
doktor právní, také několik jiných knížat radda; ten stat byl
i ruka pravá jemu utata a na planyř při stare-pražským domu
raddním zavěšena byla.

Osumnáctý volán byl Jiří Hauenšild, pražské appellací
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1621 radda a doktor právní; ten stat byl i také pravá ruka jemu uťata

Jmůgfn- byla; hlava i ruka jeho na bráně vystrčené byly. — Tito dva ne
- s jinými zpronevěřilými austní ortel dne sobotního dostali, ale

písebně on jim do vězení v poslední noc odeslán byl.
3:22:33,23; Devatenáctý volán byl Vácslav Jizbický, jinak Maště

""- rovský; on že byl blízkým Jana Plateisa, kanovníka (a potom
i biskupa) holomauckého přítelem, naději měl, že mu milost uči
něna a on při živobytí svém zachován bude. Na lešení když on
vstaupil, sem tam se ohlédal, byl-li by kde jaký o jeho dalším
životu posel; když ale mládenec z něho plášt znímal, on domní
vaje se, že mu něco dobrého & císařskau milost oznámiti chce
a poručeno má, spěšně ucho nastavoval. Ivida on, že žádná.
naděje k milosti není, požádal kancionál a nalezna píseň, hlasem
vysokým poslední čtyry verše: „A protož s daufáním před Tebau
klekáme“ atd. až do konce kleče zpíval. Odloživ kancionál, vstal,
kabát z sebe složil, zas na kolena padl, duší svan Bohu poraučel
3 stat byl.

JindHÍhKo- Dvacátý volán Jindřich Kozel, měštěnín Nového Města
" pražského, a stat byl.

OndfojK0- Jedenadvacátý volán Ondřej Kocaur,jinak Kocnaur, mě
štěnín Nového Města pražského, a stat byl.

„negoci- Dvamecítmý volán Jiří Řečický, městan Nového Města
' pražského, 0. stat byl.

33311“ Třiadvacátý volán Michal Wittman, měštěnín Nového
' Města pražského, a stat byl.

532333 Čtyrmecítmý volán Simeon Vokáč, NovéhoMěsta praž
mm. ského měštěnín, a stat byl. — Těch pět Novo-pražských měštanův

k smrti hotovil & také na lešení doprovázel kněz Adam Klemens,
u sv. Vácslava v Novém Městě pražském farář.

JanTheodor Jan Theodor Sixt z Ottersdorffu, muž učený, Starého Města
Si“ vzáctný měštěnín, na lešení když byl přiveden, oznámeno mu bylo

milé poselství, že se mu život daruje. Tuto milost vyjednal mu
Jan Plateis, jeho sestry syn a kanovník i také potom biskup holo

1653 maucký. Byl tento Sixt s jinými z Čech do ciziny odešel a léta 1653.
v Drážďanech teprv život svůj dokonal. — Tohoto 21. dne měsíce
června času ranního 24 jich stínaných bylo. Podobně ihned toho
ještě dne a času ranního následující tři osoby oběšené byly, totiž:

„Mm, Jan Kutnaur, Starého Města pražského raddní osoba a ze
Obřůen-všech věkem nejmladší, sotva čtyrydceti let věku svého on měl.

Zavolán on byv k smrti, když mezi objímáním a líbáním svých
přátel, (zvláště těch, kteří v tom vězení zanechání býti měli:
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Abraham Angel, Tewprechtl), Uzlar a jiní ) jichž slzami smáčen
byl, sám jediné slzy nevypustil, ale k nim statečně promluvil,
řka: „Mužně sobě bratři počínejte a od pláče se zdržte“ K lešení
chvátaje, hlasitě zpíval: „Když přijde má hodina, žet budu mít
umříti“ atd. Na lešení přijda, modlil se, a po modlení když k němu
kat přistaupil & jej za odpuštění žádal, on mu místo odpovědi
měšec s penězi dal, ruce své k svázání podal a řekl: „Tvau po
vinnost konej, však po křesťansku.“ Když na žebřík (ten žebřík
byl přistaven k břevnu, jinak k trámu, který z okna domu raddního
nad lešení vystrčen byl) vstupoval, hlasitě duši svau Bohu po
raučel, z něho zhozen a oběšen byl.

Simeon Sušický, nyní jmenovaného Jana Kutnaura otčím
a Starého Města pražského osoba radní, v letech nehrubě starší
nežli Kutnaur, jeho pastorek, zavolán byv k smrti, vraucně se
modlil, a přijda na lešení, na témž trámě vedle pastorka svého
oběšen byl. Když on z žebříku zhozen byl, hned sám od sebe,
ač již mrtvý byl, tváří svau obrátil se k tváři Jana Kutnaura tak
blízko, že ústa úst se dotýkala, jako by sobě políbení dávali. —
Někteří tomu chtějí, že tohoto Simeona Sušickýho otčím Jan
Kntnaur byl toliko čtvrtým 2) hejtmanem v Starém městě pražském.

Nathanael Vodňanský, český prokurátor neb přítel právní,
byl on také staropražská osoba radní, v domě radním stara-praž
ským (když v neděli 0 polednách poručení přišlo, aby kteříkoliv
navštívili vězně a dosavad přítomni jsau, již odešli a více do
vězení nepřicházeli) od svýho ženatýho syna. měštěnína pražského
Jana Vodňanskýho, navštíven byl a poslauchaje on syn to poru
čení, s pláčem k svýmu otci řekl: „Můj pane otčel rád bych zde
s vámi dýleji zůstal i s vámi umříti sobě vinšoval, ale když nelze,
Bohu to poručiti musím.“ Na to laučiv se s otcem a jeho objímaje,
tvář jeho slzami smýval. Otec však ani jedné slzy nevypustil, ani
žádného skormaucení mysle na sobě neukázal. Byl on odsauzen,
aby oběšen byl, ale nevěděl, že pro něho obzvláštní šibenice
v prostřed Starého Města pražského rynku (spravedlnost řečená)
ustanovena jest; pročež když na lešení přišel a z toho lešení dolů
jemu rozkázáno bylo jíti tam, kamž ho rychtář předcházeje vedl,
obrátiv se on Vodňanský na. Kutnaura a Sušickýho, z okna domu

1)Správně:Teiprecht neb Teichprecht.
,) Správně: čt vrtnim; nebot Praha v ohledu policejním rozdělená.

byla na čtvrté, a v každé vykonával některý člen rady konšelské neb některý
z vážnějších měšťanůslužbu čtvrtníh o hejtmana.
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radního na trámu visící, řekl: „O, moji milí tovaryšil líto mi jest,
že od vás odlaučen a mnohem k potupnějšímu místu tažen býti
mám.“ K té šibenici on přistaupiv, na ní bez milosti oběšen byl.

Tito tři: Jan Kutnaur, Simeon Sušický a Nathanael Vodňanský
oběšeni sice byli, však těla jejich toliko až do večera visely, která
mistr popravni (kat) v saumrak neb v samý večer dolů spustil,
čtyři tu přítomní hrobníci do truhel je vložili a k hrobu (Kut-naura
k sv. Havlu, Sušického k sv. Benediktu a Vodňanského k Svatýmu
Kříži) je nesli. Stínaných těla hned po exekucí neb odpravě tak
strašlivý do umrčích truhel, pod domem radním již přihotovenýcb,
položena, na vozy vložena a každé tělo k místu svému bez zvonění
a zpěvu (ačkoliv místo toho obojího dosti bylo hlasitého pláče od
manželek, od dětí, od přátel i od jiného na sta lidského zástupu)
tiše vezeno bylo. Katané také z vejš jmenovaných 24 stínaných
vzali polovice, totiž 12 hlav a tři ruky vzali, do dvauch puten je
vložili, na věž mostu pražského proti špitálu křižovnickěmu s čer
venau hvězdau stojící nesli a k divadlu v železných krabuších (jaké
se obyčejně v ulicích větších měst i v Praze nacházejí a do nich
v čas nějakého ohně nenadálého a času nočního oheň k osvícení
tmavých ulic obyčejně klade) je vystavili. Někteří píší, že těch
12 hlav ne do těch 12 krabuších bylo vloženo, ale že jsau oné na
tyče, jež mnozí jmenovali rožuy, vstrčené a vystavené byli, šest
totiž k Starému a druhých šest k Menšímu Městu pražskému, nejvýš
tě věže neb té brány mostské nad pavlačí. Bylo pak těch 12 hlav
těchto pánův: hlava Joachyma Ondřeje Šlika, Vácslava z Budova,
Bohuslava z Michalovic, Kašpara Kaplíře, Jindřicha Otty z Losu,
Prokopa Dvořeckýho, Fridricha z Bílé, Jiřího Hauenšilda, Valentina
Kochana, Dobiáše Šteflka. Krištofa Kobra a doktora Jana Jesse
niusa. Také tehdáž Joachymovi Šlikovi ruka utat-á na ústa jeho
hlavy a Bohuslavovi z Michalovic i Jiřímu Hauenšildovi ruka uťata
a na jich hlavy položena byla. Ruka Leandrovi Riplovi utatá na
planýř při Stam-pražským domu radním vyvěšena byla. Ostatních
stínaných hlavy, také i těla, vdovám i sirotkům jich k pohřbení
zanechána byla. mimo hlavy primasa kutnohorského a žateckého,
o kterých již vejš zde dotknuto jest.

Trvala ta exekucí a to truchlivé i strašlivé divadlo od páté
hodiny ranní až'do hodiny polovičného orloje neb dle německých
hodin. Bylo mezi těmi stínanými dvanácte počestných šedivých
starcův, všichni muži vzáct-ní a vážní. Kat se žádného -ztěch které
stínal nedotýkal rukama svýma, aniž se komu spatřiti dal, mimo
Jessenia, když mu jazyk řezal,i také mimo těch třích, kteréž věšel.
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Následujícího dne 22. června měsíce Mikuláš Diviš, jinak 1621

Děbiš, přední servus neb starší v Starém Městě pražském konšelský Š'Íišon'iži
služebník, že on Fridricha falckraběte do Prahy vjíždějícího jmenem Pfibit
starého, prostého a způsobem Žižkovským oděného lidu vítal ')
i z Prahy odjíždějícího vinšem vyprovázel, za jazyk hřebíkem k šibe
nici, na staro-městským rynku stojící, přibit a celé dvě hodiny tak
přibitý státi zůstal; nebot kat od něho odejda, tři jiné řečníky;
Václava Božeckýho, (jejž někteří býti pravili konšelským služeb- Tn mm
níkem) Jozefa Kubína i Jana Švehlu (ti dva poslední byli proku- „:gčdzny
rátoři neb řečníci právní) třikréte, jednau u domu radního, podruhé
u Mince a potřetí u Černýho jelena na Dláždění '), (ulice tak své
jmeno má blíž kláštera i kostela duchovních otcův Hybernářův)
vymrskával a z města vyvedl, kteří také z českého království
i :; přivtělených zemí na věčnost vypovězeni byli.

Kat po vymrskání a po vyvedení z Prahy těch třích na
rynk staroměstský se navrátil a Mikuláše za jazyk přibitýho
k šibenici, vytrhna řebík z šibenice i z jazyka, do vězení zase
dovedl, z něhož po čtyrech letech na věčnost do ciziny byl vypo
věděn. Když se ale on s vojskem saským i s českými vyhnanci DiťgngO'
léta 1631. do Prahy navrátil, do vězení vzat a roku. 1636. dne 1631
4. ledna měsíce z Měst pražských vymrskán a opět na věčnost 1636
do ciziny vypověděn byl. On posledné, jsa sedmdesátiletý stal-ec, I *'íůf'ká"
v Lešně, polském městě, svůj život dokonal léta 1647. 1617

Martin Fruwein z Podolí, v Novém Městě pražském měšťan „manž.—0,14.
přední a prokurátor neb právní přítel při saudech vyšších zemských ““;“"
slavný, jehož dobrých rad od mnoha let stavové užívali a za
Fridricha do stavu rytířského přijali i za direktora vyvolili; hned
on po vítězství na 'Bílý Hoře a po vzetí Měst pražských v svým
domě od vojákův, jichž plný dům měl, jat, posmíván, neobyčejně
bit., pochodněmi pálen a tak mučen byl, že téměř půl léta velké
bolesti snášeti musel, které jemu ti císařští vojáci spůsobili. Když
20. i 21. dne února jak páni, tak rytíři i měšťané, jakž to již
také vejš zde dotknuto jest, bráni a do vězení vezeni byli, také
on z domu svýho vzat, nejprv do radního domu staro-pražského
vezen, potom na hrad pražský do Bílý věže přistěhován a tam od
všech jiných, aby s žádným žádné společnosti a rozmlauvání míti
nemohl, oddělen byl. 1 obávaje se on přísného trestání, z té Bílé
Věže hluboko se do příkopu zpustil a hlavu srazil. S tělem jeho,

') Viz nahoře str. 193.
:) Nyní tak zvaná ulice Dlážděná..
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které v tom příkopě dne 7. června měsíce nalezeno bylo, mrtvým,
takový trest se dál, jaký se s živým dle zaslaužení díti měl, nebot
z toho místa pod Bílau věží v příkOpětotělo ležící mistr papravní
(kat) s pomocí své čeladky neb pacholkův vyzdvihna, do pytle je.
vstrčil, na káru vložil a na Bílau Horu za bránu Strahovskau
vezl, kdež tomu tělu nejprve pravá ruka utata, hned také hlava
stata byla, p'otom tělo čtvrceno a ty čtvrtě na čtyry strany světa
opodál před branami pražskými na stojících kůlích rozvěšené byly.
Ruka pak jeho (jeden to píše o hlavě jeho) utatá na Koňském
trhu neb rynku v Novém Městě pražském k šibenici byla přibita.

Matěj Borbonius, šťastný a vzáctný lékař, také za třích císařův
zemský doktor v království českém, jeho když těmi bauřkami ne
tak vinným býti poznal Karel kníže z Lichtenšteina, život mu
vyprosil a sobě ho za životního doktora vzal. On Borbonius, že
k víře katolické přistaupiti nechtěl a proto v dědičných císařských
zemích trpěn býti nemohl, také sjinými léta 1628. do ciziny ustan
piti musel. Do Polska když on přišel, Vladislav královský syn,
(potom také on králem polským učiněn byl) za svýho doktora ho
užíval. Ten téměř sedmdesátiletý starec v Prusích v městě Torn 1)
řečeném léta 1629. dne 16. prosince umřel.

V týmdni po té strašlivé exekucí pražské, dne 28. června,
stalo se zjevně vůbec prohlášení. že jak těch pánův postínaných,
tak z země vypověděných i také všech poběhlých, kteří z země
svévolně do ciziny odešli, všickni statkové císaři k ruce se ují
mají a do komory beran. To slyšíce ostatní páni, rytíři i měštané
v strachu velkým stále trvali, každé chvíle něčeho zlého na sebe
nenadále oni v ostatek tohoto i v začátek následujícího roku oče
kávajíce. O čemž málo níže víceji.

Málo však předtím strašlivým na staro-pražským rynku za
čatém i dokonaném divadle, dne totiž 4. června, pani moravští
pod obojí, o kterých rozumíno bylo, že Čechům nápomocni byli,
dle poručení císařského svolání byvše, do vězení dani byli v městě
Brně, jiní v městě Holomauci. S těmi nepochybně tolikéž by se
bylo stalo, co s českými, kdyby jim J. M. Cská tak vysoce v ten
čas, když hned oni po vítězství na Bílý Hoře dobrovolně se pod
dali, bezpečnost nebyla slibovala. Ano také, kdyby kníže krnovské
s Betlemem Gaborem, sedmihradským knížetem, toho času v Uhřích
společné vítězství majíce & některý zajatý kanovníky vracujíce,
některým nebyli životy vykaupili. Jiní však z nich předce na tři

') Česky Toruň. — Viz o něm Jirečkovu Rukověť.I. 87.
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léta i dýleji v vězení držáni byli a nejináč než na velké přímluvy
k svobodě přišli; statkové však jejich rovně jako těch, kteří pro
zachování životův z země ustaupili, císařské komoře přisauzeni
a potom dle velkých příčin duchovním i světským osobám roz
dávání byli, také i mnohým prodávání.

Mezi těmi moravskými pány. kteří do ciziny tehdáž odešli,
nacházel se Vácslav Bítovský z Bítova na Bystřici pod Hostýnem
a Prusinovicích, jeden z direktorův az rytířův moravských, jehož
také potom Fridrich falckrabí od Rejnu, domnělý a zimní král
český, hofrychtýřem markrabství moravského učinil. Ten když
léta 1633. v Marcích u Stinavy zajat byl, také potom do Moravy
dodán byl, což následovně dále se s ním:

Nyní jmenovaného roku 1633. dověděv se kníže Albrecht
Waldštein, císařského vojska nejpřednější vůdce. že se do 25 tisíc
saského, švejdského, brandeburgského vojska v Slezsku již proti
císařským dohromady strhlo, hned on s několika tisíci vojska cí
sařského do Slezska také vtrhl a blíž města Nisy se položil, ne
dlauho však ležel, ale poznávaje býti čas příhodný, na hrabě
staršího z Turnu a na Daubalda 1), (oba exulanti čeští byli) kteří
od nejvyššího Arnheima, jenž byl saského vojska vůdce, pro ochranu
pomezních saských a lužických pevností zanechání byli, nenadále
udeřil a sveda s nimi u Stinavy bitvu, je porazil, hrabě staršího
z Turnu i Vácslava Bítovského, rytíře a exulanta moravského,
zajal a do Moravy ho poslal. Do města Brna on s dobrau stráží
opatřený přijeda, pozastavil se přinuceně k divadlu celého města
před domem Františka kardinala knížete z Ditrichšteina, tehdejšího
v markrabství moravském zemskýho hejtmanna, jehož když kardinal
z okna spatřil, řekl k němu v české řeči: „Zde si ty ptáčku?“
Na to poručil ho do vězení vézti a jemu, dokud v něm seděl, od
svýho stolu každodenně jídla posílati. Posledně z rozkázání J. M.
Cské na lešení před domem radním schválně proto vyzdviženém
tu v městě Brně jeho vlastní někdejší služebník (tohoto však času
již skutečný kat) hlavu jemu, někdejšímu pánu svýmu, stal a ji
na městskau bránu, která sluje Židovská, k ohavné jeho činův
památce dle ortele vyvěsil, která na tý bráně mnoho let pořád se
spatřovala.

Ostatní v Čechách vězňové po vykonaném v Praze zprone
věřilých trestání méněji vinní, z arrestův sice tehdáž puštěni byli,

1) Nepochybně Theobalda, ač blíže určití nemohu osobu, která se zde
mysliti má.
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1621 ale ti, kteří vězením ještě stíženi nebyli, avšak předce vinni se
býti viděli, každé chvíle žalář, ano také i pokutu dotud na sebe
očekávali, dokud následujícího roku radostnau nevinu neuslyšeli, že
J. M. Cská, jich nejmilostivější král a pán, všem ostatním vinuíkům
jich provinění svými odevřenými císařskými a královskými listy
milostivě odpauštěti a je na milost přijímati ráčí. Toho nyní zde
dotknutýho císařskýho a královskýho veřejnýho listu vejtah v ná
sledujícím roce se čísti může. Tehdáž mnozí, kteří proti nejmilosti—
vějšímu králi svýmu sice provinili, však za takový dosavad držáni
nebyli. k víře katolické přistaupili; oni ale, kteří v svým bludu
zatvrzení trvati chtěli, k svým spolu-bludníkům do ciziny z Čech
odešli a své zboží, které sebau vzíti nemohli, všechno opustili.

A tak se to celýmu světu známé a království českému
škodné Čechův mnohých provinění i trestání dokonalo, o čemž
tehdáž píseň česká složena i tištěna byla, při který všech zpro

uŠÍŽ'ŠŠ..nevěřilých a potrestaných jmena se nacházejí '). Také tehdáž
v češtině i v němčině tištěna byla ta přísná na rynku Starého
Města pražského konaná exekucí ata se také vůbec v Čechách no
sila i do ciziny vozilag).

235333230 Tohoto roku Maximilián, kníže bavorské, několik rakauských
pánův zpronevěřilých dle císařského poručení na zámek do Lince
vézti a tam je arrestem zaopatřiti dal, z nichž potom někteří do
Pasova a jiní do Vídně vezeni byli, aby tam své obvinění slyšeli
& své očištění přednášeti mohli; ačkoliv mnozí nalezeni byli vinni,
však s jich ortelem a s vejpovědí pro mnohý příčiny také se od—
ložiti muselo. Posledně na velký prosby mnohých vzáctných pánův
k své předešlé cti a k dobrému jmenu, jakož také jich statkové,
do císařské a královské komory vzati, proti jistý peněžitý summě
zase jim navrácení byli.

Fsrářové Dne 13. měsíce prosince na poručení císařské vyšel mandát

l"_“ŠÍŠi=ÍŽ“Žneb odevřený list, vlastní rukau knížete z Lichtenšteina, na ten čas
"““ “d' řiditele království českého, podepsaný, v kterým celé té předešlévypověděni.

:) Jest to známá báseň Šimona Lomnického z Budče, již pojal do
vypravovánísvého Skála V. 148. a násl. V ůplnějším znění než zde za
chovala se báseň tato v současném přepisu i s nápěvem v archivu musej
ním. Začátek jeji jest:

Zlý začátek zlé skončení vždycky téměř mívá:
ten srozumí, že klam není, kdo píseň přezpívá.
Zle počali Kálvinové, zle dokonali stavové
všiclmi rebellové.

*) Viz nahoře str. 332. pozn. !.
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rebellie neb škodlivého proti králi českému pozdvižení příčina
íarářům pražským pod obojí lidu posluhujícím se přičítala, že oni
svými svárlivými a nepravdivými řečmi a spisy tak obecný jak
přední lid proti císaři popauzeli, nových škodlivých confoederací
neb spuntování i nového krále volení původové byli; také že do
savad oni, jakožto lidé nepokojní, všeteční a bauřliví, všechno
zjevně i tajně bořiti a nové v lidech proti císaři nenávisti roz
něcovati nepřestávají. Protož že za příčinau obecního pokoje do
třetího dne z Prahy, do osmého pak dne z celého království če
ského i z všech zemí k tomuto království přivtělených a to na
věčnost všickni čeští farařové pražští se vypovídají. A jestli by
kdo z nich jakýmkoliv spůsobem buď v tom království se zdržo—
vati neb kdykoliv do něho se vrátiti aneb kdokoliv je přijímati
a přechovávati se pokusil, obojí jednostejným právem na hrdle
trestáni býti mají. — Datum v Praze dne 13. Decembris neb mě
síce prosince 1621. ——Byly v ten čas farářovéčeští pražští tyto
osoby, totiž:

Z Starého Města: Jiří Dicastus, u Matky Boží před
Tejnem správce a konsistoře pod obojích administrator s dvaumi
kaplany svými, s Vácslavem Vittaciusem a s mistrem Janem Lans.
maniem; mistr Viktorin Vrbenský u sv. Mikuláše; mistr Samuel
Martinius ') u sv. Haštala; Jakub Jakobides *) u sv. Martina; Vít
Jakeš 3) u sv. Havla; Jan Lunacius u sv. Jiljí s kaplanem svým
Janem Vrškovským'); mistr Jakub Jakobeus u sv. Michala.

Z Nového Města: Vít Flagellus u sv. Jindřicha; mistr
Tobiáš Adalbertus od sv. Michala 5); Matěj Etesius u sv. Vojtěcha
Většího; Matěj Janda u sv. Klimenta; Mikuláš Mařík u sv. Voj
těcha Menšího; Jan Hertvicius u sv. Štěpána; Adam Klemens
u sv. Vácslava. A Jan Rosacius u sv. Mikuláše v Menším
Městě pražském.

Když tehdáž na rozkaz císařský privilegia království českého Pl.-livilggia

1621

Furuově
pruští čeští

pod obojí.

m—

k sobě do Vídně přivézti poručil a na ně v truhle ležící pohleděl, mam zm
řekl: „To-toliž jsau ty škarty, které tak velká zanepráždnění
našim předkům i nám činily?“ — Vezma je do rukauch na každý
list hleděl, pečeti i podpisy ustřihoval a všechno do ohně metal;

') Viz o něm Jirečkovu Rukověť II. 12 9. Č. Č. M. 1876.
') Tamže díl I. str. 306.
') Temže díl I. str. 303.
') Správně:Vršovským.
") Má státi u sv. Jindřicha.

BeckovskéhoPonlhyně II. 2. 23

císař.
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354 Kap. XV. Žďárský ze Žďára; Sv. Jan Nepomucký.

na což truchlivě hleděl ten, který je přivezl a přítomen býti
musel: Adam z Waldšteina, nejvyšší purgkrabí pražský. — Tak
svědčí knížka česká v polském městě Lešno, jinak Lissa nazva
ném léta 1655. i také poslézeji v Amsterdamě léta 1663.
tištěné 1).

Florian Theodor svaté římské říše hrabě Žďárský z Žďára,
pán na Žďáru, Červeném Aujezdci, Vitčici ") a Gottersdorfu 3), císaře
Ferdinanda II. krále českého radda, kraje Slánského královský
hejtman, s manželkau svau Alžbětau rozenau Martinicovau (byla
ona pana Jaroslava Martinice, nejvyššího purgkrabího pražského,
dcera) horlivými svými modlitbami dlauhý čas Boha za dědiče tak
horlivě žádali i Pannu Marii, při Bohu mocnau orodovnici, za
přímluvu prosili, slib učiníce, že chtějí pobožnau paut k Laure
ténský Panně Marii do vlaský země dle své možnosti oba vyko
nati i také tam míru Lauretánského domečka neb Lauretánské
kaple vzíti a podobnau kapličku v království českém vystavět-i.
I stalo se s potěšením těch obauch manželův velmi velkým, když
ona Alžběta (Korona druhým jmenem také nazvané) synáčka
a svých velkých panství dědjče šťastně porodila, jemuž při křtu
svatém dána byla jmena František Adam Evsebius.

Když se hlavní sv. Víta na hradě pražským kostel od kal—
vinskýho neřádu čistil, těla Kalvinův v něm pochovaných se vyho
dily i jich stolice, a na to ten kostel od arcibiskupa pražskýho
Jana Loheliusa posvěcen byl, hned následujícího dne v tom kostele
počala se vyzdvihovati dosti nerovné i nepořádná. dlažba, a místo

' ní ten kostel čtyrhranným kamením dlážditi se počal. Víc vejšeji
zdelist..... 4).

Nacházím v jedné staré knížce život sv. Jana Nepomuckýho,
řečí latinskau, českau i německau vytištěný 5), v který se na listu
K. III. dole znamenaným tato slova čtau:

') A to jest právě od nás častěji citovaná: Historie 0 těžkých
protivenstvích církve české. — O vlastnoručnímničení privilegií če
ských od Ferdinanda II. vypravuje také Gindely III. 273. a připouští úplně
možnost skutku takového.

') Dle Palackého Popisu (str. 32.): Vičice neb Vítřice.
8) Správně:Góttersdorf, český: Boleboř.
') Revokace neprovedena — Viz str. 313.
6) Mámza to, že míní se tu spis Beckovským samým sepsaný, jenž

skutečně ve 8 jazycích vyšel, a o němž o něco doleji spisovatel výslovně se
zmiňuje. Latinské vydání (z r. 1708.), jež po rukou mame, nese nápis: „Víta.
mors, cultus divi Joann. Nepomuceni cum ofňcio ac litaniis de eodem“.
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Inscriptio sepnlchri beati Joannis Nepomuceni: 1621
. ' . I . ' N ' b bHonorabihs dommus magister Joannes Nepomucenus hujus 333311.:

ecclesiae canonicus, reginae confessarius, quia sacrosancti con- "“Ne““
fessionis sigilli custos usque ad mortem fuit, a Wenceslao IV.,
Boemiae rege, Caroli IV. íilio, tormentis tentatus, ex ponte in
flumen Muldavampraecipitatus, miraculis clarus, hic jacet sepultus.
Anno Domini 1383. Renovatum anno 1621.

Předcházející latinský hrobu sv. Jana Nepomuckýho nápis
takto v češtině se čte:

Nápis hrobu blahoslaveného Jana Nepomuckého na hradě
pražském:

Nábožný v Bohu kněz a mistr Jan Nepomucký, tohoto
kostela kanovník, králové (neb královny) zpovědník, proto že jest
tejnost zpovědi vězením a mukami trápený vyjeviti nechtěl, z roz
kázání krále Vácslava IV., syna císaře Karla IV., v Vltavě z mostu
pražského utopený, zázraky od Boha oslavený, tuto pochován leží.
Léta Páně 1383. Obnoveno 1621. jest.

Patroni Bohemiae positi sunt in candelabro super ejusdem
Beati sepulchralem lapidem s. Vitus, s. Adalbertus, s. Wenceslaus,
s. Procopius, s. Sigismundus, s. Ludmilla, s. Joannes de Nepomuk.
Agnus stat cum vexillo in loco superiori.

To jest: Obrazové svatých patronův českých spatřují se
na svícnu, který stojí na hrobě blahoslaveného Jana Nepomu
ckýho, totiž: sv. Vít, sv. Vojtěch, sv. Vácslav, sv. Prok0p, sv.
Zikmund, sv. Ludmila, sv. Jan z Nepomuku; Beránek pak s pra
porečkem nejvýš nad nimi stojí.

Příjmení toho sv. muže Jana Nepomuckýho bylo Welílini 1).

Také tělo toho služebníka Božího Jana Nepomuckýho, když 33333.
léta 1719. dne 15. i 17. dubna, také 5. máje měsíce z hrobu "“
v hlavním kostele pražským sv. Víta v přítomnosti duchovenstva 1719
i jiných k tomu ustanovených pánův vyzdvihovati se mělo 2),
kámen hrobový byl zdvižený a žádný vytesaný nápis na něm se

nespatřoval takový zvlášt (jaký jsem tuto maličko vejšeji v latině "1933“i;
i v češtině položil a jej také do mých knížek do života téhož sv. mezmhfffg;
Jana Nepomuckého, jak latinskýho, tak českýho i německýho “Wm'fm'
vtisknauti dal) snad proto, že předešlý hrobový kámen, který se
také olejem potíval proti rozličným nemocem užitečným, když se
on v létu 1621. z hrobu neopatrně vyzdvihoval, k porušení i s svým

1383

') Viz Borového: Život sv. Jana z Nepomuku str. ]. pozn. 2.
“) Obšírně píše o tom Borový ]. c. str. 63.

23*
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1621 nápisem starodávním přišel, a místo něho nynější kámen bez nápisu
byl na ten hrob položen. Duchovenstvo téhož kostela hlavního
z toho tehdejšího kamene porušenýho nepochybně starý ten hro
bový nápis k budaucí památce na vysokau tehdejší okolo téhož
hrobu stojící mříží napsati dalo, který se dosavad čísti může.

32.12Šy'i'f; Tělo pak to svaté zase mnohem počestněji do téhož hrobu vlo
ŠŽŠÉŠĚ'ŠŽženo bylo, také kámen na hrob položen byl. Již dotknutého 1719.
"“o “*““-roku dne 15. i dne 17. dubna, také 5. máje ten hrob se zhlížel.

O těch i ostatních věcech při jeho za svatého vyhlášení víceji se
psáti bude.

Proč ten hrob v létu 1621. odevřen a jako obnoven byl,
snad se to stalo proto, aby se vědělo, zdaliž v tom hrobě nachází
se tělo, aneb zdaliž skrze rotu kalvinskau vyzdviženo a jinam
ukryto bylo, jako se jiným tělům v svých hrobích odpočívajícím
častěji od nepřátel přihodilo. když podobní nepřátelé těla, zvlášť
katolikův, z jich hrobův vyzdvihovali a jinam pochovávali, co v nich
našli, to odnášeli auhlavní katolikův nepřátelé.

Častější zmínka o hlavním sv. Víta kostelu pražským poně
vadž se jak v těchto mých třích knihách psaných, tak také
mezi lidmi austná rOZprávka děje i otázka, jak někdy ten kostel
velký býval a od koho vystaven byl, pročež nějakau gruntovní
zprávu o něm zde učiním.

ÍQÍŽ'ÍČŠĚZ Sv. Vácslav léta Páně 936 (sic), když se z tnrynské země
333,53“ z města Mersburgu od císaře Jindřicha I. do Prahy navrátil a sv.

936 Víta rameno, od téhož císaře sobě darované, radostně přinesl,
hned on dle napomenutí sv. Víta mučedlníka na Svinským Vrchu
(nyní ten vrch dle starodávního spůsobu, když tělo sv. Vácslava
na ten vrch z Boleslavě staré přeneseno bylo, jmenuje se Vrch
sv. Vácslava) blíž kostela sv. Jiří dal vystaviti malý, okrauhlý, dle
tehdejšího spůsobu českýho a k podobenství tehdejšího kostela
římskýho, kostelík pod jmenem sv. Víta mučedlníka, a to jeho
rameno draze okrášleno k spatření lidu i k pobožnému uctění na
oltář postaviti dal.

Sv. Vácslava tělo z Mladé Boleslavě když do Prahy roku
941 941. ') přeneseno a do kostelíčku sv. Víta počestně bylo pocho

váno, veliké množství k tomu jeho hrobu z rozličných dalekých
zemí pautníkův na hrad pražský přicházelo. I poznávaje Spiti

xmemw hněv, kníže české XXII., ten kostelík velmi malý býti, ačkoliv při
“CZ;“ něm také tehdáž ještě jeden malý jako nějaká sínce neb kaple,

') Jinak udává se r. 988.
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kterau české kníže Břetislav, otec toho Spitihněva, vystavěti, hrob 1621
v ní krásně ozdobený udělati a do něho tělo sv. Vojtěcha počestně ff.—11:13:31
vložiti dal, tehdáž stál, však ti oba malí kostelíkové nemohli “'““—
takové množství pautníkův obsáhnauti; protož knížeti Spitihněvovi
na mysl přišlo, aby kostelík sv. Víta i také kaplu neb hrob sv.
Víta (na té kaple neb hrobovau okrasu Majnhard, pražský biskup,
léta 1129. vynaložil svých peněz 3070 kop grošův českých) roz- 1129
bořiti dal a prostrannější vystaviti rozkázal. Sám on Spitihněv
místo pro ten nový kostel léta 1060. dne 14. března vyměřil, 1060
grunty kopati, zdi vysoké, přes které trámy velkě tlustě se kladly,
vyhnati. prkny malovanými podbíti a krovem neb střechau přikrýti
dal; že ale on následujícího 1061. roku dne 28. ledna v Pánu 1061
usnul a ten začatý kostel dostavěti nemohl, v jehožto místě předce
tělo jeho bylo pohřbeno, bratr jeho Vratislav Druhý, kníže české
XXIII. a král český první (poněvadž sv. Václav nechtěl králem

českým jmenován býti), ten kostel začatý dostavěti, pěkným malo- Gamy,
váním, oltářmi, obrazy, stolicemi i jinými ozdobami bohatě okrá
šleti dal, také veliké silné klenutí předtím kostelem a na tom
klenutí vysokau věž postaviti rozkázal.

Ten kostel nový, jednau ohnivau šipkau therau nějaký Bač vlfzŘ'tŽi.3.1.
(sic) na ten kostel na šindelné místo vystřelil) .) zapálený, 1142. roku mmm..
všechen do gruntu dne 1. června shořel; shořela také tehdáž toho ““““"
kostela knihárna, která od 970. až do tohoto 1142. pracně se 970
shromáždila. _ 1142

V nynější téhož kostela knihárně dvojí (jedna jest kostelní
starodávná a druhá jest od Jiřího Pontana darovaná) nacházejí se
památky rozličné od 1222. toliko roku. 1222

Ten veliký oheň nic neuškodil hrobům sv. Víta, ev. Vácslava, (gyga
sv. Vojtěcha. Následujícího 1143. roku duchovenstvo hradu praž- “kod“
skýho ten shořelý kostel sv. Víta dali vyrumovati a Vladislav II., 1143
král český také druhý, ten kostel stavěti rozkázal, místo předešlýho
dřevěnýho stropu neb půdy dřevěnné hořejší dal klenutí udělati
a střechu místo šindelné kamenem černým neb křidlicí dal při

krýti; postavil také při něm dvě vysoké věže pro zvony a tři malé 111333333?
vížky krásné na kostele. Vita.

Tento na tom svato-Václavským vrchu již kostel třetí císař 1343
Karel IV. roku 1343. v neděli poslední po sv. Duchu grunty pro '“" '"" “"nejsi kostel

nový kostel (ten pražský sv. Víta kostel on Karel na spůsob hlav- '“"-V'“ 'Broze vysta
ven a posvě

cen.

') Stalo se při obléhání Prahy od knížete Kunrada znojemského.
Palacký I. 2. str. 31.
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1621 ního arcibiskupskýho v Rejně—Koliněkostela vystavěti mínil, kdyby
živ byl zůstal) kůr neb svatyni s 12 kaplemi vnitřními vyměřil,
jej stavěti dal, také vystavěl tak šťastně, že ten kůr (neb svatyně)

1385 roku 1385. dne 1. října od Jana II., arcibiskupa pražského III., pod
33303 jmenem Marie Panny a sv. Víta byl posvěcen. — Vácslav Lenivý,
“*'doion- chtěje druhý a mnohem větší díl téhož kostela vystavěti, hned po

nešpořích, v tom prvním kostela sv. Víta posvěceným dilu neb
1392 koru vykonaných, on Václav s pány mnohými roku 1392. v neděli

sv. Ducha neb 0 Letnicích dne 3. června měsíce do hlubí vymě
řených a pro ostatní téhož kostela díl vykopaných dolů s jinými

31323“ mnohými zstaupil a kámen gruntovní položil, což vysvědčuje v mra
ljfnvřgýmmoru vytesaný a v nynějším kostele sv. Víta hlavním do zdi vsa
P" gra“ zený nápis tento:

Anno Domini 1392. in festo Pentecostes hora Vesperarum
positus est lapis fundamentalis s. Pragensis Ecclessiae per sere—
nissimos principes, dominos dominos Wenceslaum l., Romanorum
regem, et Boemiae regem, et d. Joannem, Gorlicensem ducem,
marchionem Brandeburgensem, natos serenissimi principis d. Caroli,
Romanorum imperatoris, benefactoris praecipui Ecclesiae Pragensis;
ac reverendissimum patrem d. Joannem, archi-episcopum Pragen
sem III., cum nonnullis aliis patribus, episcopis et praelatis; ac
vice et nomine serenissimi principis domini Sigismundi, Hungariae
et Dalmatiae regis, nati domini imperatoris praefati; nec non vice
et nomine serenissimarum principissarum et dominarum Elisabeth,
Romanorum imperatricis, Annae, reginae Angliae, Margarethae, con—
sortis domini burgravii Norinbergensis, íiliarum domini imperatoris
praefati: in honorem Visitationis Mariae, et SS. Wenceslai, Viti,
Adalberti, Sigismundi et aliorum Boemiae patronorum, sub direc
tore fabricae Pragensis Wenceslav de Radecz, canonico Pragensi,
et Petro de Gemund 1), fabricae praefatae magistro.

Pnhkýho To jest: Léta Páně 1392. o slavnosti Letničné, jinak v pondělí

ŠŠFLĚÉBSvatodušní, po vyzpívaní nešporův položen byl gruntovní kámen
“' "nom pro pražský sv. Víta kostel skrze nejjasnější knížata, pány, pány

Václava. I., římskýho a českého krále, a skrze pana Jana, gorli
ckýho ") vejvodu, margkraběte brandeburgskýho, syny nejjasnějšího
knížete pana Karla, římskýho císaře, zvláštního & velkýho dobro
dince kostela pražskýho; také skrze nejvelehnějšího a nejdůstojnej

') Jinak Parléř. — Otec Petrův Jindřich Parléř byl misu-em
? Gmilndu ve Švábsku.

:) Správně:Zhořelického.
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šíbo kněze pana Jana, pražskýho arcibiskupa třetího, v přítomnosti 1621
jiných kněží, biskupův a prelatův, na místě a jmenem nejjasnějšího
knížete pana Zikmunda, uherskýho a dalmátskýho krále, syna pana
císaře předjmenovanýho; i také jmenem & na místě nejjasnějších
kněžen a paní : Alžběty, římské císařovny, Anny, englické královny,
Markyty neb Margarety, pana nirmbergskýho purgkrabího manželky,
dcer jmenovanýho císaře: pod titulem, vzýváním a pod jmenem
Navštívení Panny Marie a svatých Vácslava, Víta, Vojtěcha, Zik- 133%?
munda i jiných českého království patronův, pod řiditelem téhož "“"“
kostela pražskýho Václavem de Radečz z Radče, kanovníkem praž
ským, a pod Petrem de Gemund z Gemundu, téhož kostela mistrem
neb stavitelem.

Téhož kostela hlavního pražskýho ten ostatní velký díl Vácslav. Díltaldruhy
vůbec Lenivým nazvaný, císař římský, král český, Karla IV. syn Šišamšašai
nezdárny', snažil se dostavěti; že ale v království českém velicí
neřádové Husitičtí a Žižkovští povstali a on král jak z císařství tak
také z království českého svržen, také do vězení dvojího vstrčen
byl, od stavení téhož kostela upustil a jinýmu ostatek toho kostela

k dostavení zanechal, jejž Zbynko neb Zbyněk z Hazmburga (arci-zJejdostavil
biskup pražský, vyvolen 1403. roku) léta 1411. dostavěl, i také cibiakup
téhož 1411. roku otráven byl vPrešburgu, městě uherském. Nebot 1403
jeho vlastní kuchař, vezma od kacířův 15 dukátův, otrávil ho na 1411
den sv. Vácslava, jakž on kuchař, byv popaden, v Českým Brodě
vyznal a za tu svau nešlechetnost koňmi byl roztrhan. Tělo téhož
arcibiskupa 1436. roku z Uher přivezena, pod věží kostela sv. Víta 1436
na hradě pražském v nové kapli, kterau on sám pro Hazmburgský
rod vystavěti dal, počestně bylo pohřbeno.

Byl on Zbyněk starožitnýho stavu panskýho rodu pán, z krve
neb z rodu českého knížete Kroka staršího pocházející. (Spíše
nežli za arcibiskupa volen byl, kollegiátní sv. Petra v Mělníce

kostel řídil jakožto probošt a kanovník pražský). S velkau pří- agenb'flk'.
bramských horníkův ijiných štědrých dobrodincův peněžitau po- at:-Š'onfio
mocí roku 1411. dostavěl (síc) 1). Za tu pomoc těm Příbramským
on Zbyněk arcibiskup mezi jinými milostmi s vědomím a s vůlí
krále českého také to udělil, že jim dovolil, aby oni v svým erbu mmm“
nositi mohli obraz téhož nového kostela pražskýho s dvaumi věžmi, “b'“ “"“kostela do

jehož to město Příbram, které s celým přináležejícím panstvím ""“ ““"““

') Tato jakož i následující věta nesouvisí dobře 3 vypravováním před
chizejícím.
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k arcibiskupství pražskému náležívalo, dosavad v svým erbu a v se—
krytu užívá.

Hrob sv. Vojtěcha, který blíž kaple sv. Vácslava tehdáž
stával, pojat byl do toho novýho dílu kostelního a stával v prostřed
něho, odkudž poznává se, že ten nový díl kostela vztahoval seaž
k zdi blíž proboštství a vikáře stojící. Mluvějí lidi, že ty grunty
táhly se až k tomu místu, kde kašna kamenná, mimo níž se do
kostela sv. Víta chodí, v prostranství hradu pražskýho stojí, a která
se 1686. roku dne 8. června stavěti začala a dne 4 července
téhož 1686. léta dostavena byla. Jiní tomu chtějí, že téhož ko
stela gruntové až k Umučení Božímu, které se v tom zámku
pražským nedaleko strážných spatřuje, tehdáž se táhli, ale ta oboje
zpráva jest pauhé lidské a negruntovné domnění a věc k víře
nepodobná.

Že ten kostel před neštastným velkým léta 1541. dne
2. června v Menším Městě pražském nenadále a velmi škodně
vzniklým ohni (o němž zde na stránce . . . . l) i také v knížce:
Krev nevinná nazvané, na stránce 441. víceji čísti můžeš) až
k té nynější nové a již jmenované zdi, kde sice předešlých let
místo té zdi prkenná ohrada stávala, táhl se, to ještě každý po
znati mohl nedávních let z gruntův, na kterých díly kamenných
pilířův neb slaupův stávaly i snad dosavad stojejí, a nejpatrněji
viděti se může a poznati z toho dílu zpodního pilíře kamennýho,
který blíž té nové zdi přehradní stojí od země na tři čtvrti lokte
a dva prsty zvejší po levý straně, když se odtézdi přímo k kapli
sv. Vojtěcha po prkných na cestě položených chodí; jest pak
ten díl neb grunt kamennýho slaupu podobný k jiným slaupům
v kostele sv. Víta stojícím.

Že ten kostel míval dvě věže vysoké a silné. poznává se
.v.vm z erbu [Příbramě města horního, a viděl jsem, před nešťastným

J edn. muse
se tou
brou.

ohněm a spálením hradu pražskýho i téhož kostela, vyrejsovaný
ten sv. Víta kostel s dvaumi vysokými věžmi, z nichž jedna po
levý straně od ohně prudkýho tak porušena byla, že se až do
gruntu rozebrati musela, a kde ona stávala, udělán byl na tom
místě pohřeb, Svaté pole proto nazván, že zemí z Svaté země do
Prahy přinesenau to místo pohřebné bylo posypáno. Od veliké
prudkosti a od větru velikýho i od ohně mocnýho ta věž mnohem
více nežli druhá, (která dosavad stojí a. po jedné straně k kapli

') Viz Beckovského II. 1.str. 92. a co se knihy „Krev nevinná“ dotýče.
tamže na str. 101. Též Č. (3. M. 1878. str. 155.
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sv. Vojtěcha a k tehdejšímu sv. Víta kostelu také dosti patrně 1621

i škodně jest porušena, a kámen její od ohně tehdejšího rozpu-M““;“" *
kaný každý viděti může) trpěti musela, proto že prudký oheň na 1333331
ní velikým větrem odháněn byl. Po zhození téhož kostela nynější ““ "*"
věž jeho. že po jedný straně k půlnoci od ohně tehdejšího po
rušena. byla, velký její hořejší díl těžký, nebot ona o několik
sáhův byla vyšší, rozebrati se musel a nynější lehčejší byl po
staven, aby gruntové její se netížili, aneb aby ona nepadla, které.
již se nakřivila a dosavad křivě neb nakřivená stojí. Na oprávku 1672
té nynější věže léta 1672. na sněmu obecným, od 20. listopadu “$$$“
roku 1671. až do roku 1672. a do dne 3. máje, který byl držán, %„ 1,1;
svolili páni království českého stavové pět tisíc zlatých rejnských; ““o“
nebot její grantové podchytitiautvrditi se museli. —Zase roku 1663. 1671
dne 17. března měsíce sněm obecný na hradu pražským dokonán 1663
byl, který 1662. dne 11. prasince se začal, na němž opět páni 1662

stavové čeští na Opravu měděnné střechy na kostele sv. Víta, také NC:—Iggy
na oprávku nynější při tom kostelu stojící věže velké, která se WWW:“
tehdáž velice trhla, opět 5000 zl. rýnských svolili. Jak mnoho ti '
páni stavové na dostavení kostela sv. Víta i hradu Pražskýho dáti
museli, hledej zde na strankach neb na listech . . . . (sic)1)

Opět na oprávku té měděnné střechy téhož kostela hlavního 1“momgg
bylo 5000 zl. r. také svoleno. Pan arcibiskup pražský Matauš *), 5000'l- '
poněvadž roku 1673. prohlásil se ostatek kostela sv. Víta do- 1673
stavěti, páni stavové čeští o peníze potřebný raditi se počali a jej
dostavený míti chtěli, také proto, že také nynější nebezpečně stojící
věž tím lípěji upevněna bude, na jejížto dokonalau opravu zedníci
a kameníci 11736 21. r. míti chtěli. Ale páni stavové místo “3333“
5000 zl. r. minulýho roku sněmovně svolených uvolili se na 8000"- "
upevnění té věže 8000 zl. r. dáti. Gruntové roku 1673. dne

3. zaří v přítomnosti císaře Leopolda I. přičiněním Matauše arci- mm:-út;
biskupa pro ostatní díl velký hlavního kostela pražskýho položení pro„míjel
a také nad zem vyzdění dosavad nedokonalí stojejí.

Nynější díl malý neb kůr téhož kostela po jeho nešťastném
léta 1541. dne 2. června shoření císař a král český Ferdinand I. 1541

') Opět revokace v rkp. neprovedena. — Ostatně nacházejí se zprávy
0 penězích na dostavení chrámu sv. Víta od stavů darovaných z malé části
již v ]. svazku II. dílu (nalézti je možno dle regist'ríku), větší část pak
přichází jich teprv později, o čemž na svém místě blíže promluv—íme.

') Ferdinand Zoubek.
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1621 tak pomocí českého království zvelebil, jak on se nyní spatřuje.
Viz o tom víceji zde na listu . . . . (sic) 1)

1896 Na den sv. Vojtěcha 1396. roku vyzdviženo bylo tělo sv. Voj
amyg- těcha z předešlého blíž kaple sv. Vácslava hrobu & místa, také
"““““v těle. jeho svatých pěti duchovních, z Říma do Čech i do pražské

““"““ země příchozích a tam v Prusích zmordovaných bratří, &bylo ono
do nového dílu kostela sv. Víta, kterýžto díl Vácslav Le_nivý,

1392 Karla IV. syn nezdárný, roku 1392. v neděli Svatodušní dne
3. června založil, také stavěti začal, že ale on jej pro nedostatek
peněz i pro nepřátelský časy dostavěti nemohl, tu starost vzal
k své péči Zbyněk z Hazmburga, arcibiskup pražský, a ten díl
on dostavěl téhož kostela. jehož podoba měla býti taková, jakau
má kolínský hlavní kostel arcibiskupský. —--To tělo sv. Vojtěcha
i duchovních jeho bratří položeno bylo do prostřed toho vnově
vystavenýho dílu kostelního, které nyní po shoření 1541. roku téhož
kostela spatřuje se blíž věže, v kapli pod šírým nebem stojící ').

NB. Adjacet hic de Joanne Jessenio ad Ungariam misso
nuntio fragmentum sub Signo Q“).

1622 Léta 1622. Měsíce ledna císař Ferdinand z Vídně do Inšpruku
53031 s velkým dvorem přijeda., tam Eleonoru, knížete mantuanskýho

*=“— sestru, po smrti Marie Anny, předešlé manželky své za knížete
bavorského Maximiliána, také Ferdinanda, kurfiřta kolínského
sestry, za manželku pojal, která s knížetem mantuanským, s pa
nem bratrem svým, dne 26. ledna měsíce z Mantuy vyjedauc, do
města Inšpruku přijela, kterau tisíc kyrysařův, osum tisíc muške—

N' ““P': týrův a čtyry sta urozených pánův doprovázelo. S Ferdinandem
d'm- císařem mimo dvorské kancelláře a muzikantův, do toho tyrolského

města Inšpruku z Vídně následující páni jeli: 1. Kristián, kníže
mladší z Anhaltu; 2. Jan Oldřich, stavu panskýho pán z Eggen—
berku, J. M. Cské tejná radda, nejvyšší hofmistr a zlatého ranna

') Beckovský 11. 1. str._2B7.11253.
*) Základem ]: nárysu dějin kostela sv.-Vítského “byl Beckovskému

vlastní jeho spis o chrámu Svatovítském, jenž vyšel roku mi neznámého
původně česky a r. 1721. také německy, překladem J ana Vitzka. Českého
exempláře nikde jsem se dosud nedopídjl; německý překlad má titul: „Kamer
Entwurf einer Geschichte der Metropolitankirche zu Prag“. Zajímavé jest
srovnání všech těchto zpráv se IV. oddílem Tomkových Základů starého
místopisu Pražského, kdež také všechny zprávy o chrámu sv. Víta v chrono
logickém pořadku a s udáním pramene sel-aděny jsou.

,) Viz nahoře str. 344. pozn. 2.
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rytíř; 3. Karel z Harrachu, stavu panskýho pán, císařská tejné
radda a komorník; 4. Maximilián z Trautmansdorň'u, stavu pan—
skýho pán, tejné rada a komorník; 5. Gundaker z Lichtenšteina,
tajná, radda a komorník; 6. Fridrich z Gonzagy, tejna radda a ko
morník s svým synem; 7. František z Karrety; 8. Jan Jakub
Khyzel'), stavu panskýho pán, tejná rada a nejvyšší komorník;
9. Bruno hrabě z Mansfelda, tejná. radda, komorník a xw'vyšší
štolmistr; 10. Maximiliánhrabě z Ditrichšteina, tejná radda & ko
morník; 11. Jan Ludvík z Ulmu, tejné radda a říšské komory
místokanclíř; 12. Vincenc hrabě Cugony; 13. Kristián hrabě
z Waldeka; 14. Vilím hrabě z Salmu; 15. Jan Krištof, stavu pan
skýho pán z Poru s'), tejné radda, komorník & dědičný postmistr
v Štajermarku; 16. Rudolf Czolerer (sic); 17. Julius z Mers
burgu 3), stavu panskýho pán, nad kumpanií životnau císařskau
hejtman; 18. hrabě Czeršacz (sic); 19. Gilbert z Sandeliruň;
ŽO. Fridrich z Šallenberku 5), stavu panskýho pán; 21. Arnošt
hrabě z Montekukuli; 22. Linhart Karel z Harrachu, stavu pan
skýho pán, říšského saudu radda. a císařský komorník; 23. Wolf
gang Zikmund z Losensteina; 24. Gundaker z Polhaimu, saudu
říšskýho radda, císařský komorník & místo—president; 25. Burian
Berka, stavu panskýho pán; 26. Vácslav z Virmu 6), stavu pan
skýho pán; 27. Karel hrabě z Porcí7); 28. Fridrich Kurian 9),
stavu panskýho pán; 29. Karel Taibl 9), stavu panskýho pán;
?O. Markvard Fuger, stavu panskýho pán; 31. Vácslav Chinský,
stavu panskýho pán; 32. Zdenko Adalbert Popel z Lobkovic, stavu
panskýho pán, císařská radda, komorník, nejvyšší kanclíř království
českého &zlatého rauna rytíř; 33. vídenský biskup '“) i jiní mnozí
páni a dvořané atd. -— Dne 4. února měsíce on Ferdinand císař
do města Inšpruku s tak vzáctným komonstvem slavně přijeda,
tam v kostele Františkánův Bosákův s Eleonorau v stavu man

') Správně:Khiesel hrabě Gočevský.
") Správně: z Paaru.
,) Správně:Julius Neydhard z Morsburku.
ÚSaint-Iiilaire.
5) Přepsánona místě z Tallenberkn.
“) Správně: z Vrbna (ném.Wůrben).
") Správně:de Portia.
') Správně:Caveriani.
') Nepochybně: Teuft'l.

_") Antonín. — Všecka tato jmena poopravena jsou dle úředního
spisu:Status particularis regiminis Ferdinandi'll. z r. 1637.

1622



346 Kap. XV. Boje v Německu o falckrabství.

1622 želském potvrzen byl a odtud dne 26. téhož měsíce do Vídně
šťastně se navrátil a slavně vítán byl.

3311193; Dne 1. dubna měsíce v pátek po Veliké noci vyšel mandát
neb poručení Ferdinanda císaře, aby žádný groše, toliko císařští.
brány nebyly.

3333; Dne 21. máje měsíce koruna uherská, která v červený že
"133,37“-lezný truhličce s červeným aksamitem přikrytá a jedním tisícem

vojska jízdného i pěšího, německého i uherského, d0provázens
byla, z Prešpurku do Edenburku v krytým voze, před kterým
jeden trubač i někteří páni urození uherští i němečtí, podobně
za vozem také jeden trubač i mnozí opět uherští i němečtí páni
jeli, před dům, do něhož vnesena býti měla, když slavně přivezena
byla, hned arcibiskup ostřehomský Petr Pazman, při něm Stani—
slav Thurzo, nedávno předtím, maje 29 hlasův, volený i potvrzený
palatinus neb místokrál uherský, také velký počet urozených
pánův před ten dům se sjelo, tu železnau dobře zavřenau trnhlici
s korunau uherskau počestně z vozu vzali, ji do toho domu skrze
několik hejdukův vnésti a v něm ji dobrau stráží opatřiti dali,
před kterýmžto domem po jedný straně měštané edenburští a po
druhý straně hejduci, náležitau zbraní všickni dobře opatření,
stráž drželi. Následujícího dne z toho domu do raddního domu ta
koruna nesena i také tam dobře shlídnuta byla, a když žádný ne
dostatek a žádná škoda na ní spatřína nebyla, lidu z okna před
radním domem stojícímu, od pana palatina ukázána byla, skterau
potom v kostele dne 24. měsíce máje císařovna byla korunována.
Když tu korunu palatin uherský do kostela i z kostela nesl, ji
pokaždý lidu ukazoval.

(153335. Když Fridrich falckrabí do svého Hořejšího falckrabství tajně
"" Miel-přijel a o jeho přítomnosti hrabě Mansfeld (jehož císař po druhý do

achtu dal) zvěděl a velké srdnatosti on Mansfeld nabyl; nebot
hned proti hraběti Tillymu, bavorského vojska vůdci, se hnul a s ním
bitvu svedl. I ačkoli z prvu rozrazen byl a ustupovati musel,

T303?- však shromáždiv on zase vojsko své, na Tillyho tak mužně udeřil,
že jej nejenom ustupovati přinutil, ale také ho zahnal; v tý bitvě
on Tilly, ač ne smrtedlně, raněn byl. Pomstil se však v krátkým

2333035“čase potom on Tilly nad markrabětem z Durlachu, když jej dne
7. máje měsíce porazil, jakož také i nad knížetem brunšvickým,
když jemu také do 4 tisíc lidu potlaukl. Jinýho času, když se
kníže brunšvické s Tillym potkal, rameno ztratil a z bojiště s voj
skem svým ustaupiti musel. Fridrich falckrabí vida tehdáž, že se
po jeho straně příliš zle děje, (nebot markrabí z Durlachu i kníže
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brunšvické po jeho straně byli) do Hollandu z falckrabství se
obrátil. Tilly pak, oblehna jeho nejhlavnější město Haidlberg, (ka
cířův sídlo) jeho se zmocnil i zámek haidlbergský vzal, ano také
toho Hořejšího i Dolejšího falckrabství násilně se ujímal tak, že
Fridrich falckrabí k rozličným knížatům říšským, zvláště nábožen
ství evangelického pánům i také k některým králům psal a svau
stížnost jim přednášel, kterak jemu Maximilián, kníže bavorské,
skrze svýho Tillyho oboje falckrabství proti všemu právu a proti
učiněné jednotě, jsa vlastní jeho strejc, hubí a mocnau rukau
odnímá.

Mezi raddami císařskými a španihelskými nesvornost po
vstala, když císařské raddy na to všemožně tlačili, aby kurfiřství
s přináležejícími zeměmi Fridrichovi falckraběti odňato a na
Maximiliána, bavorské kníže, přeneseno bylo. Proti tomu ale hrabě
z Ognatu 1), španihelských věcí řiditel, takové přenesení schvalo
vati nechtěl, nýbrž aby se ono do jinýho příhodlnějšího času od
ložilo, snažně o to pracoval. Karaífa, legat papežský, na poručení
papeže Řehoře XV. na sebe tu věc vzal a s tejnými císařskými
raddami to zavřel, aby někdo k španihelskýmu dvoru vyslán byl,
který by krále španihelskýho k přenesení téhož kurfiřství na
mluvil. I vyslán byl kněz Hyacint, Kapucín, do Španihel, jemuž
Ferdinand císař k španihelskýmu králi psaní dal a v něm do
kazoval, že k takovému předsevzatému přenesení téhož auřadu
kuriiřtského nyní nejpříhodlnější čas jest; což aby se tím snážeii
v skutek uvésti mohlo, Karaíi'a, legát papežský, také psaní do
španihelskýho Nydrlandu k legatu tam papežskýmu poslal, žádaje,
aby on svýho krále španihelskýho i raddy jeho královské k tomu
naklonil, kteří by k tomu přenesení neprodleně svolili. Ale jak
to Karaíi'ovo, tak i ono, které vlastní rukau císařskau k španihel
skýmu králi psáno bylo, do rukau nepřátelských, totiž do rukau
Fridricha falckraběte nenadále se dostalo a skrze ně to všechno
jednání vyzrazeno bylo. Jehožto vejpis on Fridrich k mnohým
sobě dobře přejícím mocnářům nejenom poslal, ano také aby mezi
obecný lid tím snážeji ono dostati se mohlo, tisknauti je dal, do
kládaje příčiny, pro které jemu jeho kuríiřství i jeho země nemají
a nemohau býti vzaté.

Ferdinand císař kníže Karla z Lichtenšteina odevřenýma pečetí
i podpisem ruky své císařské potvrzeným listem za svýho nejpřed
nějšího místodržícího a jako za místokrále v království českém

') Viz str. 80. pozn. 2.

1622
Tmy Haidi
berg dostal.

Fridrich
cannon vedl
proti Bavo

ro.ví

Olaloknb
ství i okur
ňrttetví roz
ličná jed

nLní.

Fridrich
patní přejal.

Knize z
Lichtenútei—
na nv'jvytllí
místodrzící

v Čechách.



366 Kap. XV. Císařskýpardon Čechům dán; Reformace.

1622 ustanovil, poraučeje všechněm a jednomu každýmu obyvateli, aby
tomu knížeti všickni náležitau čest a poslušnost prokazovali :
cokoliv on jmenem J. M. CskéaKské poraučeti bude, to aby tak
věrně i poslušně konali, jako by J. M. Cská i Kská přítomna býti
ráčila a ty věci osobně nařizovala. Podobně on Karel kníže všechněm
i jednomu každýmu má ve všem spravedlnost činiti a žádný ohled
na osobu ani na krevnosti nemá míti.

35311 Veřejná milost obyvatelům království českého oznamovala se
110- listem císařským, jehož vejtah tento krátký jest: Že ačkoliv té

ohavné rebellie všickni se aučastna učinili a tudy nejináče než
jako ti, kteří na hrdle i jinak trestáni již jsau, aby také i k nim
nápodobným trestáním přikročeno bylo, příčinu dali, z přirozené
však císařské milosti na hrdle i na cti že sice osvobozeni budau,
co ale se pokuty propadení statkův dotýče, (poněvadž všecken ten
nepokoj od nich pošel a na zplacení zdělaných od J. M. Cské na
tuto válku dluhúv potřeba jest peněz mnoho) ti jejich statkové
do královské komory se berau.Iaby ani tu nebyla příčina k naří
kání, dovoluje J. M. Cská, aby kdo ne tak přílišné zhřešil, při
svých statcích zůstaven byl, s tan výminkau, aby z těch statkův
jistau na zaplacení dluhův pomoc peněžitau J. M. Cské učinil.
A protož aby od v známost uvedení tohoto listu nejdéle v šesti
nedělích každý se před císařským a královským místodržícím lmí
žetem z Lichtenšteiua v Praze postavil, čím proti J. M. Cské
provinil písebně se přiznal a za odpuštění žádal. Kdokoliv se
nepostaví, že na sebe vinu uražení Císařské Velebnosti vztáhne;
kdo se ale k všemu, z čehož by obviněn býti mohl, nepřizná, ne
jen všechnu svau při ztratí atd. — Dáno v městě Inspruku dne
3. února, léta 1622.

Hned jiní odevření listové po všech krajích rozeslání byli,
aby žádný žádnýho statku svého ani neprodával, ani pod žádným
zámyslem jinam se nestěhoval, nezmenšoval, ale jak ho v cele užívá,
tak aby ho zachoval. Kdo by jináč učinil a buď něco jinam odeslal,
ten to že tratí; buď něco cizího přijal, ten z svého vlastního tolik
že císaři propadá.

38533333 Opět Ferdinand císař nový majestát neb odevřený list pod
a. císařskau a královskau pečetí vydal, mocí kterýhožto listu všechny

ostatní zpronevěřilý na milost přijal, což se z následujících slov
v tom listu obsažených dostatečně vyrozumívá. Ta pak slova jsau
tato v krátkosti zde obsažená: Čeho koliv jsau se českého králov
ství obyvatelé někteří proti naši císařský a královský osobě do
pustili a v čem prohřešili, to nikdá víceji připomínáno, ani od
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koho potupně jim to vyčítáno býti nemá, nýbrž to všechno k věč- 1522
nému zapomenutí má přijíti. Jakož také jestli by se ještě někteří
nacházeli, kteří v čas škodlivého v Čechách proti J. M. Cské a
Kské pozdvižení buď direktorům českým,aneb samému Fridrichovi
falckraběti proti J. M. Cské & Kské jakau službu svévolně proka
zovali a před císařský a královský komissaře skrze heroldy třikráte
voláni, dosavad se nepostavili, ti na hrdle nikoliv trestáni býti
nemají, nýbrž ve třích týhodních aby před již jmenovaný komissaře
předstaupili, svý věci přednášeli a jestli by hrdelně uznáni byli
vinni, aby toliko na statcích svých pokutováni byli. Kteří pak
minulýho roku k smrti odsauzeni a jich jmena na tabuli psána
a na. šibenici pražské zavěsena byla, ti v tom majestátu & ode
vřeném listu císařským a královským se neobsahují, ani té již
dotknuté milosti aučastníci oni nemají býti, nýbrž bez milosti
k smrti odsauzeni zůstávají atd.

Po zavěsení na vykázaná místa toho císařskýho a královskýho ŠŠŠdmg;
majestátu, mnozí páni dne 29. července do Prahy přijedauce odwm'ui
i někteří v Praze bydlíce před pány císařský &královský komissaře
se stavěli a ohlasovali, tohoto však času i roku ti, jimž sice hlavy
jejich minulýho roku staté býti měly, k věčnýmu žaláři odsauzeni
byli; totiž: Vilím Popel z Lobkovic, Pavel Ríčan, Felix Vácslav
Pětipeský, Jan z Vostrovic a Pěti-Kostelecký ]) ; a ti všickni z praž
skýho arrestu vzati, na hrad Zbirov vezeni a tam arrestem opa
třeni byli.

Na Koňským trhu v Novém Městě pražském vojáci shro- “Vojáci„,
máždíce se, do ševcovských a plátenických krámův rychle vskočili, PŘÍŠTÍ“
střevícův, škomí, bot, také jiného obuví i plátna za mnoho set
zlatých rejnských pobrali a velké pozdvižení v Městech pražských
spůsobili, z nichž pro ten vejstupek patnácté jich k provazu
a ostatní k obecnému dílu odsauzených bylo, však z těch patnácti
toliko tři oběseni byli, ostatních dvanácte s druhými na zdích Atrestáni
městských pracovati muselo '). ")""

Všickni evangeličtí kněží němečtí a farářové z Měst praž- neu ně
ských i také z celého království českého a z přivtělených zemí „ŽŠíŠdČŠŽih
29. měsíce listopadu vypověděni byli, proto že "oni k předešlému
proti Ferdinandovi císaři a králi svýmu pozdvižení velice napomá
hali a svým kázáním lid k tomu vzbuzovali. Také tehdáž dva Lutriánhm2
evangeličtí kostelové němečtí, jeden pod jmenem sv. Trojice prkna137.5,

') U Skály (V. str. 218) stojí: „jeden z Finfkirchu, pán rakauský“.
') Skála V. str. 219.



368 Kap. xv. Reformace katolická,; Válka v Slezsku.

1622 v Menším Městě pražském vnově vystavený (kde nyní Karmelitáni
Bosáci) a druhý v Starém Městě pražském u Salvatora (kde nyní
Pauláni bydlejí) zavření a evangelické služby zastavené byly, kte

J:; "gm réhožto času také Ferdinand císař a král český jus patronatus
"'“- k sobě vzal.

Vyhn-noův Kuríiršt saský zvěděv o vyhnání těch evangelických kněží
nkyse ujal německých i také o zavření těch dvauch farních kostelův, těžce

to nesl, zvlášť když tak mnoho evangelických kněží z Čech do
Drážďan přicházeti viděl, a Karlovi knížeti z Lichtenšteina skrze
svýho dvorskýho kazatele a doktora Hoě nazvanýho i také poslé
zeji samýmu císaři pohnutedlné psaní poslal, jej žádajíce, aby pro
uvarovaní dalšího horšího kostely evangelický odevříti, kněze
vyhnaný na milost a do Čech přijíti a jich náboženství vůbec
konati jim dovolil; však tím svým obojím psaním on kurňršt
dokona nic nespůsobil, poněvadž těch německých evangelických
kněží neb predikantův luteriánských provinění velké bylo. I ustaupili
němečtí kněží luterianští z Prahy tehdáž: mistr Kašpar Wagnerus,
mistr David Lippach 1), Zikmund Šerercius, mistr Fabián Natus ').

mmm cí- Město Kladsko přes celé léto od císařského vojska obleženo,
"minim“ velmi mužně se bránilo a vzdáti se nechtělo, nýbrž častými

výpady velké škody v císařským vojsku činilo. — Kníže saské
poslal psaní k hraběti mladšímu z Turnu, jeho napomínaje,- aby
to město, v němž on s Fridrichovskými vojáky zavřen byl a je
mužně hájil, J. M. Cské podstaupiti neprodlíval, připovídaje, že
mu chce prominutí všeho předešlého provinění i také jinau milost
císařskau vyžádati. On ale do posledního muže prohlásil se bré
niti & město hájiti, jakož také mnoho císařského vojska skrze
častý vejpady pohubil; také on hrabě z Turnu času nočního tajně
z města Kladska vyjeda, Naitru 3), kde silná stráž císařská ležela,
po řebřících do ní poručiv lézti a bránu odevříti, dostal, stráž

mala_m- všechnu zmordovati a Naitm zapáliti dal, ztrativ tehdáž jednoho
„mým rytmistra a přes sto jizdných svých vojákův. Podobně kladska

“by“ zběř zmocnivši se městečka Vinšlburku 4), kde pět praporcův od
Lichtenšteinského regementu vojska císařského leželo, mnoho jich
zmordovala, mnoho zajala, ostatní rozehnala. Posledně vidíce

1) Viz o něm nahoře str. 332. pozn. ].
a)Historie 0 protivenství církve české str. 152.
') V současných pramenech mluví se o dobytí města N e nro de, severo

západně od Kladska ležícího.
') Správně W unsch elburk, česky H r a d e k, též severozápadně od

Kladska u samých Vamb e řic.
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měštané kladští i také jeho vojáci v kladským zámku ležící, že
ani město Kladsko, ani zámek dlauho hájiti nebudau mocti, dne
36. září měsíce na jisté vejminky se vzdali, totiž: ]. Aby svoboda
v náboženství tak jako předešlých časův jim zanechána byla;
2. komu koliv by se líbilo z města Kladska jinam se vystěhovati,
ten aby_v šesti měsících svobodu měl mohovité i nemohovité své
zboží prodati a s svými lidmi, kam by chtěl, aby mohl odjíti;
3. aby nejvyšší vojanský auředlník Jan Lev, také všickni auředlníci
nižší, jako i všickni sprostí vojáci s pobočnau i s vrchní zbraní,
také s rozvinutými praporci a s ostatními věcmi svými bezpečně
a pokojně z města vyjíti mohli, což také jim svoleno bylo, s tau
však vejminkau, že když ti vojáci z města i z hradu kladskýho
vyjdau a na slezský hranice přijdau, aby z přísahy propuštěni
byli, kterau jsau se Fridrichovi falckraběti zavázali, praporce
všechny 8 tyček se strhly a přísahau se všickni zavázali, že v šesti
měsících proti J. M. Cské bojovati nebudau; 4. všickni vojenští
auředlníci na milost že jsau přijati a kam jenom oni chtějí, že
svobodně mohau odjíti; 5. všickni vojenští auředlníci, také i jiní
vojáci sprostí, kteří koliv někdy J. M. Cské na vojně slaužili
a potom odběhnauce k Fridrichovskému vojsku, při něm proti
J. M. Cské bojovali, ve všech císařských zemích svobodný prů
chod a obživení že mají míti; (_3.ranění vojáci až do vyhojení
v městě zůstati a po nabytí předešlého zdraví z města, kamkoliv
budau chtíti, že odjíti mohau; 7. hrabě mladší z Turnu a s ním
dva přednější auředlníci vojanští tak dlouho v Kladsku zůstati
mohau a mají, dokad to kladské vojsko Fridricha falckraběte
z kladského hrabství nevyjde a z přísahy Fridrichová pr0puštěno
nebude. - I vyšlo tehdáž přes půl druhého tisíce jízdného i pě
šího vojska Fridrichového z téhož města Kladska, přímo k Fran
kenšteinu táhlo, a císařské vojsko do téhož města i hradu vtáhlo 1).

V markrabství moravském v městě Brně nad zpronevěřilými
následující exekucí dne 7. listOpadu se dála:

l. Markrabství moravského maršálek, stavu panského pán ')
z Lipého byl předtím sice odsauzen, aby hlava jeho stata, pravá
ruka jeho utata a všechny jeho statky aby do královské komory

1622
Kladsko se

vzdalo.

Vejmlnky.

V _Moruvě
pin: někteří
odsanzom'.

vzaty byly; však z zvláštní císařské a královské milosti místo těch “" ;OF'PG'
Pokuta místo tak přísného trestání do věčného vězení poslán
byl; 2. Krištof Říčan k podobnému vězení odsauzen byl, který\

') Skála V. str. 236.
') Pertold Bohobud.

Beckovskéhopoulkynb II. a. 24

,
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622 aice měl býti stat, tělo jeho mělo býti čtvrceno, a statky jeho do
“mg; *" královské komory měly býti vzaty; 3. Rudolf Šleinic maje stat.

Šlelnic.

Knunic.

býti a svý statky maje takto ztratiti, k tříletýmu vězení odsauzen
byl; 4. Zdeněk z Waldšteina, který měl hlavu i statky ztratjti,
do věčného vězení poslán byl; 5. Fridrich Kaunic, maje taky
hlavu i statky ztratiti, do předešlého vězení odeslán byl, aby
v něm až do dalšího nařízení J. M. Cské zůstával; 6. Karel
Kaunic, který podobnau pokutau měl býti trestán, do věčného
vězení byl poslán; 7. Václav Mehl ') také hlavu i statky měl ztra
titi, však až do dalšího nařízení J. M. Cské do předešlého vězení
byl doveden; 8. nejvyšší písař zemský 9) také k věčnému vězení
odsauzen byl, který sice hlavu, pravau ruku istatky měl ztratiti;
9. Bernard Šáf starší, který ztratiti měl hlavu i statky, do dalšího
nařízení J. M. Cské v svém vězení zůstati musel; 10. Jiří Zahrá
decký, maje hlavu i statky ztratiti, do tříletýho vězení poslán byl;
11. a 12. Krištof Plichta 3) a Ludvík Krakovec, majíce oba hlavu
i statky ztratiti, do předešlého vězení posláni byli; 13. a 14. Va
dický ") a Kelletšín “), měli jim jich hlavy stínané, pravé ruky utí—
nané a statky pobrány býti, však místo těch pokut do věčného
vězení posláni byli; 15. Václav Rechenberger maje hlavu istatky
ztratiti, na dvě léta do vězení odsauzen byl; 16. Ondřej Saitl
maje pravau ruku a dva třetí díly svých statkův ztratiti, aby
v kostele farním brněnským sv. Jakuba almužnu vybíral, odsauzen
byl; 17. Jan Adam z Holomauce maje hlavu i polovic statkův
ztratiti, odsauzen byl, aby v železích na obecném díle v Holo
mauci pracoval; 18. Vít Rakauský “) z Holomauce odsauzen byl
k propadení jedné polovice svých statkův; 19. Jan Torn, německý
sekretář, maje ztratiti pravau ruku, do předešlého vězení poslán
byl; 20. Jan [Leopold ") z Jihlavy maje ztratiti hlavu i statky.
milost dostal, aby dva měsíce 11vězení seděl; 21. Hyneke) z Ji
hlavi maje ztratiti hlavu i polovice statkův, do předešlého vězení po
slán byl; 22. Fridrich Mainrath zZnojma maje hlavu i statky ztratiti.

') U Skály (V. 268.) Mall.
") Jan Čejlka z Olbramovic.
8) U Skály Plekta či Blekta.
') Správně: \'[odicky'n
5)Správně:Kelečinský.
') U Skály: Oesterreicher.
") Správně Leupold. — Pocházel ze slavné rodiny Spisovatelé jihlav

ských pamětí Martina L. z Lówenthalu.
') U Skály: JanHynkonius.
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milost dostal, aby v Vídni na valích neb náspech jeden rok praco- 1622
val; 23. Fridrich Trušický, který hlavu istatky ztratiti měl, milost
dostal, aby dvě léta na obecnémdíle v železích dělal; 24. Jan Land
štranský, který z markrabství moravského vypověděn byl i všechny
statky ztratiti měl, milost dostal, aby v Vídni na šancích pracoval.

Dne 2. měsíce listopadu Jan Lohelius, arcibiskup pražský,

v počtu a v poslaupnosti třináctý a muž jistě Bohu a lidem milý, Jan Lohgili
na zimnicí v Pánu usnul a v kostele svým Strahovským byl po- skš'ppratl
hřben, nad jehožto hrobem v černým mramoru spatřuje se la
tinský nápis, který vytesati dal tehdejší Opat strahovský Kašpar
Kvestenberg. — Svědčí to mnozí hodnověrní muži, že on Lohelius
při svém modlení nebeský zpěvy slýchával, peníze, který chudým
lidem rozdával, z Božské štědroty dostával. Ptáček, jehož v své
nemoci líbě zpívajícího žádostiv byl viděti, k němu do pokojíčku
vletěl a líbě zpívati nepřestával; podobných jiných milostí mno
hých ráčil jemu dobrotivý Bůh, jakožto svýmu milýmu služebníku,
udělovati hojně, o kterých se v kázání při jeho pohřbu držaném.
zmínka děje. Ten muž života příkladnýho, jak v živobytí tak
také po smrti zázraky se skvějící, od císaře Ferdinanda po
štastném nad zpronevěřilými na Bílý Hoře obdržalém vítězství
také to vyžádal, že stav duchovní mezi tři stavy český, od nichž Stag-;“
skrze Jiřího Poděbradskýho,krále českýho, bezprávně odcizen byl, “3330“
zase přijatý a k nim přivtělen byl, mezi nimiž dle předešlýho spů
sobu svau přednostv sedění i v hlasích dostal. Akdyby on Lohelius
při živobytí déleji byl zachován, jistě mnohý statky k arcibiskupství
pražskému, k rozličným klášterům 1kostelům od starodávna přinále
žející a v čas trvajícího a v Čechách dlauho panujícího kacířstva bez
právně a svatokrádežně odňatý, od téhož Ferdinanda císaře byl by
jistě dostal a svým předešlým držitelům duchovním byl by je navrátil,
kterýžto zádušní a klášterní statky mnozí kacíři, kteří za toho Ferdi

nanda císaře, opustíce ty jiný svý statky, z Čech do ciziny se vy- Bolmltoal
hostili, bezprávně a nespravedlivě drželi. — To však on předce mu,Re:člce
při tom císaři obdržel, že města Rožmitál, Vltavo-Tejn a Červenau Cajal"
Řečici s jich vším příslušenstvím k arcibiskupství zase připojil.

Po smrti toho arcibiskupa Pražskýho '), muže obcování jistě mořští;
svatýho, když pražské arcibiskupství osiřalo, kapitola sv. Víta na “Šý“
hradě pražským k Ferdinandovi císaři a k svýmu českýmu králi '
pohnutedlně psala a jeho poníženě žádala, aby království českému
za arcibiskupa dán byl Arnošt z Harrachu, stavu panskýho pán,

. 1) Roku 1622. dne 2. listopadu.
24*
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372 Knp. XV. Harrachovský rod a zvláště arcibiskup Arnošt.

který tehdáž u papeže Řehoře XV. skutečným komorníkem i se
kretářem jsa, v Římě bydlel. Ferdinand císař kapitoly pražské
žádost vyslyšel a z toho se velice těšil, že ona k tomu Arnoštovi,
svýho císařskýho dvora nejvyššího hofmistra synu, takovau ná
chylnost má; a protož také dle té žádosti se stalo, když následu
jícího roku on Arnošt-, maje 25 let věku svýho, od papeže Ře
hoře XV. na arcibiskupství pražské potvrzen byl, jehož také
Křižovníci s červenau hvězdau za svýho generála a nejvyššího
mistra v poslaupnosti dvacátýho. sedmýho přijali.

O tom slavným pánu a o horlivým duší Kristových pastýři
v krátkosti buď následovně dotknuto: Tento Arnošt, toho jmena
druhý arcibiskup pražský, v poslaupnosti čtrnáctý, z slavnýho rodu
urozených pánův z Harrachu zrozený, velkými ctnostmi před
Bohem i před lidmi velmi se stkvěl. Z toho slavnýho Harrachov—
skýho rodu pán Tomáš před císařem Jindřichem léta 1100. l)
v turnaji a v jiných rytířských činech velmi hrdinsky se chovaje,
velkau chválu i vážnost při císaři i při jiných vzáctných pánícb
sobě i celému Harrachovskýmu rodu zejskal, kterýžto rod potom
z Čech, kde on od starodávna své sídlo míval '), do Rakaus skrze
pana Přibyslava z Harrachu léta 1289. přenešen byl.

Linhart, toho jmena čtvrtý pán z Harrachu, léta 1566. učiněn
byl stavu panskýho pánem i zlatého rauna rytířem; brzo pak
potom ti páni z Harrachu do hraběcího stavu přijati a od Ferdi
nanda I. císaře římskýho při císařských dvořích velkými a vzáct
nými důstojnostmi a auřadmi obdařeni byli, tak že z nich mnozí
nejvyšší komorníci, také'i nejvyšší hofmistři císařští bývali a mnohá
legatství neb poselství k rozličným a k mnoho vzdáleným světa
mocnářům od císařův římských sobě svěřená mívali, která vždyckny
chvalitebně i užitečně vykonávali.

Z toho tak slavnýho hraběcího rodu Harrachovskýho léta 1598.
dne 4. listopadu na den sv. biskupa a svaté římské církve kardi
nála Karla Boromejskýho v městě Vídni narodil se on Arnošt, arci—
biskup pražský, jehož otec byl Karel hrabě z Harrachu, hrabě
v Rorau a rytíř zlatého rauna, máti pak jeho byla Maria Alžběta
z Štrattenbachu 3). Hned v mladičkým jeho věku při témž Arno

1) Má státi: 1165. (W urzbach „Biographisches Lexicon des Kaiser—
thums Oesterreich VII. BBS.)

') A sice vjižných Čechách na tvrzi Harrachově, nyní zaniklé v Bn—
dějovicku (N. 81. III. 662.).

') Správně:ze Schrattenbachu.
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štovi nacházely se chvalitebné ctnosti: pokora, poslušnost, po- 1622
božnost, dobrá pamět, dospělý vtip a k liternímu umění velká 3333612:
náklonnost, protož také on v svým květaucím věku do Krumlova, "'—
potom do Jindřichovýho Hradce poslán byl, když u velebných
otcův tovaryšstva Ježišového jak v literním umění tak také v chva
litebných ctnostech a pobožnostech vellni prospěšně se cvičil.
V Jindřichovým Hradci dle řádu katolické církve když svátost sv—
biřmování měl přijmauti, žádal, aby mu dáno bylo jmeno Vojtěch, lllhnován
které také od tehdejšího biskupa s následujícím požehnáním a vin- by"
šováním dosáhl, aby byl náměstkem sv. Vojtěcha a pražským arci
biskupem, což se také potom v skutku tak stalo. K dospělejšímu
rozumu on den po dni přicházeje, svůj stav světský v duchovní

proměniti umínil, do Říma poslán byl, tam do německý kolleje 235503?—
k tovaryšstvu Ježišovému přišel, filosofii i theologii s velkou chválau
se učil a v tom celýho světa nejslavnějším městě v přítomnosti
papeže Řehoře, toho jmena Patnáctýho, mnohých kardinálův i také
velkého počtu učených a vzáctných pánův obšírnau latinskau řeč
častěji míval a velkau chválau vždycky ji dokonávalfpro jehožto
mnohé chvalitebné ctnosti on Řehoř papež toho Arnošta (když
on již na kněžstvo byl posvěcen) učinil svým komorníkem i se- Komorní
kretářem a jej také poslézeji týž papež na arcibiskupství pražské eTt'to'Šm'
potvrdil, kterýžto Arnošt potom léta 1626. dne 11. ledna měsíce 1626

od papeže Urbana VIII. kardinálem pod titulem Sanctae Mariae 3331313?
Angelorum, Svaté Marie Langelův, učiněn a od obyvatelůch (sic)
římských pro jeho v ctnostech spanilost i pro krásu jeho osoby
kardinálem angelským jmenován byl. Po některým roce učiněn byl
on kardinálem pod titulem svaté Praxedy a posledně, když papež
Klement IX. na stolici papežskau dosedl, on kardinál opět jiný
titul dostal a kardinálem sv. Vavřince in Lucina, také prior pre
sbyterorum Cardinalium nazván byl. — On kardinál Arnošt z Har
rachu svým přičiněním u císaře římskýho Ferdinanda III. to spů

sobil, že v království českém dvojí biskupství, litoměřické a králo onjí bi
hradecké, k vyzdvižení přišlo. Založil taký on v Starém Městě 03333:
pražském, tu kde někdy dvůr Královský býval, literní učení tím mmm.
aumyslem, aby ti, kteří chtějí býti pastýři Kristových duší, tím “““;de
dokonaleji tomu, co k jich budaucí povinnosti přináleží, s dobrým
prospěchem se cvičili, kterážto otcovská jeho péče pro rozmnožení
katolické církve a pro lepší ušetření svých duchovních dítek

a ovcltok, netoliko J. M. Cské ale také Stolicí apoštolské tak se 21mm:
líbila. že k pomoci velkých jeho vydání a nákladův biskupství mu Amon
tridentské s přináležejícími důchody léta 1665. dne 26. října mě- 1666
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374 Kap. xv. Arcibiskup Arnošt z Harrachu; Sv. Dobrotivá.

síce jemu přidáno bylo 1). 0 něm se to v pravdě dosavad psáti
může, že nejenom celé království české, ale také všechen Řím
a kdo jenom toho pána znal, i ti římské církve kardinálové, velkau
náchylnost a lásku k němu měli, když po smrti papeže Innocen
tiusa X. na Stolici papežskau pro jeho ctné obcování a velké
ctnosti mnozí kardinálové jej vyzdvihnauti a za papeže míti chtěli.

O jeho velkých činech a o milosrdných skutcích není můj
aumysl obšírně zde jednati, o jednom krátce toliko buď dotknuto.
Povědomo jest a i svědkové, když toto píši, dosavad se nacházejí,
jak hojné almužny on Arnošt, arcibiskup pražský, chudým uděloval
a ačkoliv každodenně před jeho domem almužna se rozdávala, on
přece žádnýho nuznýho od sebe, kdekoliv on Arnošt se nacházel,
bez almužny nepropauštěl. Před jeho arcibiskupským domem do
šesti set, někdy míň, někdy zase mnohem víceji chudých lidí každo
denně se scházívalo a jeden každý od prvního až do posledního
jeden groš almužny dostával. Když pak léta 1648. Švejdové Město
pražské Menší neb Malau Stranau zrádné opanovali, Arnošta arci
biskupa v jeho domě zastihli, jemu v tom domě arrest vykázali
a celý dům, jak nejvíce mohli, oblaupili, — tak hojnau almužnu
ačkoliv on Arnošt chudým udělovati nemohl, nicméně každý chodec
aspoň jeden krejcar v tak těžkým čase a v nedostatku peněz předce
od něho dostával; a ačkoliv on Arnošt v tom švejdským do Men
šího Města pražskýho vpádu všeckno téměř své zboží ztratil, předce
on Švejdům, od nichž v svým domě arrestem stižen byl, k vysvo
bození sebe mnoho tisíc ") peněz dáti musel. Mnoho se nachází
valo také těch, kteří své prosby písemně podávali a v své chudobě
od téhož Arnošta pomoc žádali, kterau on jim velmi ochotně a
štědře uděloval, tak že mnohým z své vlastní ruky šest, deset
i víceji dukátův dával. Podobně do žalářův, do klášterův, do špi
tálův i do příbytkův mnohých chudých měšťanův hojnau almužnu
posílal. Z té příčiny jeden veršovec v pravdě tyto verše k věčný
téhož Arnošta památce o něm napsal: Pauper ubique jacet, sed
ad atria grandia magni praesulis Ernesti pauper ubique sedet. To
jest: Žebráci sem i tam ležejí, málo kdo nad nimi se slituje, před
domem Arnošta sedějí, a on jim almužnu uděluje.

I ačkoliv on jakožto arcibiskup a spolu-kardinál mnoho dvo
řenínův, jimž on hojné vyživení i dostateěnau mzdu roční dával.

*) Za dobu jeho arcibiskupství vysvěceno bylo v Čechách 10.000 kněží
a 609 kostelů.

") 15.000 tolarů.
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při sobě míval, více však on v každým roce almužny chudým roz— 1622
dal, nežli sám s tak velkým dvorem svým strávil. A protož času
jednoho, když v Římě pověst vzešla, že kardinál z Harrachu, arci
biskup pražský, na stolici papežskau dosazen bude, na to jeden
z přednějších obyvatelův římských tato slova od sebe slyšeti dal:
On kardinál z Harrachu důstojnosti papežské sice jest hoden, však
stane-li se to a on bude-li papežem učiněn, jest se obávati, aby
celé Patrimouium Sancti Petri neb důchody papežské všechny
mezi chudý lid nerozdal.

Tohoto celýmu téměř světu tehdáž známýho muže císař Logatatvl
římský Ferdinand 11. léta 1637. v mnohých důležitých potřebách “SŽŠŠŠÝC'
jakožto svýho legata k papeži Urbanovi VIII. do Říma vyslal, 1637
který také potom léta 1648. Marii, arcikněžnu rakauskau, která 1648
španihelskýmu králi tehdáž zasnaubena byla, až na vlaský meze
doprovázel. Také on léta 1666. Margaretu Španihelku, císaře 1666
Le0polda nevěstu, z vlaských pomezí do Vídně přivedl. Podobně
on Arnošt Ferdinanda III., Ferdinanda IV. a Leopolda I., také
Eleonoru starší i mladší na království české korunoval. Při trojím
volení papežův římských jakožto kardinál v Římě přítomen byl,
totiž když Innocentius X., Alexander VII. a Klement IX. za papeže
voleni byli. — To buď otom Bohu i lidem milém muži Arnoštovi
v nejmožnějši krátkosti zde dotknuto.

Obyvatelé královského města Plzně, majíce k tělu svaté mm„
panny a mučedlnice Dobrotivý hned od starodávna své velké 23,32
autočiště, klášter i kostel svaté Dobrotivý, jinak na Ostrově, ačkoliv
to oboje místo od léta 1493. až do léta. 1676. pusté bylo, aspoň 1493
jednau v roce navštěvovali. Z toho pak místa pustého oni Plzeňští 1676
tohoto 1622. roku 26. března jednoho svatého těla ostatky s do
volením císaře Ferdinanda II. a s vůlí arcibiskupa pražského,
svaté římské církve kardinála ajhraběte z Harrachu, vyzdvihli, je
do svýho kostela plzeňského svatého Bartholoměje počestně pře
nesli a na velkým oltáři nad obrazem sv. Bartoloměje k pobož
nému uctění složili, jináčeji se oni tehdáž nedomnívajíce, nežli že
ty svaté kosti jsau kosti sv. panny a mučedlnice Boží Dobrotivý; Zdalížono
zdaliž ale ty svaté ostatky isau sv. Dobrotivý, pozorný čtenář “ŠfŠÍivŠJO'
sauditi může ztoho, co se nížeji v létu 1677. nachází. Pravda 1677
jest, že předešlých časův, hned jak tělo svaté Dobrotivý do toho
kostela přivezeno bylo, velký počet horlivých křestanův k tomu
svatému tělu každoročně putovalo až do časův tyranství Žižkov- mu seko
ského, v kterýchžto časích ačkoliv tento klášter i Panny Marie
kostel (byl on založen pod jmenem Zvěstování Panny Marie
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léta 1261. dne 26. března, jíní píší 1262. léta); s jinými kláštery
a kostely v Čechách i v okolních zemích od té tyranské Žižkovská

roty častěji byl sLezen, oblaupen, také i spálen a také ačkoliv
z něho tehdejší duchovní řádu sv. Augustina paustovníci častěji
před tau bezbožnau rotau ustranití museli, vždyckny ale zase do
něho se navrátili (ještě léta 1469. byl v tom klášteře kněz Mau
ricius převorem) a v něm až do 1493. roku trvali. I poznávajíce
oni duchovní bratři, že v tom klášteře dýlejí bydleti a Pánu Bohu
slaužiti nebudau mocti, tělo sv. Dobrotivý, aby ono do rukauch
kacířských se nedostalo a hanebně potupeno nebylo, je ti duchovní
bratři nyní 1493. jmenovaného roku z svého místa vzali, je do
jedný olověnný truhlice vložili a do skrejše v oltáři tu truhlici
pozorně a bezpečně ukryli. — De hoc S. Corpore vídeaturmeum
MS. ad annum 1677.

Nařízení byli císařští komissaři, kteří po vesnicích, po mě
stečkách. po městech i po jiných místech, kde se evangeličtí
a kteří koliv nekatoličtí kněží nacházeli, s haufem svých jizdných
vojákův císařských jezdili a ty všechny kněze dle nařízení císař—
ského z Čech i z přívtělených zemí, v jistých dnech aby se ti
kněží vyhostili, přísně vypovídali. Mezí těmi komissaří v kraji
Slánským i Litoměřickým byl Jiří Michna; ten na den sv. Kate
řiny do města Slaného přijeda, děkana téhož města mistra Jana
Kaupilia') ve třech dnech z fary a v osmi dnech z města Sla—
ného vypověděl; Tak také nařízeno bylo děkanovi města Žatče
Janovi Regiusoví'). Launský děkan spíše nežli komissaří přijeli,
sám časně se vyhostil. —- Takové vypovídání také se po jiných
krajích v Čechách dalo.

Do Kutné Hory a několika haufy jizdných dne 22. měsíce
prosince přijeda Vilím Vřesovec, císařský komissař a mincmistr
na těch Horách Kutnách, předse Kutnohorské, také jiný tam od
jinud shromážděný kněze (mnozí v tom městě kněží z jiných míst
vyhostění a v něm shromáždění svý vlastní domečky měli) po
volal, jim radil, také přísně napomínal, aby k lůnu církve kato
lické přistaupili. nechtějí-li svých kostelův farních býti zbaveni
a z Čech i z přivtělených zemí do ciziny vyhnaní. To když oni
učiniti odepřeli, hned jím kostelové vzatí a katolickým kněžím
dani byli, s tím doložením, že v brzkým času do ciziny odjíti
budau musetí; což se také v následujícím roce vskutku vykonalo.

1)Jirečkova Rukověť1.340.
') Tamže 11. str. 163.
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Dne 5. máje měsíce přivedených bylo dvamecítma sedlákův 1322

ze vsi Zlonic do města Slaného, byvše obviněni, že víru katolickau, 2313 až
kterau nedávno přijali, zase opustili, k svým bludům se navrátili 81333135"
a sami mezi sebau Svátostmi sobě slaužili; ti do rozličných vězení
dání a příkře vyptávání byli. Nejpřednější a jich jako učitel byl
Jiřík Baltazar, vsi Tmaně obyvatel, který ačkoliv čísti neuměl,
však anřad predikantský u nich zastával. Tohoto Jiříka vlastní
pán jeho Bohnival 1)Valkaun listem svým k raddě slánské psaným
obžaloval a aby nad člověkem zpronevěřilým a kacířským spra—
vedlnost vykonána byla, žádal. On 2 města Slaného dne 10. srpna ':"lf'i'ůifli
do Prahy poslán, dne 14. téhož měsíce brzo ráno k šibenici vy- ““ byl
veden, stat a rozčtvrcen byl, kteréžto čtvrtě na čtyry kůly za
věšené a k divadlu po rozcestích vystavené byly.

Minulýho roku zde jmenovaný pan hrabě Florian Theodor
neb Jetřich hrabě Žďárský z Žďára s manželkau svau, aby vyplnili,muzu:
co Pánu Bohu a Marii Panně slíbili, na cestu do Vlach se hotovili celk.-umíral
i také šťastně do Vlach přijeli, do Lorety pOSpíchali, v ní svau "mm
pobožnost vykonali, díky za novýho dědice a synáčka svýho činili,

dary obětovali , míru dqiečka Lauretánskýho dokonalau vzali,
všechno, cokoliv potřebného bylo, spatřili a do Čech odjeli. Navrá
tíce se oni šťastně do Čech, na svá panství hned následujícího
1623. roku dne 12. června měsíce kámen gruntovní pro vystavení 1623

té Lauretánské kapličky uprostřed svýho háje neb hájka. o němž 31,333
vejš roku 1589. zmínka se stala 2), blíž svého panství červeno- 1589
aujezdského on pan hrabě položil a ta kapla neb podobizna kapličky
neb domečka Panny Marie Lauretánské byla jest v Čechách,
v Moravě, v Slezsku, v Rakausích, ano také (jak jeden kronikář
píše) v naší německé zemi nejprvnější.

Podobně on pan Florian Theodor Žďárský z stavu svýho bětomkýgši

rytířskýho do vyššího vyzdvižen a hrabětem říšským učiněn byl. „nima
V tom čtyrhranným lesíčku neb hájku po ut0pení a pobití hozdrlovalo

škodlivého ptactva, které se při počátku v tom hájku okolním ' wm
hospodářům k velký škodě zdržovalo, velké množství hadův se
spatřovalo a'své oblíbené obydlí mělo, kteří však hadové hned,
jak ta Lauretánská kaplička vystavena byla, z toho hádku se
vyhostili.

Po vystavení té kapličky podobizna, neb řezbářským dílem novym;
vyobrazený obraz Panny Marie Lauretánské & přitom Lauretán- L' “'"“muzeí-tn

sky.

') Správně:Bohuchval.
') Beckovský II. 1. str. 359.
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1622 ským obrazem dotknutá Spravedlivá i opravdová. podobizna posta
vena byla na oltář, na kterým se ona dosavad spatřuje. Když ten
Lauretánský domeček již některý rok vystavený stal, Jan Smíšek,
obyvatel pražský, vyryl na mědi ten Lauretánský domeček i obraz
Panny Marie Lauretánské s českým i s německým nápisem tímto:
Domeček Lauretánský v hájku nedaleko zámku Červeného Aujezdce

1623 v německý zemi nejprvnější vystaven byl léta 1623., také dosavad
se mnohými zazraky stkví. —Také předešlých let na zdi zevnitřní
té kaple takový nápis se spatřoval, který následovně, když jiné
stavení k té kapli přistaupilo, k zakrytí i k zapomenutí přišel.

Nedaleko Karmelitánův Bosakův v Menším Městě pražském
spatřuje se dosavad starodávní kostel farní sv. Vavřince proti
kostelu sv. Maří Magdaleny dominikánskýmu pod vrchem Petřínem,
neb sv. Vavřince vrchem, na kterém _také starodávní kostel svatýho
Vavřince přičiněním sv. Vojtěcha, pražského biskupa, i také nákla

991 dem knížete českýho Boleslava II., jinak Pobožnýho, léta 991.
vystaven byl. Od tohoto kostela petřínského sv. Vavřince až
k dolejšímu sv. Vavřince kostelu farnímu táhne dosti dlanhy'
a vinohradami naplněný vrch, na něm Karmelitani Bosaci i jiní

"TĚŽŠÍ" obyvatelé své vinice mají, kterýžto vin ný vrch předešlých časův
za starodávna jmenován byl Horká, snad proto, že na tom vrchu
dělníci skalníci oheň dělali pod jedním dubem, v němž se roz
ličné tvářnosti ukazovaly, dokad na tom místě následujícího roku,

993 totiž 992. kostel sv. Vavřince dosavad stojící vystaven nebyl;
a snad ta hora od toho ohně, při němž se skalníci dělníci ohřívali,

.zŠŽŠŽÍŽ'Ěa,nazvaná byla Horká.
“.;-“1.333“ Dne 9. dubna z nepozornosti opatrovníka hlásnýho velka věž
?::ng na hradě Gráň'enstein řečeném s všemi zvony v noci shořela.
wm“ ' Luteranští kostelové všickni v Praze se uzavírali od katolikův.Praze.

0510—3315.(\ Poláci dostanauce se do města Klatov, je celé vydrancovali.

1623 Léta 1623. Dne 16. ledna měsíce pražský mmormistr, maje
Rumormistrs lidmi svými dle své povinnosti jak v Městech pražských zvlášť
“33.0% času nočního po všech ulicích a kautích, tak také po všech cestach

okolo Prahy o to jedině se starati, aby všudy všelikě zcestnosti,
hádky, různice, zlodějství, mordy přetrhoval, sám takových ohav
ností se dopauštěl, když po cestách okolo Prahy lidi obíral a jiné
zcestnosti páchal, protož také na veřejné a hlavní silnici v svých
nejdražších šatech na svým nejlepším hrdlovazu neb holstuchu
oběšen byl.

Dne 23. ledna v noci na auterek Ferdinand, císařakrál český,
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kalich i obraz Jiřího krále z štítu kostela Panny Marie před Tejnem 1623

v Starém Městě pražském poručil dolů vzíti, kdež místo toho 0133303.:
velkého pozlaceného kalicha obraz Panny Marie a místo obrazu “1130W“
Jiřího krále obraz téhož Ferdinanda císaře dne 27. září léta 162116227

postaven byl, což oboje dosavad se na tom štítu spatřuje. Ten Jawa
velký pozlacený kalich i také svůj obraz Jiří Poděbradský, král obojePotm
český, při počátku kralování svého, chtěje se Čechům zvláště těm,
kteří pod obojí spůsobau Tělo a Krev Páně přijímali, zalíbiti, do
toho štítu tejnského postaviti dál, tím dokázati chtěje, že on jest
a. chce býti ochráncem kalicha i všech z něho přijímajících. Ten
pak obraz téhož Jiřího v pravý ruce obnažený meč držel 1).

Karaíia, legat papežský, Ferdinandovi císaři do Řezna přije .ĚŠĚILŽ
daucímu na sněm říšský, kuríiršta saskýho aumysl v jednom psaní, m“ ;ka?
které téhož kurfiršta jeden přednější dvořenín svýmu dobrýmu
a věrnýmu příteli poslal, obsažený vyjevil, dokládaje, že kurfn'št
saský vyhnáním predikantův evangelických z Čech i z přivtělených
zemí tak dalece rozhněván nebyl, aby skrze takové vyhnání nějaké
pozdvižení proti J. M. Cské on kurfiršt před sebe vzíti měl, nýbrž
jestli on jakau nelibost na sobě znáti dal, to že on k zalíbení
některým evangelickým knížatům učiniti musel, aby ho z lenosti
nevinili, ano také aby vejmluvu míti mohl, proč sám osobně na
sněm do Řezna nepřijíždí, věda o tom, že od svých spolu-evange—
lických knížat nic jiného mimo samau nevděčnost očekávati nemohl,
kdyby k tomu svolil, co císař jednau při sobě v skutek uvésti
zavřel, totiž že Fridricha falckrabí z kurfirštství shoditi a je Maxi—
miliánovi, bavorskému knížeti, skutečně dáti chce. A ačkoliv také
téhož kuríiršta legati neb poslové, na ten sněm do Řezna vyslaní,
v svých instrukcích to obsaženo a zaznamenáno měli, aby v plným
sněmu proti tomu predikantův evangelických vyhnání stížnost vedli,
i také o to se snažili, aby oni predikanti zase do Čech i do
přivtělených zemí přijati byli, nicméně také těm legatům od téhož
jich kuríiršta poručeno bylo, kdyby poznávali, že císař od svého
předsevzetí upustiti nechce, aby na ty již Opáčenédvě věci netla
čili, toliko o to se snažili, aby v Slezsku náboženství evangelické
svůj průchod míti mohlo, také oboje Lužice, které císař od koruny 1,332.
české odcizil a je tomu saskýmu kuríirštu v jistý peněžitý summě “mým“—
(totiž v šesti millioních) zastavil, kterau on kuríiřšt na své vojsko,
s kterým císaři jakožto českýmu králi zpronevěřilý země k věrnosti

') O obrazu tom a předchozích osudech jeho několikráte se již mluvilo.
Viz ll. dílu sv. 1. str. 899. a tohoto sv. str. 23.
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1623 a k poslušnosti přivedl, po ta léta vynaložil (nebot on kuríiršt:
saský ty oboje Lužice i Slezsko v poddanost a v poslušnost králi=
českýmu a císaři Ferdinandovi zase přivedl), aby nikdá víceji od
téhož kuríiršta král český nežadal, leda by jemu aneb jinýmu poslaup
nému kuríirštu saskýmu spíše povinovanau peuěžitau summu složil

E „„ Přitom sněmu v Řezně držaném mnozí císařští radcové ] také
";;WOVL' od vzáctných mocnařův vyslaní poslové pro snadnější upokojení

“W- kuríiršta saskýho trojí věc císaři radili a někteří skrze tu svau
radu to dovésti se snažili, aby Němcům evangelikům neb Lute— !
riánům v Praze dva kostelové odňati, totiž jeden v Starém Městě
pražském, kde nyní duchovní bratří sv. Františka z Pauli aneb
Pauláni, adruhý v Menším Městě pražském, kde Bosaci Karmeli
tani nyní bydlejí, (tento sice sv. Trojice kostel náležíval jednotě
Bratrské) zase navrácení byli '), v nichž by oni Luteráni své Služby
konati mohli.

mnm-n Jiní pak tomu císaři Ferdinandovi radili. aby Luteriáni své
52,33, náboženství v království českém, vynimajíce pražská, královská

“" i jiná. hlavnější města a místa, svobodně provozovati mohli. Opět
jiní rádcové na tom stáli, aby takové náboženství evangelické
toliko.v Městech pražských a nikdež jinde v Čechách provozováno
bylo, což všechno Karaífa, legat papežský, co nejmožněji zavrho
vati se snažil. Jan Gottfrid, kníže a biskup wircpurgský, pováživ
jedné i druhé strany všechny přednesené příčiny a nepříležitosti,
které by následovati mohly, takto k J. M. Cské promluvil:
„Obratme se k straně které koliv, jedna z nich rozhněvána býti
musí; stane—li se podle vůle kuríiršta saskýho, Bůh rozhněván
bude; stane-li se pak proti vůli téhož kurtiršta, on toliko a jeho
přátelé rozhněváui budau. A protož lípe jest člověka nežli Boha
rozhněvati.“ — To uslyšav císař, v svém předsevzetí nejenom
potvrzen byl, ale také do Prahy k knížeti Lichtenšteinovi a k svým
místodržícím psal, aby v vypovědění evangelických predikantův
trvali &.katolický kněze do Prahy, také i do celého království
českého uvésti neprodlívali; ano také k témuž kuríirštu saskýmu
on císař obšírué psaní poslal. velmi pohnutedlné příčiny dokládaje,
pro které od svýho předsevzatýho aumyslu odstaupiti a evange
lický predikanty do svých dědičných zemí přijíti nemůže.

xm Také na tom sněmu Ferdinand císař velké a mnohé příčiny
od„řadách—_kuríirštům, knížatům i jiným přítomným říšským stavům a městům
luna přeneseno. _.___—__

1) Viz nahoře str. 49.
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přednášel, proč Fridrichovi falckraběti, kuríirštu při Rejnu, kurfiršt- 1623
ství s obojím íalckrabstvím vzíti a tu kuríirštskau důstojnost na
Maximiliána, kníže bavorské, přenésti musí: Oni pak téměř všickni
za toho Fridricha nejenom se všemožně přimlauvali, aby při svém
kurfirštství i také při obojím falckrabství zanechán byl, ale také
velké i mnohé nesnáze, které jistě následovati musejí, jestli ta
kuríirštská důstojnost i oboje falckrabství témuž falckraběti vzato
bude, předpovídali. — Ale Ferdinand císař od svého předsevzetí
žádným spůsobem nedal se hnauti, nýbrž tu důstojnost kuríiršt
skau od téhož Fridricha falckraběte dne 25. února měsíce (toho
dne, ač ne toho roku, saské kuríirštství od Hanuše neb od Jana
Fridricha kurfiršta saskýho na Maurice, strejce jeho, přeneseno
bylo, jakž se o tom vejš na stránce (sic ') zde jedná) snásledující
slavností přenesl:

Když Ferdinand císař dne již jmenovaného 25. února měsíce KŠŽŽŽŽJÉŽO
\: svým císařským oděvu z pokoje svýho vycházel, před ním šel delv
Jan Jiří hrabě z Hohencolleru, J. M. Cské tejná radda a dvor
skýho saudu president, mladší pan z Wolíl'seku, truksas, Ladislav
hrabě z Firštenberku, a ti tři císařské sceptrum, zlaté jablko
a korunu nesli, za nimiž šel říšský dědičný maršálek, nesa obna
žený meč, a za ním šel Ferdinand císař s dOprovázením mnohých
vzúctných pánův, jenž byli kurfiršta mohutskýho, tryrskýho i ko
línskýho plnomocníci, také arcibiskup salcburgský, biskup řezen
ský, obadva landhrabata Hessové z Darmstattu (kurfiršta saskýho
a brandeburgskýho páni vyslaní, ani španihelský legat, ani falc
krabí najburgský při tý slavnosti se nenacházeli) a do rytířský
svědnice všickni vejdauce, Ferdinand císař pod zlatohlavový nebesa
„na trůn se posadil, po jehožto pravici herolti, v svých k jich
auřadům náležitých oděvích se postavili, držíce v rukauch bílý
hole. Na to římské říše místokanclíř pěknau obšírnau a pohnu
tedlnau řeč k přítomným pánům na místě J. M. Cské učinil, totiž,
kterak Fridrich falckrabí a zpronevěřilý kuríiršt od Rejna velmi
těžce proti J. M. Cské prohřešil a z té příčiny nejenom své kur
firštství ztratil. ale také do achtu dán jest, kteréžto kuríirštství
s svým příslušenstvím, totiž s seděním, hlasem a novýho krále
římského volením J. M. Cské. na Maximiliána, bavorské kníže, za
jeho věrnau nejenom J. M. Cské a římské říši, ano také celý
církvi katolické proti zpronevěřilým kacířům prokazanau službu
milostivě přenéšeti račí a témuž knížeti Maximiliénovi otom
_—1_._.—

') Beckovaký II. 1. str. 155.
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věděti dává. Po dokonané té řeči' Jan hrabě z Hobencollern,
tobož Maximiliána knížete nejvyšší komorník a hofmistr. v při
tomnosti Egona hraběte z Firštenberku, bavorskýho knížecího
dvora maršálka, také v přítomnosti jednoho vzáctnýho pána z Praj
sinku nejmilostivější vůli J. M. Cské vyrozuměje. s nejmožnějši
ponížeností žádal, aby tu nejmilostivější J. M. Cské vůli svýmu
nejosvícenějšímu knížeti a pánu neprodleně přednésti mohl. To
když jemu dovoleno bylo, on ihned a s ním římské říše dědičný
maršálek, daje svůj obnažený meč, jejž před J. M. Cakau nesl,
zatím k opatrování pánu z Losenšteina, J. M. Cské dvorskýmu
maršálkovi, do anti-kammary neb do předního pokoje k Maximi
liánovi, bavorskému knížeti, odešli a jemu nejmilostivější vůli
císařskau oznámili. Navrátivše se oni do rytířské svědnice, J. M.
Cské svého vyřízení zprávu učinili a že kníže Maximilián nejenom
za tu velikau a nikdá neslýchanau milost J. M. Cské co nejponí
ženěji děkuje, ale také sám osobně před J. M. Cakau předstanpiti
a svý povinnosti co nejmožněji zadosti učiniti chce, oznámili. Na
to císař skrze svýho místokanclíře říšskýho témuž Maximiliánovi
knížeti když pověděti rozkázal, aby před J. M. Cskau osobně
předstaupil, on Maximilián s doprovázením arcibiskupa salcpurg
skýho, také Albrechta knížete, svýho pana bratra, do rytířské
svědnice vejda, trojí poklonu dle obyčeje před císařem učinil,
před ním se postavil a sníženýma koleny na přednesení nejmi
lostivější císařské vůle očekával, jemuž místokanclíř říšský svan
předešlau řeč nejenom přednášeti začal a jí také skoncoval, ale
i také k ní jiné důležité příčiny přidal, totiž, poněvadž Maximi—
lián kníže z falckrabskýho rodu a z krevnosti pochází, že také
proto tím raději J. M. Cská z své plné císařské moci jej Maximi
liána za truksasa svaté římské říše vyhlasovati, jemu všeckno
kuríirštské právo, sedění, hlas, také i volení římskýho krále na
místě Fridricha falckraběte, téhož kuríirštství zbavenýho, udělovati
a k vyplnění té povinnosti, kterau každý nový kuríiršt zavázati
se musí, nejmilostivěji napomínati a připauštěti ráčí ; začež on
Maximilián J. M. Cské nejenom co nejponíženěji děkoval, ale také
že hotov jest obyčejnau povinnost (neb přísahu) vykonati, oznámil.
To on Maximilián když dopověděl, hned k J. M. Cské přistaupil,
od něho kuríirštskau čepici, také i plášt přijal a položiv dva prsty
na Svaté čtení, přísahu, kterau mu často jmenovaný místokanclíř
říšský četl, konal a císařský meč, jejž svaté římské říše dědičný
maršálek držel, políbil; to ,když se dokonalo, Opět on Maximilián
císaři za tu velikau milost poníženě děkoval, jemuž císař, 3 od
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krytau hlavau stoje, pravau ruku k políbení podal a k tý nový 1623
kuríirštské důstojnosti mnoho štěstí vlnšoval. Na to on Maximi
lián s svými dvaumi doprovázejícími pány: s arcibiskupem salc
burgským a s knížetem Albrechtem, bratrem svým, učiniv císaři
trojí poklonu, do anti-kammary se navrátil. Také císař z toho
rytířskýho pokoje s předešlým slavným d0provázením do svýho
pokoje odšel & tak tý slavnosti konec byl učiněn. — Ten pak
Maximilián kurfiršt léta 1651. dne 27. září v Pánu usnul. 1651

Tehdáž Karaíl'a, legat papežský, od tohož Maximiliána novýho lží-1333“:
kurfiršta slavnau a jí v celý Evropě neb v čtvrtým dílu světa pro dommŠa.
množství vzáctných a starodávních kněh zvláště psaných nikdež """““
tehdáž pod'obnau knihárnu haidelberskau vyžádal & ji do Říma
odvésti dal.

Kuríiršt brandeburský, kurfiršt saský, kníže brunšvické apo- 331133561;
morské '), i také jiní evangeličtí páni nikterak s císařem spokojeni "53333"
býti nechtěli, proto že on kurňrštství od Fridricha falckraběte na
Maxmiliána, kníže bavorské, přenesl a taková pokuta na něho
usauzena byla od těch, kteří žádné moci neměli tak vzáctnau
kuríirštskau a královskau osobu odsuzovati, ano také že on Fri
drich spíše nežli náležitě slyšán byl, bezprávně odsauzen i trestán
byl, k čemuž byt on Fridrich mlčeti chtěl, jeho však dědicové
a krevní přátelé 0 to se budau ozývati a svýho práva mocnau
rukau budau dobývati. To všechno když císař i jiní katoličtí páni
pozorněji mezi sebau považovati počali, jakož také když se dově
děli, že Arnošt hrabě Mansfeld a Kristian, kníže brunšvické, mnoho
tisíc vojanského lidu sebravše, skrze hesskau zem do Dolejšího
falckrabství vpadnauti a je Fridrichovi falckraběti mocně dobývati
i také před nepřátely hájiti ho chtějí, hned císař Tillyho do Řezna
povolal, jej v přítomnosti mnohých knížat říšských hrabětem říš
ským učinil a s ním se radil, kterak by se Mansfeldskému a brun
švickému vojsku v cestu co nejužitečněji vkročiti mohlo, aby ono
do Dolejšího falckrabství vpadnauti nemohlo. Tilly vezma několik
tisíc dobrého vojska, skrze hesskau zem k hranicím kníže brun
švického pospíchal, kníže pak z Anhaltu, také i Kordua“) s ostat
ním císařským vojskem proti Mansfeldovi táhli a jemu do falc
krabství jíti zbraňovali. Tilly pak vojsko knížete brunšvickýho
v těsně zastihna, je porazila za Mansfeldem pospíchalj; ale Mans

') Správně.pommernské či pomořans ké:
i)?
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íeld, znaje se býti mnohem mdlejšího, dáleji a dáleji ustupoval.
Posledně hrabě Tilly zimní ležení v zemi hesské sobě zarazil.

Ferdinand císař po šťastném vyřízení mnohých potřebných
věcí v městě Řezně. dne 11. dubna měsíce v auterý po neděli
Květné z téhož Řezna, s nímž v voze nejvyšší štolmistr hrabě
Mansfeld seděl, do Prahy slavně přijeda, přímo do kostela sv. Víta
všel, kdež od prelátův a kanovníkův s celým duchovenstvem vítán
byl, jimž on nejenom přívětivé poděkování učinil, ale také jich
věrnost, kterau v ten nešťastný vojanský a kacířský čas k- Bohu,
k církvi katolické i k jeho císařský a královský osobě neproměni—
tedlně zachovali, velice vychvaloval a jak milostmi tak i bohat
stvím je obdarovati se zakazoval.

Po šťastném téhož Ferdinanda císaře a českého krále do
Měst pražských příjezdu Židovstvo pražské dne 18. dubna měsíce
v auterý Velikonoční v svém Městě procesí drželo; napřed šly
tři malá děvčátka, jedno hrálo na hauslíčky, druhé na lautnu
& třetí na citeru; za nimi šli Židé v stejných hauíích, jako o šá
besu oblečení, za těmi haufy řezníci židovští v bílých šatech dvě
korauhve nesli, na každé z nich stálo dvý malých pacholátek; za
korauhvemi šel židovský rabín, nesa pod páždím knihu, za ním
nesli Židé nebesa &pod nimi Desatero Boží přikázání; žáci jejich
zpívali a jeden nesl v rukauch na stříbrné tabuli zlatem napsaný
vinš, jejž oni Židé císaři učinili, kterýžto vinš jeden starý Žid,
vstaupiv na rozličných místech častěji na stolici, na kterau mu
jiní vystaupiti pomáhali. v řeči německé hlasitě četl.

I uslyšev on císař Ferdinand v Praze od duchovenstva, že
mnozí predikanti neb evangeličtí kněži opět se do Čech vlaudili
a v opuštěných kostelích zvlášť v farních (neboť tehdáž katoličtí
kněží pořídku se v Čechách nacházeli), svý služby tak, jako kdy
prve činívali, konají, neprodleně on Ferdinand císař o to pečovati
začal, aby Arnošt, nový arcibiskup pražský, co nejspíšeji z Říma
do Prahy přijel, kněžstvo světil a ním farní kostely zaopatřil; ale
spíše nežli on Arnošt zŘíma do Prahy přijel, zatím Karaňa, legat
papežský, tehdáž v Praze bydlící, schOpný mládence, v litemím
umění cvičený, na kněžstvo v Praze světil, divěje se tomu, že
v Praze a tak v slavném a velkém městě, ano i v celém králov
ství českém tak málo katolických kněží se nachází, a protož také
od něho v nově svěcení kněží na fary bez odkladu posláni byli,
aby lidu Slovo Boží kázali a vím katolickau rozmnožovali. Také
on Karaíl'a na rozličných místech v Čechách školy katolické vy
zdvihl a do nich s povolením císařským a královským katolický
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školní mistry uvedl, kteří mládež nejenom v čtení a psaní, ale 1623
mnohem víceji v katolickém náboženství cvičili, také v den svá
teční a. nedělní z nedostatku duchovních osob katechismus aby
oni držívali.

Spíše nežli Ferdinand císař do Vídně z Prahy odjel, Arnošta, Nelčatollcu
arcibiskupa pražskýho, za to žádal 1také svý královské místodržící trpenineby.
napomínal, aby dle největší možnosti katolickau víru rozmnožovali
& žádnýho nekatolickýho vědomě v království českým netrpěli.
Aby pak on císař na sobě chvalitebný příklad ukázal, dvakráte do

Staré Boleslavě z Prahy vyjeda, putoval, kde nejenom svau po- 3:1131:33;
božnost horlivě a'příkladně konal, ale také několik tisíc dukátův “1
(kterážto summa v těch tak těžkých a peněz se nedostávajících
časích jistě velká byla) k zvelebení kostela staro-boleslavskýho
Panny Marie daroval.

Také svým císařským majestátem velmi chvalitebně to na- Duchovní
řídil, aby všechny duchovní statky, v rukauch pánův světských ŽÍÍŽŽJŽŠ
vězící, svým záduším navráceny byly; to však nařízení svůj bm
aučinek nemělo, nebot zvěděv on císař, že mnohý zpronevěřilých
pánův českých statky komora královská česká prodala, z nichž
mnozí klášterům, kostelům a záduším přináležívaly, svým místo
držícím poručil, aby takový íiškální neb komorní statky žádnýmu
více budaucně neprodávali, a kteří již jsau prodány, aby místo
nich těm duchovním buď klášterům neb záduším zadosti se učinilo
& jiný statky v takový dobrotě aneb peníze tomu záduší neb
klášterům dány byly, zač ty statky stály & prodány byly; což
zdaliž se dle té milostivé císařské vůle stalo, necht každý klášter
a záduší v Čechách se nacházející o tom své zdání učiní. Pravda Zádušní
sice jest, že ačkoliv všechny duchovní vrchnosti v Čechách na „53;:šdžuy.
hrad pražský volané 1 také tázané byly, jak mnoho, kdy, co, komu
& od koho z jich duchovních statkův odcizeno jest? také kdo nyní
takové statky užívá? aby královští místodržící věděli, jak se v tom
prodávání statkův, zpronevěřilým obyvatelům českým někdy při
náležejících, zachovati, zvlášt kdyby mezi těmi statky duchovní
neb zádušní se nacházely; však co komu kdy vzato bylo, to více
navráceno nebylo a dosavad velká zádušní a kostelní panství
mnohá v světských rukauch, ač bez požehnání Božího, vězejí.
K potvrzení toho všeho bud toliko jediný klášter Sedlecký blíž
Hory Kutné, který jaký statky a panství minulých let míval,
v prvním dílu Kroniky České na stránce neb na listu 694. a 695.
položeno jest, a kteří nynější těch panství držitelové jsau, tajno
býti nemůže.

Beckovského Posolkynč II. 2. 25
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1623 Dne 15. máje měsíce Ferdinand císař v pondělí z Prahy

Oťas" Horskau branau, která nyní Nová brána se jmenuje, do Vídni vyjel
a ještě toho dne do Kolína přijel A do Vídně přijedu, snažně
o to pečoval a při papeži Urbanu VIII. to vyhledával, aby v jeho
dědičných i také císařství římskému přináležejících zemích vejroční
památka a slavnost sv. angela Strážce od všech v Krista věřících

“mg;" se konala. Papež Urban tu císařskau a duším lidským prospěšnau
“"““ žádost nemoha oslyšeti, své povolení k tomu dal a nařídil, aby se

ta slavnost sv. angela Strážce v církvi katolické od věrných kře
stanův v první neděli měsíce září konala, což se také dosavad
zachovává.

“33313 Císař Ferdinand Vilímovi hraběti Slavatovi z Chlumu a z Ko
“ “$“"“ šumberka, vladaři domu Hradeckýho, J. Mti krále českýho nej—

vyššímu kanclíři, skutečné tejné raddě, komorníku a nejvyššímu
dědičnýmu království českého šeňku, zámek i panství mělnické
s celým příslušenstvím v dvakráte sto tisíc zlatých rejnských (jeden
zlatý po 60 krejcařích a krejcar po 6 malých penězích počítajíce)
na jeden rok zastavil, a kdyby v tom jednom roce zase ono vy
placeno nebylo, tehdy on Slavata i dědicové jeho aby to panství
dědičně užívali a je sobě i s listem na to panství od císaře daným
do desk zemských položiti dali; ten pak list na hradě pražským
v pondělí na den sv. Jiří tohoto 1623. roku témuž Vilímovi Sla

1627 vatovi dán a léta 1627. do desk zemských vložen jest. Toho pak
panství Mělnického i zámku zástava stala se s vůlí Eleonory, císa

řovny, které ona v věně dostala i tehdáž to oboje zámek i panství
držela a z něho užitky brala.

Majka- Dne 30. září měsíce město Jihlava na pomezí moravském
všeckna téměř shořela.

Zmmm- Jiří Fridrich hrabě z Hohenlohu, který předtím od císaře, že
Hohenlohe-zpronevěřilým Čechům proti tomu císaři a českýmu králi pomoc

válečnau dával, do achtu dán byl,“ z toho achtu dne 9. října mě
síce s obyčejnými ceremoniemi a slavnostmi v Vídni propuštěn a
k předešlé cti navrácen byl.

“Muni Blíž Čáslavě mauka z země udělaná a v zemi nalezena byla,
z níž lidé chleb pekli a jej bezškodně jedli.

Zdipruské Okolo Měst pražských dne 31. října měsíce zdi městské
MNĚ“" opravovati se začaly, které aby tím spíše zhotovené byly, museli

měšťané svau čeleď posílati k tomu dílu; který měšťan čeládku
svau poslati nemohl, ten nájemníky najíti a jim denní mzdu platiti
musel.

V Čechách i v okolních zemích morní nakažení velice se
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rozmáhati počalo a pořád tři léta trvaje, svau jedovatostí mnoho
tisíc lidu do hrobu položilo.

V Čechách (památky staré nedokládají. v kterém místě se to
stalo) v jedné studnici voda v krev se proměnila a několik hodin
pořád krvavá zůstala.

Velká drahota v Čechách nastala, proto že mince, která málo
dobroty v sobě měla, velmi zvejšena byla a dlauhá mince slaula;
nebot tehdáž tuplšedesátník platil 2 rejnské 30 krejcarů, jedno
duchej platil 1 rejn. 15 kr., jeden groš platil 48 kr., druhý groš
platil 24 kr., třetí groš platil 15 kr., čtvrtý groš platil 3 kr., dukát
platil 20 rejn., rejnský zlatý platil 11 rejn., tolar platil 10 rejnských.

Jak pak draze všechny věci se prodávaly a dle již jmenované
mince se kupovaly, některé zde dotýkám, totiž: Strych žita platil
30 kop, strych ječmena platil 31 kop, strych ovsa platil 9 kop,
sáh dříví platil 2kopy, kráva platila 200 kap, skOpec platil21 kop,
vepř platil 90 kop, bečka vína platila 700 kop, sud piva platil
30 kop, centnýř loje platil 100 k0p, kůže hovězí platila 50 kop,
pár bot platil 18 kop, ovce platila 6 k0p, kámen vlny platil 52 kopy,
skopová kůže platila 3 kopy, kožich velký platil 15 kop, plíšek
platil 9 kop, plátna tlustýho loket platil 1 k0pu, tele od krávy
platilo 22 kopy, tisíc šindele platil 6 kop, pár volův platil 500 kop,
žejtlík vína platil 15 grošů, žejtlík piva platil 6 krejcarů, kůže
liščí jedna platila 8 kop atd. ,)

Dne 18. dubna okolo hodiny čtyrmecítmé dubové listí po celé !
Praze pršelo.

Jiří Michna, J. M. Cské & Kské komissař, dne 8. července
v městě Litoměřicích následující historii neb starodávnau památku
rozkázalv zapomenutí uvésti, a jest ona tato:“ Purgkmistr litomě
řickej, Pichel řečený, jedné noci 24 přednějšícb litoměřických mě
šťanův, také mezi nimi zetě svýho sjímati a do hluboké věže
u brány sv. Michala uvrhnauti rozkázal. Potom pak poradiv se
s některými Zikmunda císaře hejtmany a pojav něco žoldnéřův, je
hladem a zimau zmořené z tý věže vytáhnauti, ortel smrti jim
přečísti, ruce i nohy v hromadu svázati, na vozy vložiti a k břehu
řeky Labe vézti poručil. Zběhlo se množství lidu, manželek, dítek,
příbuzných a přátel, neupokojitedlně plačíce; přistaupila jedno
rozená téhož purgkmistra dcera a spjatýma rukama k nohám otci
padši, za život jen aspoň svýho muže žádala; otec napomínal ji,
aby neplakala, že neví zač žádá &.také že vzáctnějšího manžela

') Viz Paměti D a či 0 k é h o I. str. 296.
25*

1623
Mor \ Ča

chlch.
Voda \. krex
promčě.něm

Mince
dlouhá.

Drahota
v Čechách.

Dubové
lstí prselo.

Litoměřičtí
0 La

vhazoní.



388 Kap. xv. Reformace katolická.

1623 ještě dostati může. Ona vidauc, že nic vyprositi nemůže, vstala

1421

N[ kaQoličtl

1625

a řekla: „Nebudeš ty otče mne více vdávatil“ Aplačíc, v prsa. se
bijíc a vlasy 8 hlavy trhajíc, s jinými za mužem pospíchala. Ti
svázaní k břehu přivezeni, z vozův zházeni a nežli prámy (žádný
most tehdáž přes Labe nebyl) k břehu přitáhnutý byly, zatím se
s manželkami, s dítkami, přátely žehnali. Po chvíly na primy
vložení, na hlubinu vezeni & tak ruce k nohám přivázané majlce.
do řeky Labe vhození a utopeni byli. Purgkmistrova dcera spatřivši
manžela svýho k břehu plynauti, do řeky vskočila a v půli ho
uchytivši, z vody svázaného vytáhnauti se snažila; ale stalo se, že
oba spolu utonuli; na druhý den, tak jak byli objati, vytažení a
do hrobu vloženi byli. Stalo se to 1421. roku, dne 30. máje.

Tato historie brzo potom v kostele litoměřickým u Všech
Svatých na věčnau té věci památku literami zlatými napsána i také
na bráně sv. Michala řečené na zavěšené tabuli byla psána, itaké
tak dlauho to oboje písmo trvalo, dokad léta 1623. dne 8. čer
vence, jakž málo vejšeji zde již dotknuto jest, ono zamazáno nebylo.

V městě Kutná Hora nazvaném dne 27. července rozkázáno

_bylo všem v Kutný Hoře nekatolickým kněžím, aby se oni všichni,
dle dávního sobě danýho napomínání, před západem slunce ještě
toho dne z města Kutné Hory a v osmi dnech z celého království
českého vyhostili. I vyšli toho dne v počtu 21, totiž: Jiří Pauli
děkan čáslavský, tehdáž z Čáslavě vypověděný a v Kutný Hoře
na ten čas se zdržující; s ním Ciprián Pešín '), Vít Jakeš 9), Vácslav
Karion 3), Řehoř Vítův, Jan Kubinius, Mikuláš Sebastus, Jan Ma
thiades, Jan Klaudián, Zikmund Těšík, Jan Joram "), Jan Nestu
pius, Tomáš Dentulin, Jan Přístrach, Jakub Martis, Jan Vysota,
Jan Podolský, Zikmund Piscius 5), Jan Lupin, Mikuláš Novokolínský,
Jiří Šiškář. Vyprovázeni byli od několika set lidu, kterýmu v poli
Jan Mathiades učinil kázání, vykládaje tato slova: „Vyháněti vás
budau ze škol“, a je k stálosti jich i svý-ho bludu napomínal, ten

_duší Kristových zhaubce & nájemník a ne správce a věrný pastýř.
Po dvauch letech, roku 1625. dne 6. měsíce prasince, také

měšťané kutnohorští v příčině náboženství, když po m_nohých na

') Jirečkova RukověťIl. str. 103.
1) Jest to týž kněz, o němž mluví se nshore (str. 853.) při r 1621.

Byv on totiž vypovězen z Prahy, nbral se do Kutné Hory, odkudž nyní vypu—
zen byv, odešel do Drážďan. — J irečkova RukověťI. str. 305.

') Rukověť 1. str. 389.
') Ibidem I. str. 323.
") Správně: Piscis. ,
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pomínání k víře katolické přistaupiti nechtěli, počátek zakusiti
museli, když vojsko císařské do města Kutné Hory již dotknutého
dne 6. prasince přijelo a po domích rozloženo bylo. Hejtman toho
vojska dle sobě danýho poručení ihned šesti měšťanům přednějším.
kteří byli: Hlavsa, purgmistr, Pavel Škréta, Jan Šreiter, Jan Aga
thon, Jan“ Kozel a mistr Peta Kappo, raddní páni, po dvacíti mu
šketýřích do každýho těch pánův domu položil, aby dotud vycho
váváni byli, dokud by ti raddní páni od zpovědlníka cedulky, že
u sv. zpovědi byli, vysvědčující nepřinesli. Jak dlauho mohli, tak
dlouho těm nenasyceným vojákům ti přední měšťané jídlo i napoj
dodávali a když již neměli odkud, někteří z svých domův tajně
odešli a ostatní hospodářství těm buřičům postaupivše, klíče jim
odvedli. To vojsko v tom městě nic nepořídivše, se jinam vy
hostilo.

Hned po něm následujícího 1626. roku poručeno bylo ono
don Martinovi Hurtovi 1), který kumpanii oděncův neb kyrysařův
při sobě maje a meč nahý vpravé ruce drže, vjel do města v den
Bílé soboty. Měšťané tím jeho příjezdem (znajíce již oni jeho
v jiných městech dokázanau přikrost a prchlivost) přestrašeni
byvše, hned té noci v počtu velkým se rozprchli a po okolních
městečkách i po vesnicích se kryli. I dověděv se on Don Martin
toho, hned se do Prahy navrátil a to obdržel, že odevřenýmlistem
poručení vyšlo, aby, kdo by koliv koho zběhlého přechovával. sto
tolarův pokuty složil. Když se měšťané nenavracovali, vyšel jiný
odevřený list dne 17. srpna, že kdo se koliv navrátí, tomu všeckno
provinění prominuto bude. Navrátili se mnozí a z nich někteří
v dosti velkým počtu víru katolickau přijali, ostatní a ženami
a dítkami, všechno jiné opustívše a tajně se vykradše, do ciziny
odešli, zvlášť 1627. roku “).

Nacházel se na Dobříšském panství, pět mil od Prahy, jeden _
nekatolický správce hospodářský, bydleje on v městečku Dobříši, '
který uslyšeje, že Don Martin de Huerta neb Hurt to panství
Dobříšské i jiný statky od císaře dostal, a věda, že ten Don
Martin jest velmi pán prchlý & velký nepřítel nekatolických, žádal.
aby z své služby pr0puštěn byl; to když dosáhl, pokojně odšel
& u jednoho mlynáře na grantech města Sušice za preceptora
jeho dětem slaužil. Toho dověděv se Don Martin, poslal

') Správně:Hnertovi.
“) S jistými změnami dle Historie 0 protivenstvích církve české str.

158.a 269.
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1623 vojáky a jim rozkázal, aby preceptora i mlynáře řetězy svá.
zanýho na zámek Velhartický přivedli a do nejhlubší v tom zámku
věže vhodili, v středu po neděli Družebné oni to vykonajíce. Z tý
věže mlynář brzo propuštěn byl, preceptor ale celý rok i až do
své smrti v té věži trval. Tak příkrý byl ten žalář, že mu obě

33053; nohy uhnily. Když on svýmu strážnýmu oznámil, že mu obě nohy
uhnily a v těle jeho že se červi plodějí, nechtěje tomu Don Martin
věřiti, poručil ho nahoru vytáhnauti, aby se na něho mohl podí
vati; i nechtěl ten vězeň nahoru vytažen býti, řka: „Není ten

Imm-okr; tyran hoden na moje tělo, ač polau již shnilé, hleděti.“ -— Umřel
uŠohfben-ylon v tom vězení následujícího 1624. roku v středu po neděli

1624 Družebné; jeho tělo když vytaženo bylo, nedal Don Martin z toho
Velhartického zámku skrze bránu nésti, ale přes zeď do příkopu
přehoditi, které ovčák na poručení odnesl a zakopal.

Ex,-„3:3 Na věžích kostela Tejnskýho v Starém městě pražském z těch
“$$$-e na nich pozůstalých špic, z nichž za Ferdinanda I., císaře a krále

českého, makovice neb praporečky vzaté byly (nyní na těch špi—
cích z čtyr stran při těch dvauch věžích hvězdy nové &pozlacené
se spatřují), vycházel divným spůsobem hustý dým, tak že lidé
vnitř nějaký oheň býti se domnívajíce, běhali nahoru a hasiti
chtěli; když vzhůru přiběhli, ničehož neviděli. Ten dým když se
několikráte obnovil, někteří žert z toho dělajíce, pravili, že se
ostatkové kacířstva tím dýmem vy.kuřují

Slotsi 1m- Na den Božího Těla, když se obyčejná slavná procesí v městě
KutnýHofoKutný Hoře konala, tak velký dešt spadl, že v půl hodině ku—

pecké k jarmarku postavené krámy, vozy a jiné těžké věci po
ulicích plavaly; také takové krupobití bylo, že v kostelích a v do—
mích okna vytlučena, v polích ovce a v lesích zvěř poraněna, mnohá
i pobita byla.

uÉŽĚOVŠ Když se pražští kostelové od pohřbených v nich kacířův vy
mag“ '“ čištovali, ležící nad hrobem Jana Rokycana v kosteli Panny Marie

před Tejnem v Starém Městě pražském (při kterémžto kostele on
Jan Rokycan mnoho let byl farářem a za pražskýho arcibiskupa
se vydával) mramorový kámen vyzdvižen a na kusy drobný také
sice roztlučen byl, však hrob ani tělo jeho nalezen býti nemohl.

1630 Léta 1630. 1) dne 24. září měsíce, když katolický kněz Lukáš.
toho kostela kazatel, (nacházím, že on byl z tovaryšstva Ježišového)
umřel a v tom kostele měl býti pohřben. hluboký hrob tehdáž
dělníci mu vykopali a v té hlubině z cihel udělanau jakaus dlažbu

1)Historia persecut. udává:1633.
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našli. Tu oni odevřevše, našli pod ní spráchnivělé kosti s dvanmi 1623

kalichy, z nichž jeden měděnný a druhý voskový neporušený byl, mod;
díl také damaškn jako z nějaké mešní kazule neb vornátu, který měl:—1:60“
se při sv. mši od kněžstva užívá, i také lebku jíž se držely vlasy
ryšavé obdýlné, ti dělníci při těch kostích našli; sebrané byly ty
kosti do koše a vnešené do kaple, až by se, co s nimi vrchnost
učiniti káže, zvědělo. Co se dáleji s těmi kostmi stalo, to nikdež
dosavad nenacházím, ale to všechno, co sem nyní připomenul, od

očitých svědkův zaznamenáno mám před rukami. Obecná tehdáž sm.—„$%
'pověst byla, že v tom tak hlubokým hrobě tělo Jana Rokycana, nobyylo
téhož kostela faráře a velkýho bludníka, pohřbeno bylo, který
22. února léta 1471. v tý tejnský faře umřel a v tom kostele byl
pohřben 1).

Císař Ferdinand II., král český, v pondělí po sv. Janu Křtiteli tagem
když řádu křižovnickýmu s červenau hvězdau všechna obdarování, kam potvr
od svých dávních předkův králův českých tomu sv. řádu daná,
v svém městě Vídni potvrzoval, k tomu svýmu listu také násle
dující slova pro věčnau památku přiložil a do něho vepsati roz
kázal takto: Omnes majestates, donationes, privilegia, fundationes
et confirmationes etc. non tantum Crucigeris cum rubea stella appro
bamus, renovamns et confirmamus, verum etiam ipsis Crucigeris
prospicimus, ut ipsorum moderni archi-episcopi, et quorundam
praoteritorum archi-episc0porum Pragensium in suum generálem
magistrum benevola electio et susceptio non cedat in praejudicium
et diminutionem suorum privilegiornm, libertatum, jurium et anti
quarum consuetudinum, verum in futnrum nbi tempus et neces
sitas reqnisiverit, in generalem magistrum cum rubea stella perso—
nam condignam et exemplarem, probam tantum ex se ipsis et ordine
suo sine omni impedimento et contradictione futurorum archi
episcoporum Pragensium aliorumque spiritualium semper proponere
et eligere possint et valeant etc. Viennae 1623. Feria 2 post

Festum s. Joannis Baptistae. — To jest: Všechny majestáty, 60335359:
všechna obdarování, nadání, fundaci , potvrzení atd. nejenom "31113$a
Křižovníkům s červenan hvězdau schvalujeme, Obnovujeme a potvr— m.
zujeme, ale také nadání toto jim udělujeme, aby ani nynějšího
arcibiskupa, ani jiných předešlých arcibiskupův pražských dobro

1471

") Doslovné vzatoz Hist. persecut. str. 331., bai věta: „ale to
všechno, co sem nyní připomenul, od očitých svědkův zaznamenáno mám před
rukami“, jest v Hist. persecut. takto vyslovena:„ale co vypravujem,
to od očitých svědků mámeí'.
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volné za svýho generálního mistra volení a přijmutí od nich uči
něné, k žádné těm Křižovníkům újmě a k žádnému jich svobod,
jich obdarování, jich práv a jich starých obyčejův ztenčení a k zleh—
čení necílilo a nebylo, nýbrž budaucně, když by toho čas byl
a potřeba dokazovala, za svýho generálního mistra osobu téhož
auřadu hodnau, chvalitebnau, příkladnau, z prostředku toliko svýho,
totiž z řádu svýho, aby ti Křižovníci s červenau hvězdau vždyckny
bráti a voliti mohli, a také v tom a v takpvém volení aby jim
žádný arcibiskup pražský, ani žádná osoba duchovní, žádnau pře
kážku nečinil, méněji takové jich volení aby rušiti měl aneb
chtěl atd. Dáno v Vídni, dne po sv. Janu Křtíteli prvního 1623.

Ferdinand císař, král český, v svým listu léta 1627. městu
Plzni daným, oněmž doleji, v tom 1627. roce odvolává se na svůj
list, tohoto 1623. psaný a následující milost Plzeňským danau ')
těmito slovy opakuje a potvrzuje: „K tomu také i ta pokorná žádost
jich Plzeňských přistupuje i k ní od nás milostivě se povoluje,
že oni měvše od předkův svých milých sobě střelby vzáctné
& pěkných kusův neb děl velkých velký počet, prachův mnoho
centnyřův zanechané, též v čem jsau se od rebellie proti slavné
paměti císaři Ferdinandovi, panu dědu našemu nejmilejšímu, od
stavův českých kacířských stropené, pro nastalé nebezpečenství
od mušketův i jiné střelby, prachův a municí zachystali, o to
všeckno, byvše násilnau mocí naposledy pro nedostatek takové
municí přemožení, jsau přišli, a taková střelba výborná i s tan
zvonovinau, kterau jest týž Mansfeld, poručíce zvony dobrý starý
v klášteře Františkánův stroskotati, vzíti a do města Normberka
zavézti dal, aby ta střelba, kteráž po témž Mansfeldovi v městě
Plzni zanechána a jim Plzeňským od nás v svrchu psaným létě
1623. dána a darována jest, tu v městě k obhajování jeho v pří
kladných nepřátelských příbězích zůstávala nyní i vždycky.“

Adam z Šternberka, nejvyšší purgkrabí v království českém,
na - Františkány Bosáky do jich předešlýho kláštera bechyňskýho,

ra bechyn
skyho uve

deni.
1619

z něhož oni poslézeji 1619. roku od kacířův vyhnáni, klášter
i kostel oblaupeny & zohavený byly, ačkoliv velmi pustého, opét
uvedeni byli a když ten klášter, také Nanebevzetí Panny Marie
kostel, který tehdáž k nějaké marštali podobnější byl, nežli k domu
Páně, všecken od kacířův zohavený, dle své—možnosti vyčistili
& obnovili, také do toho svýho Panny Marie kostela dva dřevěnný
Bolestné Panny Marie obrazy, které předešlých časův v tom Fran

') Tannerova Hist. civ. Plsnae (rkp. musejní) příloha 114.
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tiškánským kostele na oltářích postranných stávaly a od pobožných 1623
katolíkův ctěné bývaly, z farního bechyhského, pod jmenem
sv. Matěje založeného, léta 1673. dne 11. listopadu slavně na den 1678
vejroční slavnosti sv. Martina biskupa přenesli. O těch obrazích,
o tom klášteru i o kostelu něco víceji vejš v létu 1619. zde píší 1).

Staré památky vysvědčují, že v tom bechyňským klášteře
Menší bratři Františkáni léta l284. již bydleli, dokad z toho 1284
kláštera od českých kacířův vyhnáni nebyli, což se také i jiným
klášterníkům v těch domácích bauřkách stalo, kteří podobně
z svých klášterův hanebně vyhnáni, také jiní v počtu velikým

ohavně usmrcení byli, a to se všechno _zpauhé proti katolické
víře od kacířův zlosti dálo.

V Poselkyni neb v prvním dílu moje Kroniky České na stránce \: sv. Am
956. krátce jsem takové Františkánův Bosákův z jich sv. Ambrože témaM533
kláštera nov0pražského hanebné vyhnání položil které jeden tehdejší ŠyĚiŽÉm
Františkán, jakožto pravdivý svědek. takto tehdáž vypsal: Bratři anusuni
naši, poněvadž příkladně živi byli, horlivě proti tehdejšímu kacíř- prŽŠŽc'vŠ
stvu kázali, k svatému pokání a k zpovědi svaté lid napomínali,“$$$“
(proti .pak zpovědi svaté, posvěcenýmu knězi konané, naši Husiti — bm"
píše on — se stavějí, učíce, že dosti jest na tom, když člověk
svý hříchy Bohu v své mysli jenom vyznává) mnoho Husitův obo
jího pohlaví, ano i na tisíce na kázání Františkánův Bosákův
v Novém Městě pražském u sv. Ambrože na Kovárně se scházelo
a k víře katolické přistupovala. I nemohauce to bludem Husovým
ožralí kněži i doktorové učení pražského někteří déleji snášeti,
v středu před slavností sv. Vácslava 1483. roku tejnskýho kostela 1483
zvonem nějaký Jíra, husitský farář, pro zbauření obce zvoniti
rozkázal, která když se v počtu velkým shromaždila, na dům
radní staro—i na novo pražský, také na kláštery udeřila, konšely,
také řeholníky, mučila, mordovala, kláštery ikostely laupila, bořila
& všechno zlé konala. O tom zvěděvše Frantíškáni Bosáci u sva
týho Ambrože na Kovárně bydlící (nyní na tom místě také téhož
řáduBosáci, z Hybernie do Prahy příchozí, bydlejí), hned od svýho
kvardiána rozhřešení svých hříchův žádali (jmenoval se on Jan
z Planý), do kům pospíchali, na kolena padli, litanii i jiné mo
dlitby se modlili a své duše Pánu Bohu poraučeli. V tom ta ““$$
plachá zběř a katolíkův nepřátelé auhlavní k tomu klášteru při- obnupon
běhli i ku kostelu a hned před ním stojící velký kříž svými sekyrami
podtali, klášterní i kostelní dveře také rozsekali, do obauch míst_

') Viz nahoře str. 118— 181.
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1623 se valili a v nich kalichy, mešní raucha a všechno, co jenom
najíti mohli. pobrali a ostatní zkazili; do kůru pospíchajíce, jednau
i podruhý odvirali, do něho vběhli, svau zbraní na klečící Fran
tiškány, chtíce je zmordovati, zuřivě se obořili, potupně na ně
křičíce. — Divná věc! žádný z nich ani jednoho Františkána
raniti nemohl. Na to je ihned z kostela i z kláštera. také z vších
třích Měst pražských vyhnali, vyprovázejíce je s svými cepami.
sudlicemi, sekerami, sochorami atd., a na ně hanebnými slovy po
celý Praze pokřikujíce. Některým předce uši i nosy uřezány byly;

RadťowhaOndřej Kohaun '), radda konšelská &těch Františkánův jich almužen
opatrovník, dvakráte mučen, potom také stat byl, že peníze z almu
žen pro potřebu těch bratří shromážděný dáti nechtěli těm Husitům.

V městě Bechyni pod kostelem Františkánův Bosákúv pod

Vádčnšmmělvelkým oltářem Adam hrabě z Šternberka vystavěti dal pod
bark, jmenem sv. Kalixta papeže kaplu, byv k tomu následujícím vidě

,;Frnoig-ním pohnut: Bydleje on Adam Šternberk některý čas v městě
Bobem Vídni, jedné noci měl ve snách vidění takové: viděl on v h_robový

truhle na márách ležeti jednu osobu mužskau v oděvu biskup—
ském; z tý truhly nenadále ten biskup vyvstal, k oltáři přistaupil
a Služby Boží vykonávati začal, maje okolo sebe hojnost růží
& hvězd. Adam Šternberk přistaupil k němu, tázal se ho, kdo
on jest? I odpověděl: „Já jsem Kalixtus, papež.“ ——To pověděv,
celé vidění zmizelo, a Adam ze sna svýho se probudil, vzal kalen
dář, chtěje se podívati, jakýho svatýho den následuje, a jej když
odevřel, ihned tím prvním odevřením spatřil den 14. měsíce října,
den vejroční sv. Kalixta papeže. Do Čech a do Bechyně na své
panství přijeda on pan Adam z Vídně, dal ihned pro novau kaplu
grunty kopati, kteří když se kopaly. nalezeni byli všem pro jich

blínňtůvóvelikost divné člověčí hnátové, nepochybně z nějakýho obra v tom
“ "$. "0 místě někdy pohřbenýho; ta kapla po svém vystavení byla pod

jmenem sv. Kalixta papeže posvěcena.

arsenál: On pan Adam z Šternberka, nejvyšší purgkrabí království
m.rstorn-českého, měl synáčka Vácslava, kterýho Jan Lohelius, arcibiskup
ŠŠŠ? pražský, když křtil, dítě to ručičky své zdvihlo a jako by se
cap.5. modlilo, je spojilo. Mati Maria Maximiliána hraběnka rozená

z Hohenzolleru toho svýho synáčka svatýmu Štěpánu a svatýmu
Vavřinci k opatrování neustále poraučela každodenně. Nejsa on

') Správně: Kahoun. — Viz o bouři této Staré letopisy str. 232.,
Palackého Děje V. str. 225., a. pak některé Dr. J. Gollem objevené do
plňky v zasedacích zprávách král. české Spol. Nauk 1878.
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ještě sedmiletý, rozstonal se těžce a vida svau paniniámu plakati, 1623
řekl k ní: „Neplačte panimámo, však já hned půjdu do nebe,
an již pro mne přišli sv. Štěpán a sv. Vavřinec a stojí oba tuto“
— ukázal on na to místo, kde kruciíix stojí. To pověděv, umřel.
Pod tím kruciíixem nalezeny byly z těl těch dvauch svatých muče
dlníků svaté částečky, o kterých žádný nikdá předtím nic nevěděl,
ani o nich nikdá nic neslyšel, méněji je viděl.

Ten mládeneček kdykoliv slyšel hodiny bíti, pokaždý žehnal
se znamením sv. kříže i také se tiše »modlíval krátce. V nemoci
jeho již chvíle poslední když se blížila aon hodinu třetí z poledne
uslyšeje bíti, dva svý prstíčky, palec a při něm první prst, spojil
i ručičku zdvihal,_ chtěje na čele kříž dělati, zatím v tom oka
mžiku dušičku vypustil, ty pak dva prstíčky tak spojeny zůstaly
i snad dosavad zůstávají.

Tělo toho pobožného mladenečka léta 1615. v kostele bechyň- 1615
ským u Františkánův bylo pochováno, které když kacíři léta
1619. z hrobová truhličky vyhodili, ta ruka až pod loket byla 1619
nalezena neporušené, kterau jeho máti vezmauc, ji draze okrá
šlila, při sobě v pokojíčku opatrovala, posledně majíce umříti, ji
dceři své Marii Evě z 'Iiň'enbachu odkázala, kterau dvůr císařský,
také jiný panstvo častěji dali k sobě v Vídni přinésti a s ní se
těšili. Ta ručička dosavad jest neporušena až pod loket, a jmenuje
se v Vídni ona dobrého pacholátka ruka.

On pan Adam 2 Šternberka, v předešlých bauřlivých v českém šitím;
království husitických časech téhož království nejvyšší purgkrabí, (manga
velký nátisky od stavův a svých vlastencův husitických ačkoliv „Hmm.
snášeti musel, pro obhajování víry katolické a pro zachovalau
)( svým králům českým věrnost, nicméně po Pánu Bohu k Marii
Panně bechyňské vždyckny své autočiště míval a od všeho neštěstí
obhájen býval; protož také on po utišení těch bauřek husitských
snažil se klášter i kostel Františkánský v Bechyni. od k.icířův
poslednějších těch bauřek kacířských oboje to místo svatokrádežně
oblaupené & zohavené, k předešlý svý slávě přivésti & potřebnými
věcmi za0patřiti; což také nejenom svým skutkem dokázal, ale
také všechny svý poddaný i také všechny jiný vlažný katolíky svým
pobožným příkladem předcházel, který nikdá do kostela nevešel, Adam„
aby v něm, zvláště v františkánským Nanebevzetí Panny Marie, při 3333“
mši svaté knězi mši svatan slaužícímu nebyl ochotně a pobožně ““
nepřisluhoval, své modlitby vždyckny vykonávaje kleče, příklad
svýho pobožnýho předka Zdislava z Šternberka, o němž vejš častau
zmínku jsem učinil. chvalitebně následujíc. — Tak o tom píše Šimon
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1628 Lomnický, veršovec český, kterýho císař a král český Rudolf II.
1695 léta Páně 1598. veršovskau korunau i urozeností pro jeho slavné

veršovské umění obdařil, jakožto té pobožnosti svědek očitý,
1604 v své knížce '), kterau témuž Adamovi Šternberkovi léta1604.

připsal.

P?eňpo-m Tohoto roku papež Řehoř toho jmena XV.,raddě konšelské 1celý
ok.hupunxobci královského, Stolicí apoštolské i také svým králům českým

vždyckny věrného a v katolický víře pevně stálého města I' lzně
následující list latinský, jenž v češtině takto zní, poslal:

Řehoř papež XV.
Milí synové! pozdravení a apoštolské 'pozdravení (síc) *).
Plémě ještěrčí a bezbožnosti potvory když jsme ne tak

dávno uslyšeli v českém království se vztekati, vysloviti nemů—
žeme, kterak sme želeli, že ten národ český, v pověsti a v vítěz
ství tak slavný, dábelskau ošemetností tak daleko dal se okla
mati, že on nejenom královské sídlo, hlavní královské město

, Prahu, zrádcům odevřel, ale i svaté (obrazy) z kostelův vyházel
i také proti samému nebi vojnu zdvihl. Pročež kolikrát koliv k tomu
někdy slavnému království českému pastyřské péče oči naše jsme
obraceli, tolikrát hojnau studnici slz našich z nich vyvedly kato
lickau krví tekaucí řeky, také věrných křestanův po polích rozme
tená ležící těla. Když ale, což mnohem hůře jest, zbroj bauřlivých
Čechův pro své vlastní otrokovství (sic) bojovala a celé království své
do bezbožnosti, nevěry a zpronevěřilosti uvésti myslila, mysl naši
předce tehdáž, ačkoliv považováním tak mnohých bíd truchlivých
unavenau a zemdlenau, jestli ne tak vašeho města štastnost, aspoň
vraucná pobožnost občerstvovala & posilňovala, proto že jste vy se
v prostřed nebezpečného a duším lidským škodlivého kacířstva
postavení vždyckny katolické víry samospasitedlné jakožto nejbez
pečnějšího břehu přidrželi, a ačkoliv přebývání vaše bylo v prostřed
lsti a ošemetnosti i také v stínu smrti, nikdá předce u vás neza
padalo slunce spravedlnosti a pravdy. Stál zajistě Pán při boku
vašem a opatroval nohy vaše, by jste lstivě lapeni nebyli a v osidlo
nepadli, ale aby jste pevně stáli, česti debrau pověst národu
českého před celým světem na sobě zdržovali; nebot cokoliv se
nynějšího věku lidem vytejkati může, vy jste však v království vašem
vždyckny byli pevný hrad církve katolické a Bohu oběť oddaná
.——_.__

') Jejíž titul jest: „Výklad prostý na nejsvětější modlitbu Pánem Kri
stem vydanou.“ J ungmann Hist. lit. IV. 1527.

*)Místo požehnání.
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a tak mocná, že ani nepřátel vašich, po celém království vašem 1623
tehdáž panujících, těžké pohrůžky, ani ďáblův proti vám nastra
žená osidla od víry Kristové nemohly vás odvésti, kteří jste v městě
vašem jako v nějakým stanu všemi ctnostmi ohraženým Společně
bydleli. Protož na vás se pravdivě, z čehož my se také těšíme,
vztahují tato proroka Božího slova: „Nepohne se na věky, kdo
přebývá v Jerusalemě“.

Jistě sotva se vysloviti může, synové milí! ta láska, kter-au
má k vám Důstojnost papežská, a kterau jste vy již také zkusili,
v její ochranu přijati, z toho se těšíce. Pročež at jest vůbec
známo, že vaší pobožnosti nejenom jest odplatec sám Bůh, ale
také svědek a chvalitebných činův vašich zvěstovatel jest biskup
nejvyšší. Tímto naším apoštolským listem naší k vám přízeň
& dobrovolnost chtěli jsme prokázati a vůbec všem známau uči
niti; nebot velebný náš bratr Karel, biskup aversanský, posel
apoštolský, jehož jste vy skrze město vaše jedaucího mezi vás
nejen vhlídně přijali, ale také křestanskau lásku a přízeň jemu
jste prokázali, nám o-vaší v pravé víře stálosti & dokonalosti
známost učinil, čímž my spravedlivě hnuti byvše, vás, kteří pan
cířem víry i mečem spasení oděni jste a mocně i mužně pro
království nebeské bojujete, svědectvím našeho hlasu papežského
i také štítem apoštolského požehnání opatřiti & upevniti chceme.

Buďte stálí, synové milí! a v paměti předkův vašich vrau—
cnau pobožnost majíce, snažte se o to, aby z vás jak pravé víry,
tak také udatnosti jiní německé říše národové chvalitebné obraz
sobě bráti mohli. Od nás pak vždyckny to očekávejte, co od nej
milejšího otce dobře zaslaužilí synové žádati i vyžádati mohau
sobě. Přičiníme se o to, z čeho by země česká učiti se mohla,
že římští papežové nezapomínají se nad těmi městy, které Pán
vyvolil býti za příbytek svůj, a kterých obyvatelův vraucnost Bohu
i lidem taková města milá a poručena činí.

Dáno v Římě u Panny Marie Větší pod prstenem Rybáře,
dne 19. června, léta Páně 1623., papežství našeho léta třetího.

Joannes Ciampolus.
Na tom psaní zevnitř tento titul byl psán: Milým synům,

raddě i obci města Plzně ').
Židovstvo pražské od knížete Karla z Lichtenšteina, tehdej- zmi pražští

šího v Čechách královskýho plnomocníka a řiditele, dovolení 33311
dostalo, všechny domy křesťanský okolo jich Židovské ulice kau— "““""

') Tannerova rukopisu příloha 113
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1623 pití a je k svý ulici přivlastniti; ta ulice neb Město Židovské
dvakráte větší nežli předešle učiněnobylo, a protož také o mnoho

1703 tisíc větší počet Židův se rozmnožil, tak že léta 1703. těch neči
ÍOŠŠĚŠĚŠstých židovských hlav neb osob 11517 v tom jich Městě pražském
' mim“ napočítalo se. Křestanův pak staropražských neb hlav téhož

1703. roku 11618 toliko se napočítalo. židovských pak hlav o 101
méněji nežli staropražských křesťanských osob se našlo.

1624 Léta 1624. Na den sv. Marka evangelisty šla nejprvnější
Procesí v
. pm., procesí z kostela Panny Marie před Tejnem v Starém Městě praž

ském do kostela sv. Jiljí.
Maximilian
mezikur- Ačkoliv kníže bavorské Maximilián roku minulýho v městě

m“ "U““Řezně na sněmu říšským za kurfiršta vyhlášen byl i také s nále—
žitau slavností od Ferdinanda. císaře kuríirštský oděv i anřad
přijal, poněvadž ale z některých důležitých příčin páni poslové,
od světských kuríirštův na ten sněm vyslaní, při odevzdání témuž
knížeti kuríirštskýho auřadu přítomni nebyli, a některé těžkosti se
zdvihaly, pro které on Maximilián do společnosti kuríirštské přijat
ještě nebyl, protož dne 10. června měsíce někteří kuríirští i kní
žata říšská, jmenovitě kuríiršt saský, kuríiršt mohutský, Ludvík,
landkrabí z Hessu a z Darmstatu, také wircpurskýho i bamber
skýho biskupa plnomocníci i jiní paní v Šlansingu '), kdež také
hrabě Tilly na místě novýho kurňršta bavorskýho najíti se dal,
sjezd drželi, na němž obšírně rokováno bylo, má-li on Maximilián,
kníže bavorské, za kurňršta uznán a mezi kuríiršty přijat býti.
Posledně prostředkováním kuríiršta mohutského i landkraběte
z Hessu a z Darmstattu za spolu-kuríiršta od všech přítomných
uznán a přijat byl, jehož kuríiršt brandeburgský teprva po dvauch
letech za spolu-kuríiršta uznal.

33303 V městě pak Paříži dne 8. měsíce srpna v přítomnosti krále
“ĚpŠŽŠÍ'franckého i jiných plnomocníkův od sjednocených mocnářuv do
"wm“ města Paříže vyslaných na třidceti let mezi králem franckým.

králem englickým, knížetem savojským, Benátčany i mezi jinými
pány proti králi španihelskýmu i proti domu rakauskýmu a proti
jich plnomocníkům jednota nejvíce z té příčiny zavřena byla, aby
Fridrichovi falckraběti k jeho obojímu falckrabství i k odňatému
kuríirštství dopomáháno bylo, a kuríiršt bavorský aby z nového
kuríirštství svého zhozen byl.

') Schleusingen.
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Dne 11, června měsíce Kristián starší kníže z Anhaltu do
Vídně přijeda, před císařem se ponížil a od něho dne 16. téhož
měsíce na milost přijat byl, však spíše obšírnau zprávu svého
provinění, kterého se proti císaři s spronevěřilýmiČechy dopustil,
slyšeti musel. Také po něm pan Hofkirch, který u Betlema
Gabora v věcech vojenských proti císaři slaužil, na milost v Vídni
přijat byl. '

Ferdinand císař odevřený list na den Mlaďátek minulýho
roku a opět jiný dne 21. července tohoto roku vydal a mocí jeho
všechnu minci, která (jak v minulým roce již dotknuto jest) velmi
zvejšena byla, dlauhá mince se jmenovala a málo dobroty v sobě
měla, obnovil, její cenu umenšil a následujícím spůsobem aby pla
tila a brána byla, poručil 1):
Tuplšedesátník platíval 2 rejnský 30 krejcarů, aby platil 20 giošů,
jednoduchý „ l „ 15 „ „ „ 10 grošů,
jeden groš „ — „ 48 „ „ „ 6 grošů,
druhý groš „ — „ 24 „ „ „ 3 groše,
třetí groš „ — „ 15 „ „ „ 2 groše,
čtvrtý groš „ — „ 3 „ „ „ 11/2peníze,
tolar „ 10 „ — „ „ „ 90 grošů,
dukát „ 20 , — „ „ „ 2 kopy,
rejnský zlatý „ 11 — „ „100 grošův.

Dne 20. srpna Romburg *) městečko celé shořelo.

1624
Anhnlt

.Hou'kírch

.us milost
pfijati.

Dne 8. listopadu měsíce v pátek šla processí z hradu praž- Procesína
ského z kostela sv. Víta na Strahov a odtud na Bílau Horu
k památce vítězství na tý Hoře obdržaného, kdež kázání české
i německé bylo a mše svaté slaužené byly.

V pátek na den památky sv. Lucie blýskalo se v Praze
i okolo Prahy i hřímalo, a kukačka mnohým k velkýmu podivení
kukala.

Z příležitosti bitvy na Bílý Hoře to také (ačkoliv ono do
tohoto přítomnýho 1624. roku nepřináleží) dotknauti zde musím
že po bitvě na Bílý Hoře blíž Prahy, jakž o té bitvě málo vejš
dostatečné vypsání zde jest položeno, císař Ferdinand H. všechny
kacíře s jich predikanty z Čech i z jiných svých dědičných zemí
snažil se vykořeniti a samospasitedlnau víru katolickau v těch
zemích rozmnožiti; protož také z nedostatku katolických kněží
českých mnohý kněze i žáky z Hořejšího Slezska i z Polska do

') Dačického Paměti 1. str. 298.
') Správně:Rumburg.

Ilan Horu.

Blýskání.
Hm
kuktní.

Kněží i iůci
: Sloni.. [
: Polski do

' Cech volání.
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1624 Čech vhlídně vzal (k čemuž nejvíce nápomocni byli Jan Lohelius
a po něm Arnošt Vojtěch z Harrachu, oba arcibiskupové pražští)
a jim rozličné predikantům odňaté fary uděloval, jakožto těm,
s nimiž se Čechové smluviti uměli.

Těch právě časův šel skrze Prahu do Říma Zikmund Kdov
ský, Polák rozený, karmelitánský řeholník. k tehdejšímu téhož
karmelitánského řádu generálovi v jistých příčinách do Říma vy
slaný, o němž jak se jenom Arnošt z Harrachu, arcibiskup pražský.
dověděl, k sobě ho povolal, při sobě ho zdržel a od jeho generála
také to vyžádal, že on Zikmund Kdovský v Praze zůstati a na
vinici Páně v Městech pražských pracovati dožádán byl, maje
sobě od téhož Arnošta arcibiskupa pět farních kostelův v Starém
Městě pražském pod správu duchovní svěřených, totiž farní kostel
sv. Havla, sv. Haštala. sv. Martina, sv. Michala a sv. Kříže za

535623513;Židy blíž řeky Vltavy, v kterýchžto pěti kostelích farních v jednom
““""“"tw-po druhým on Zikmund Kdovský Služby Boží vykonával, svým

osadním svátostmi posluhoval a víru katolickau rozhlasoval. —
Těch také časův rozliční duchovní řádové do Prahy přicházeli,
z nichž někteří k svým pustým klášterům se hlásili a jiní o farní
kostely usilovali, aby při nich sobě kláštery stavěti mohli. On
Zikmund Kdovský vida, že mnohých“ řeholníkův aumysl se štěstí,
počal o někdejší svůj Panny Marie Sněžné kostel i o klášter
nov0pražský usilovati; ale poznávaje býti věc k dosáhnutí téměř
nemožnau, (nebot přitom Sněžným kostele Františkáni Bosáci již
tehdáž své obydlí měli) místo toho kostela i kláštera farní kostel
sv. Havla v Starý Praze s přináležející osadau, také i s vesnicí
Krč řečenau s vším příslušenstvím od císaře Ferdinanda H. z ob—

1627 zvláštní přízně léta 1627. vyžádal, o čemž málo nížeji při 1627.
roku nětco víceji se připomíná.

Karel,vra— Umřel Karel, arcikníže rakauské, císaře Ferdinanda II. syn,

$$$? brixienský a vratislavský biskup, nejvyšší mistr rytířův & Křižo
fg'u vníkův německých, který leta 1611. zlatý kalich perlami drahými

ozdobený a velmi mistrovsky zhotovený Panně Marii Častachovské ')
do Polska daroval a na něm následující nápis, však v latinské
řeči vyrýti dal: Karel, arcikníže rakauské, biskup vratislavský,
Panně Marii Častachovské obětoval léta Páně 1611.

ĚŽĚÍŽŠyaŠ Duchovní panny řádu svaté Kláry z městečka Tejnce v Čev
Pněnmk- chách a v kraji Slánským (Tejnec Panenský to městečko se jme—

nuje) a z kláštera toho svýho tejneckýho, šest mil od Prahy a od

') Správně:Čenstochovské.
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města Laun jednu míli ležícího, pro nepokojné časy vojanské i pro 1624
příčiny jiné do Prahy se přistěhovaly a v Starém Městě pražském
v domě u Štampachů dotad bydlely, dokad v klášteře svém
u sv. Anežky v Starém Městě pražském příležitost k obývání
svému nespůsobily. Bylo těch pannen tehdáž toliko osum.

V jedné vesnici Hradiště nazvané na den sv. Martina, když Ěšůmnůx
sobě boty sedlák zašíval, přišel k němu nenadále dobrý jeho “““““
známý a bohabojný saused, napomínaje ho, aby od té práce v ten
den sváteční přestal, poněvadž jest den ke cti sv. Martina za.
svěcen, jemuž ten pracující potupně na jeho dobré napomenutí
odpověděl: „Svatý Martin mně ty boty opravdu nespraví “ -—
V krátké chvíli ten potupník šídlem oko sobě vypíchl a svau
mzdu za tu práci dostal ').

Praporec jízdného vojska od regementu Kolatovského 2) vložen 0323333"
byl do kláštera Sedleckýho, v němž všickni 26 neděl pořád le- "P“
žeti zůstali, který nedávno oblaupen byl, do největší chudoby
uvedli (sic) 3).

Opět tohoto roku měsíce srpna vydáno bylo císařské po- „Q,ýřv'm.
ručení, nímž všickni do jednoho kněží pod obojí z celého králov- *'égfc';Ž_*
ství českého i k němu z přivtělených zemí na věčnost vypovědění
a termín bez dalšího odkladu šest neděl jim dán byl; když ten
daný termin neb nařízený den poslední již se přibližoval, teprva
mnozí pod obojí začínali se někteří po krajinách pomezních, ně
kteří také po skrýších &.po jeskyních ukrývati, mnozí z nich opět,
zvlášť kněží, tajně se do Čech vraceli a své roty poslauchače na
vštěvovali; také ti poslauchačové navštěvovali tajně v skrejších
bydlící svý kněze a od nich potěšováni byli až do následují
cího roku.

Podobně tohoto roku císařští komissařové: Jan Arnošt Pla—šéfa;
taís, kanovník olomaucký, a Jan Jakub, Magno příjmím, Vlach ““ni
rozený, však za obyvatele země moravské přijatý, z poručení cí
sařského po Moravě jezdili a všechny nekatolický kněze z marg
krabství moravského v osmi dnech vypověděli.

Pan Karel z Žerotína měl tehdáž na svých panstvích v Mo
ravě toho času 24 kněží z jednoty Bratrské mimo jiných kněží

') Beckovský II. 1. str. 342.
') Správně:Colaltovského.
') Simeona Eust. Kapyhorského Historie kláštera Sedleckého

str. 111.
Beckovského Posolkyně 11. 2. 26
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pod obojí, a ty všechny on pan Žerotín svým nákladem & průvodem
až do Uherské Skalice doprovoditi dal.

Hejtmanům krajským v království českém všechněm . . .')
měsíce června na poručení císařské Karel kníže z Lichtenšteina
následující instrukcí a poručení písebnau poslal, která v sobě tyto
artikule obsahovala:

První, Zastavují se všecky živnosti v království českém
všem těm. kteří by se s J. M. Cskau v náboženství katolickém
srovnávati nechtěli: druhý, zapovídajíse jednomu každémuv do
mích jich kázání nekatolické dopauštěti, také křesty, oddavky, pod
pokutau sto zlatých; těch peněz kdo by složiti nemohl, ten aby
půl leta v vězení zůstal. Item, kdo by evangelickýho predikanta
neb kazatele u sebe přechovával, aby hrdlo i statek ztratil; třetí,
aby dosazený do obce kněz katolický žádného nekatolického člo—
věka k hrobu nevyprovázel, důchod pak tomu knězi aby předce
šel; čtvrt ý, v svátky katolické kdo by co dělal, vozil neb prodával,
takový každý aby do vězení vzat byl, odtud nevycházel, do složení
pokuty deset zlatých; pátý, kdo by v svátky v čas mše v domích
šenkovních se nacházel, aby oni i všickni do vězení bráni a po
kutu deset zlatých skládati povinni byli, hospodář pak neb šenkýř
dvojnásobně aby byl pokutován; šestý, kdo by svého katolického
kněze valchoval, aneb kdo by v domu svém kacířské služby ko
nati dovoloval, ten aby z města byl vypovědín, statek pak jeho
k ruce císaři obrácen byl; sedmý, kdo masa jedení v pátek neb
v sobotu, také v postě, v Suché dní a v kterau koliv vigilií bez
dovolení arcibiskupa by se dopustil, pokutu deset zlatých aby složil;
osmý, který by hospodář každau neděli a každý svátek k svaté
mši nešel, bohatý čtyry zlatý, chudší dvě libry vosku má složiti
k záduší své osady; devátý, mládež po všech městech, městeč
kách, vesnicích a po všech místech aby byla p0psána. Ti, kteří
by kde v městech a v jakýchkoliv nekatolických místech na učení
svý syny měli, aby je z těch místo slavnosti všech Svatých nejprv
příštích pod pokutau bohatší padesáte k0p a chudší rodičové pod
pokutau 25 kop míšenských dostavili; desátý, kdo by v domích
pokautně mládež učil, tomu všecky jeho věci at jsau pobrané &
on at osobau popravní pryč jest vyveden; jedenáctý, žádnýho
člověka žádné moci nebude míti kšaft, leč toho, jenž by katolík
byl; dvanáctý, žádné děti. žádní také sirotci k řemeslůmjakym
koliv ať nejsau přijímáni, leč se prve k víře katolické dají za—

') Datum \“ rkp. ch _vbí.
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psatí; třináctý, kdo by nětco neslušného o Bohu, o blahosla
vené Rodíčce Jeho, aneb o jakým koliv svatým, item o řádích a
ceremoniích církevních katolických, také kdo o slavným domu ra
kauským něco nechvalitebného a pohoršlivého mluvil neb zpíval,
ten má bez vší milosti hrdlo i statek ztratiti; čtrnáctý, každý
saused, který by něco posměšnéhoa proti náboženství katolickému
potupného na svým domu, neb i vnitř toho domu malováno měl,
to ihned pod pokutau třidceti zlatých aby zamazati dal. Podobně co
kde na hranách neb kdekoliv vytesáno neb malováno jest, at jest
vylámáno neb zamazáno, na těch pak místech obraz Božího Umu
čení i jiná starodávní pobožná malování aby vyobrazena byla;
patnáctý, chudí lidé, kteří by se v špitálích k víře katolické
do slavnosti Všech Svatých tohoto 1624. roku obrátiti nechtěli, at
v těch špitálích trpeni nejsau &jiní jím podobní at se do špitálův
nepřijímají. A na tom .l. M. Cské jistá vůle naplněna bude.

Karel z Lichtenšteína.

Vyšel také nový odevřený list, jak v Čechách tak také na
Moravě, na preceptory a učitele mládeže, aby, kdokoliv z pánův,
z rytířstva, z měšťanův i z jiných obyvatelův preceptora neb
učitele dítkám svým nekatolického choval, toho hned aby odbyl
& katolickýho přijal; jináč číně, že bude jat & k trestání oddán.

A ačkoliv všickni nekatoličtí jak kněží, tak světští obyvatelé
častěji z vlasti vypověděni byli, předse v Čechách pán z Slaupna,
Jiří Sádovský, také jiní mnozí, takový nekatolíky, zvlášt kněžské
osoby tajně u sebe přechovávali, dokad i sami do ciziny vyhnáni
nebyli. Na Moravě pan Karel z Žerotína, za panování císaře
Matíáše celých osm let margkrabství moravského hejtman, jel
k Ferdinandovi císaři do Vídně a jeho poníženě žádal, aby mu
dovoleno bylo nekatolíky, zvlášť z jednoty Bratrské, na svých
panstvích chovatí. To ačkoliv nikterak obdržeti nemohl, předce
však on svýho kazatele dvorského Pavla Hronovskěho zjevně choval,
také jinýho sedmdesátiletého starce Jana Lanuzia i Jiříka Erasta
z jednoty Bratrské v Moravě starší i více tajně v jeskyních pře
chovával, dokad oni i také on sám pan Karel Žerotín nebyl vy
pověděn z vlasti do ciziny, který rozprodav statky svý za polovici
peněz, do Vratislavě města slezského s vědomím a s povolením
J. M. Cskě odešel, s tím však brzy potom následujícím vůle cí
sařské vysvětlením, chtěl-li by on pan Žerotín z města Vratislavě
někam jinam odjíti, že mu dovoluje kam koliv by chtěl, jenom ne
do zemí císařských, ani ne mezi nepřátele císařský odjetí a tam

26“"
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1624 bydleti. Byl ou pán z jednoty Bratrské horlivý šedivec a mnohých
panství držitel ')

„„ŠFOŠĚ— Dne 23. února měsíce roku běžícího 1624. vyšla výpověď na
Tay.-koš"pražský měšťany, zvlášt nekatolíky, že oni skrze své velké proti

J. M. Cské., jakožto proti S\ému králi českému, provinění svý
sice statky ztratili, J. M. Cská však že jim všechno pobrati ne
míní, toliko aby každý na pomoc té války, kterau oni také vinni
byli, díl svého statku postaupil; byli tehdy oni šacováni a podle
jednoho každého pod přísahau vlastního vyznání, aneb také podle

Pam—t13111jak by kdo mnoho peněz měl, spravedlhého vyzkaumání a uznání,
ne“ na každýho k ruceJ. M Cské výplata (pardon se ona. jmenovala)

buď sto, dvě stě, tisíc, dva, tři, šest tisíc, míň i víc, k složení buď
hned, buď na jistý terminy uložena byla.

nemam- Na to dne 15. dubna měsíce nařízeno bylo, aby žádnému,
323235511?kdo by katolickým nebyl, městské právo dáváno nebylo; kteří pak
"3153-1313od 1618. roku městská práva v pražských Městech přijali, těm

"a' řemesla i jiní obchodové zapověděni byli.
Brzo potom dne 29. máje měsíce přivěšeni byli k dveřům

domův raddních všech tří Měst pražských odevření listové, jichž
vejtah jest tento:

Pokautna J. Mt Knížecí p. Karel z Lichtenšteina ráčil jest tomu v-ý
ÍŠĚŽČŠÍ'ÍŠŘrozuměti, kterak mnozí predikanti, kteří již předešle z země v_vpo

llimtaíářffšvědění byli a zase se navrátili, jakož také i ti, kteří se dosavad
mm “o' v Městech pražských zdržují & po domích, po zahradách, po vini

cích i po jiných pokautních místech s některými osobami své. po
strannč schůzky mívají, jim káží, čtau, zpívají, tím lid v dobrém
rozpakují a k zlému pozdvihují a_bauřejí; čehož J. Mt Knížecí
na jisté G. M. Cské poručení, pro mnohé znamenité'příčiny a
zvláště pro čerstvý příklad té podobné, na onen čas pod podobným
provozováním domnělého náboženství practextem začaté v Městech
pražských povstalé rebellie, přehlížeti nesluší & nenáleží. Protož
ráčí na místě J. M. Cské poctivému Francovi Ostrštokovi z Ostr'
štoku, J. M. Cské rychtáři Starého města pražského, o tom dosta
tečně poraučeti, aby jak sám, tak i skrze jiné, k tomu od něho
nařízené, na to obzvláštní pozor dal: předně, kde by koliv
v kterém koliv městě dověděl se, buď že by od někoho z predi
kantův kázáno, aneb od někoho jiného čteno, zpíváno a sice jaké
koliv jiné exercitium neb cvičení pod titulem náboženství krom

1618

') Viz článek z Žerotína Karel v Jirečkově Rukověti II. 369.
a Bist. persecut. str. 242.
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kostelův provozováno bylo, ihned do téhož domu, jakýž by a či 1624
koliv on byl, přijma k sobě náležitau quardii neb stráž, všel, osoby
ty za kněži se vydávající v témž domě zastížené, jako i kdekoliv
jinde, kdež by se koliv kterého takového predikanta daptati aneb
jej najíti mohl, ihned se ujal, jej dostatečně ujistil a náležitým
arrestem opatřil. Osoby pak jiné při tom cvičení zastížené na kan
celář J. Mtí pánův královských místodržících poznamenané podal;
tolikéž za druhé, poněvadž až dosavad v týchž Městech praž
ských po domích, po ryncích i po ulicích všelijaké nové, od církve
svaté'katolické nepřijaté, náboženství pravému odporné pikhartské
písně a pod titulem žalmův složení rytmové, jak od žákovstva
2 škol, tak i od jiných lidí vůbec se zpívají, to zastaviti, pře
trhnauti a takových žádných mimo jiné pobožné křesťanské & od
starodávna od církve svaté katolické přijaté a schválené písně
zpívati nedopauštěl; nicméně za třetí, také se zpráva činí, že
někteří školmistrové Kalvinského, Luterovýho i jiného bludu v ně
kterých domích lidi mladé k sobě na učení přijímají, je od nade
psaného náboženství katolického odvozují, v odpomém štemílují a
posazují i jinak k roztržitostem mnohých příčin podávají ; na takové,
kdo san, kteří, kde a odkud, se vyptatia pořádně poznamenati a
tolikéž na kancellář českau přednésti a oznámiti hleděl. Vědauce,
že v tom jistá vůle J. M. Cské naplněna bude atd.

Následovala potom dne 13. září měsíce jiná mírnější výpověď,
kterau Pražanům (po zaplacení vejš oznámenýho pardonu) císařská
přízeň a privilegií potvrzení jest ohlášena.

Pan Zděnek Lev (z pána učiněný hrabě) z Kolovrat. poslán Rokycanltí
byl od knížete z Lichtenšteina s kumpanií jizdných do města ncŘ'ÉBPŠŠiĚŽ
Rokycany (sic) řečeného, kde on 20. dne prosince město svolal, "mu“
je k vůli císařské a k přijetí víry katolické dlauhau řečí, někdy
libau, někdy příkrau, jak nejlépe uměl a mohl, užitečně napomínal,
také hned na trojím rejstříku jmena všech obyvatelův městských
i předměstských popisovati rozkázal. Na prvním rejstříku zapiso
vali se katolikové skuteční, a těch, ač všichni k víře katolické
vnově přistaupili, toliko šest osob se nacházelo; na druhým popi
sovati se museli ti, kteří připovídali. že v nedělí dvauch kato
lickau víru přijmauti chtějí; na třetím rejstříku zapisovali se,
kteří při svých starých bludích dále blauditi chtěli a od nich
k víře katolické odstanpiti nechtěli; těch se největší počet vyna
cházel. I nařídil on také té chvíle, aby všickni následujícího dne
na slavnost sv. Tomáše apoštola v kostele při Službách Božích
najíti se dali, když on na sobě dobrý příklad dávaje, svau pobož
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1624 nost horlivě vykonal a pod jednau spůsobau velebnau Svátost
oltářní přijímal. — Tehdáž- Vácslavovi Krocínovi šedivau bradu

239mm; jeden voják vytihal a jí po zemi rozmetal, že on v svým bludu
“12110310tak zatv rdilý trval. Kteří tehdáž i potom k víře katolické přivo

\?lltngtímnaliti nechtěli, do ciziny tajně ustranili, bídně tam živi byvše, tak
mi. jak sami chtěli, trpěti museli veliké nesnáze 1).

Měštané a všickni obyvatelé města Slaného napomínáni byli
od svýho pána Smečanského z Martinic, také od katolických kněží.
aby Opustíce svých bludův, k samOSpasitedlné víře katolické při
staupili. Toho panství i města Slaného hejtman Mikuláš Hauz
burský 9), jmenem svýho pána Martinice nařídil, aby všickni na
den Božího Těla při veřejné processí najíti se dali. Jan Blejsa

„„ „mu, přední měštěnín, že přítomen býti nechtěl, celých devět neděl
331,35: v vězení seděti musel. Jan Jahoda, že ani při té processí býti,

““$$“ ani před svým domem oltář stavěti nechtěl, pořád devět neděl
v vězení trvati a 50 tolarův pokuty složiti musel. Opět on pro
některá tvrdošíjná slova celý měsíc v vězení seděl a z něho
chtěl—lijest býti propuštěn, jiných 50 tolarův přinucen byl složiti,
také ihned 3 manželkau i s dítkami z města vyhostiti se musel.

Vejš zde jmenovaný Jan Blejsa, že svau dcerušku vnově
narozenau evangelickýmu knězi dal pokřtíti, do vězení i 5 man
želkau jíti musel, po také z města oba vypověděni byli a do míšen
ského města Perna odešli a).

Km „ml. U města Poděbrad blízko obecné cesty vyprýštila se studnička,
“i" """" z které za celý měsíc krev tekla, kterau mnozí brali a ní ten tak

divný příběh pro věěnau památku do kněh zapisovali.
Často zde jmenovaným Křižovníkům s ěervenau hvězdau léta

1248. papež Innocencius IV. mistrovi a bratřím špitála sv. Fran
“„md tiška při mostu pražském bydlícím svaté dal požehnání, je všechny,

13,333“ také jich stateěky, svobody a jich lidi atd., zvlášť špitál jich
Špffg'fw Stříbrský, také kostel Loketský s jeho kaplemi i s vším příslušen
:ggliškzgfy-stvím pod svau apoštolskau ochranu otcovsky přijal, také špitál
333035. Stříbrský jim přináležející, podobně i kostel Loketský atd. jim
rm“- potvrdil.

1250 Oni Křižovníci léta 1250. (neb 1252.) dne 17. června dostali
mumie. k svýmu kříži červenau hvězdu šestihranatau, jakau tehdejších
%$? ŠŠŠpánův Šternberkův slavný rod tehdáž nesl, která jim potom v zlataululík
svýmu kříži.

') Hist. persecut. str. 294.
*) Správně:Hanžburský.
3)Hist. persecut. str. 297.
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osmirohau proměněna byla. z ohledu velkých zásluh pana Jaroslava 1624
Šternberka, jehož tělo při kostele a klášteře sv. Anežky v kaple
sv. panny a mučedlnice Barbory blíž velkýho oltáře k straně
sv. Evangelium odpočívá.

Blíž Hřevnice městečka stávala dávních časův Gslice neb “vor“
Bedllcx d—

Zetlice 1) vesnice, Křižovníkům s červenau hvězdau přináležející, Prodán;—
v které oni dva dvory měli a je oba roku 1472. odprodali. Také „31333
1402. roku Humenec vesnici oni pronajali. “;;"

Těch Křižovníkův nejvyšší mistr 2), maje on věku svýho 1402
80 let a tři měsíce, roku 1260. umřel; hledej o něm v prvním
dílu moje České Kroniky, list 427. — Také Otto, nejvyšší Křižov- 031553301;
níkův mistr, po Markotovi umřel. Hledej o něm v prvním dílu, 1275
list 451.

Nějaký Vobolín, měštěnín staropražský, blíž kostela sv. Mi- 33113333
kuláše bydlící, Křižovníkům s červenau hvězdau odkázal vesnici Mimic!
Nemelkov nazvanau, blíž Mostu ležící 1280. roku. A také téhož 1280

1280. léta změna se stala & řiditel křižovnického špitála v městě l$l-mx:
Egru nazývati i psáti se počal komendator 3).

V již jmenovaným Nemelkově paní urozená Adeltraidis *) svý
grunty majíc, je také 1312. roku dne 22. října témuž křižovni- 1312
ckýmu řádu darovala.

Řiditelové křižovnickýho v Egru špitála nazývali se mistri Migrgnsm
u sv. Ducha, a poslední mistr byl Goswin, lrancauz rozený, po hyfů; _
něm Rudelin neb Rudyger, z Tryru příchozí do Čech, byl učiněn mendmawr
kommendatorem prvním špitála v Egru u sv. Vácslava.

Léta 1454. dne 4. října Ladislav král potvrdil v Praze Pdvilesia_
všechny svobody Křižovníkům. 1454

') Správně: Sedlec.
') Mal-koto.
J) Beckovského Poselkyně díl I. str. 438.
') SnadAdelheid.

+ -s- l'.-3,\1_f;_—“r—l+
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143, 144, 145, 168, 169, 191, 243,
245, 246, 309, 350, 351, 369.

Brod eský 13,15 24, 32, 34, 36, 72,

243, 359, Němec? 106.
Brtšsius Šimon z oršteina 88,190,00

v. Jan Kristián, Jiří

Broumov v. Zelender.
Bruk nad Litavou 207.
Brunšvik 208, 364, 383; v. Kristian.
Brunšvická vojna 174.
Brunšvické vojsko 109.
Brussel 136.
na Brzejně (sic) v. Vratislav.

1 z Bulma Jan mladší na Borovnici a
Závrší 94, 217; Jan starší, nejvyšší
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strážný vojensk" 163 164, 266,
295 299, 325; v cslav )Varleich 326.

Budějovice české 13, 54, 55, 72, 100,
101, 104, 110, 111; 136, 137,133,
143, 150, 152, 154, 155, 157, 174,
130, 202, 203, 215, 245, 246, 261,
262; moravské 139.

Budín 159, 267, 268, 272, 322.
Budišin v. František.
Budovec Všeslav starší z Budova

na Hradišti nad Jizerou, Klášte're,
Zásadce a Chocnějovicích 17, 18,
33, 35, 94, 103, 274, 327, 329, 331,
335, 337, 348.

Buchheim hrabě 103, 147.
Bukov v. Dvořecký.
Bukovec v. Pfeferkorn.
Bukovský Ladislav, z Voseče 243.
Bukvoj hrabě 103, 105—107, 110,

111, 119, 136, 137, 143, 149,
151—153, 155, 156, 163, 164,170—
172, 179, 131, 133—135, 202, 203,
207, 214, 215, 213, 242, 244, 245,
243, 249, 255, 256, 262, 279, 232,
234—236, 233, 239, 290, 292, 294,
297, 299, 306, 320, 321.

Bunzonova Mariana z Milhausu 70.
Buštěhrad 193.
Buttler, vojenský hejtman 180.
Bydžov Nový 62, 72.
Bystřice Nové. 103 106; pod Ho

stýnem v. Bítovský.
Byšice v. Pětipeský.

Camerarius Ludvík 188, 202, 260.
Canzon (Koncín) Ferdinand 34.
Caraífa v. Karafi'a.
Caratti 297.
Cařihrad 29, 266, 263, 270, 274.
de Caro (Dekaro) Matěj 72.
Carpezon v. Karpezon.
Caverlani Fridrich 363.
Co nov v. Šiška.
Ce estin Zikmund z Freifeldu 66.
Celler Kašpar z Rosentalu 71.
Cerhenlce v. Stí-ela.
Ciampolus Jan 897.
Církevní statky 169, 218, 238, 386.
Císařská panství v. Kralovska.
Cisteriaei 60, 63, 189, 190, 291.
Cizozemci v Čechách 21, 22, 68—62,

74, 134, 165, 166.
Clo na Vltavě 23.
Collalto (Kollalto) Reimbold 103, 111,

321; jeho pluk 401.
Colmistr stavovský 37.

Conway, anglie? vyslanec 306.Crimen laesae ajestatis 21.
Cugony Vincenc hrabě 363.

Cvagpruk v. Hok.sv. .yrilla a Methodia oltář u sv.
Víta 222, 287.

Registi'ík.

Cyrillus Jan Třebíčský 198.

Czeršacz (si? hrabě 363.Czolerer Ru olf hrabě 363.

Cůp Jan z Malé Strany 65.
(?aslav 5, 6, 10, 13, 26, 27, 72, 106.
_ 107, 386; v. Pauli, Tomáš.
Caslavsky' kraj 6, 6, 196.
Cečov v. Mcttich.
Čečovice v. z Lobkovic.
Cejka Jan z Olbramovic 370.
Čejka Jeronym 70.
Censtoehov v. P. Maria.
u Cerného jelena dům v Praze 349.
Černembl v. Tschernembl.
Černín Diviš z Chudenic na Nedra

hovicích, hejtman hradu pražského
65, 69, 35, 92, 327, 329, 334, 335,
341, 342; Humprecht starší 96;
Jindřich z Chudenic a na Švihovč
69, 85.

Cervený Hrádek v. Hrzan.
Ceský jazyk aby byl zachován 58—62.

Dahlice 240.
Damašek 271.
Dampierre (Tampir) hrabě 103—105,

107, 109—112, 139, 140, 152, 157,
163, 170, 172, 131, 133, 134, 135,
207, 203, 241, 242, 244, 245, 249,
255, 256, 260, 236.

Daniel z Vodňan, Františku 127.
Darmstadt 381; v. Ludvík.
Daud baša 271.
Defense země 22, 37, 39.
Defensoři 19.
Deth'yos v. de Fries.
Děkanstvi na Hradčanech 229.
lDekaro v. de Caro.
Dekendorf v. Moruaur.

Demin (sicř v. Homut.Dentulin omaš 388.
Desky zemské 19, 20, 32, 67, 91,

122, 165, 137, 250.
Dicastus Jiří 198, 199, 200, 353.
Dis ensace k manželství 21.
z D trichšteina František, kardinal

biskup olomoucký 9, 49, 63, 75, 78,
33, 91, 103, 133, 139, 142, 241, 242,
277, 307, 361; Maximilián 363.

Diviš (Děbiš) Mikuláš 327, 330, 349.

Diva na obloze 76, 78.na 142115111v Praze 349.
Dlouha ves, Dlouhoveský v. Cha

novský.
Dluhy zemské 65.
Dobřany 114.
Dobřenska Mandalena z Květnic69.
Dobřichovské panství 238, 239.



Registrík.

Dobi-iš 389
sv. Dobrotivé (jinak na Ostrově)

klášter 375, 376; sv. Dobrotwé tělo
375, 376.

Dobrš v. Koc.
Dolany 239
Domažlice 72, 117, 286.
Domlnious a Jesu Maria, jinak Arra

gonius 292, 294.
Dompre, vojenský hejtman 297.
z Donína Achacius186,188;Ferdi

nand 15, 35; Fridrich 67, 84; Jan
68; Krištof 175; Theodor 289

Dornheim Filip, hejtman v Plzni
112—116.

Doubravnický kostel na Moravě
128

Douhravska Hora v. ze Vchynic.
Don ov v. lik.
Dra onicev
Drahota-v Čechšch 75,387.
Drážďany 337, 346, 368.
Draždice 239.
z Dražice Jan, biskup pražský 123.
Drnholec 16
Dub v. z čan, ze Smiric.
Dubá v. Mracký, Špetlouí.
z Dubé v. Bekra.
Dubeč u Prahy 34, 35, 37, 40, 43, 45.
Dubkovice v. z Bílé.
Duchcov 224; v. z Lobkovic.
z Durlachu markrabí 364.
Dušnik v. Bechyně.
Dvorec ý Prokop z Olbramovic na

Bukové a Vršovicích 85, 94, 95, 327,
329, 334, 335, 340, 346

Dvůr Králové 72.

Ebersdori' 208.
z Eberharče v. Šindi.

erberk v. Pětipesk&.
ešiberku Jan ( anuš) Oldrich62

enburk 246, 248, 261.
boeufu vévoda 265.

Eleonora, manželka císaře Ferdi
nanda H. 362, 863, 386.

Elsasy 240.

Elvangy 28810.Emansy

sv. Emerana lklášter 191.EmmerichB .
Encovany v.lZejdlic.
Engel v. Angel.

Engelspšrk v. Angel.Engels 111v. Aiiensteig.
Enzersdorf Horejší 206.Erastus Jirl 40'3.
Ertl Oldřich 326.
Esterhazy Mikuláš 821.
Etesius Matěj 353.
Eutropius 310.
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Exekuce na rynku Staroměstském
323—350.

Falc-Neuburk 210.
Falknov 192, 316, 31.0, v Šlik.
Favorita u Vídně 149,1.50
Felix Jan 325.
Felsdorf v. Šultys.
z Felzu Linhart Kolon na Andělské

Hoře aBochově 48, 67, 84, 94, 108,
181, 192, 217, 255, 256, 326.

Ferdinand I., král český 12, 20, 62,
235, 361, 372, 390, 392.

Ferdinand II., arcikníže štýrský-2
10, 12, 17, 33, 48, 53, 78- 81, král
český a císař 82, 83, 85—87, 89,
90, 91, 106, 114, 132,133,136,137,

9, 143, 145, 147, 148—152, 155—
, 160—163, 171, 175, 177, 176,

180, 161, 164, 166, 196, 205, 209,
, 215, 219, 236, 241, 244, 253,
, 257, 263—267. 269, 272—275,

279, 261, 300—303, 305—306, 310,
313, 315, 316, 319, 320, 322,

323, 326, 337, 344, 362—364, 366—
366, 371, 375, 378—381, 383—386,

34711,392, 398, 399, 403; jeho obraz3 9.
Ferdinand III.,

373, 375.
Ferdinand IV.,

český 375
Ferdinand, kurfiršt kolínský 362.
Ferštatek Vácslav 72.
Fictum Krištof na Novém Šumburce

a Klášterci 95.
Fidler Simeon z Muldav
Filip 111.,kralšpanělsk 80.
Filipec (Bosak) Jan, bisku Vara

dinský, sufragan Olomouc 120,
127,130.

2 Firštenberka Anna hraběnka, ro
zená. z Lobkovic 68; Fridrich 68,
87; Egon 382, Ladislav 381.

Firštenberský (pluk 111,148.Firštenfeld \. ršinovský.
Firštenfeldský klášter 189
Fischament 149,165, 184, 207.
Flagelius Vít 353.
Flaming rytmistr 256.
Flaxius Jan Jesuita 310.
Flushart Krištof na Petendorfě 16.
Foitland 337.
Forgač Zikmund, arcibiskup Ostře—

homský 185.

Francie, jeji postaveni k bouii české102, 176, 254, 398.
Frank Herman 136, 164, 170, 202,

203, 246, 261, 297, 315
Frankenštein 369.
z Frankenšteina Jan Hendricb 71;

Vratislav Hendrich 71.

král český 79, 236,

korunovaný kral
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Frankfurt nad Mohanem 62, 167,
159, 161. 162, 171, 190, 191.

Frankngrlner Jan Sigmund69.
Franská hrabata 208, 264.
František z Budišina,Františku 128.
František Karel, kníže Saa-Lauen—

bursk 201.
Fran kani (konventualni, Menší

bratří, Boaaci, Hybernaři) 98,117—
131, 321, 322, 349, 363, 392——396,
400

Freiberk v. Roboret.

aeřfřld v. Celestiiš.s ngý 210; bis np 806.
Fridland 66, 337.
Fridrich Barbaroea 190.
Fridrich falckrabí Rýneký 24,102,

107,136,173,králemčesk' muči
uěn 176—180,182,jizda o ech
197, 199, 199, 190, 192, 199, 194,
196, 197, korunovace 199—201, 204,
205, 209, 211, 219, 214, 217—219,
222—226, 228—232, 234—236, 240,
242—214, 246—248, 260, 291, 259—
259, 267—260, 262—267, 269, 270,
272, 279, 279, 292-. 294, 297, 299,
293, 296-299, 901—909, 905, 906,
909, 909, 910, 1912, 914 _ 917,
919, 920, 922, 997, 999, 940, 941,
949, 951, 364, 366, 967, 969, 979,
991—999, 999.

Fridrich lMagnus,kníže wirtemherský194, 201
Fridrich, markrabí badenský 208.Frimburk7
de Frios (Deii'ryos) Adrian 71.
Frisland 314.
Fritc Šimon 72.
Fritšek Emanuel 71.
Frokšteinovú Lidmila z Hřebene70.
Fruwein Benjamin325; Martinz Po

doli 95, 927, 949.

Fugger Markvart 363.
Élišgerskýýpluk 184.s,c ísarský plukovník 246.
Fuldenské o atství 210.
Funk Jiří z livetu 70.
z Fůnfkirchu v. Pětikoatelecký.

Galgócz (Hlohovec) 822.
Gars 260.
Gdoule, důl v Kutné Hoře 64.
Gebhart Tobiáš 71.
z Gemundu v. Parléř.
Georg (Gergen, Jiří) Fridrich Dr. 317,

326, 327, 330.
z Gerštorfu pani 243; Jiří 69, Mi

kuláš z Malšvic, na Velikých Hor
kach a Rokytale 69 94, 326; Oldřich
z \lalěvic, na Skripli a anvě 69,
85, 96, 326.

Geswic v. Rec.

Regiatřlk.

Gfóhl v Biak. 279.Giashibll
Gleiacnthlalg (Kleíatntheler) 164.
Globič v. Plavic.
Glokner Zachariáš 72.
Gmunden 37, 39.
Gnod v. Knot.
Gočevský hrabě v. Khieael.
Gódolmann Dr. saský vyslanec 7.
Golcinger v. Holcinger.

G111183dštein,hejtman Mansfeldův 182,
Golthaus, dvořenin kard. : Diu-ich

štejna l .
Gondomar hrabě 264.
z Gonzagy Fridrich 363.
Goawin, komendator v Chebu 407.
Góttersdorf v. Bolebor.
Grac (Grec), plukovník císařský 296.
Gracian Kašpar, legat turecký 73.
Grňii'enatein 378
Graiswain, rakouský pan 244, 246.
Granichsfeld v. Písecký.
Gratzen v. Nové Hrady.
Grejuar (Grayner) Martin z Vevei-l

Grcšfský coug v dolech kutnohor9 y 6.4
Grichinger v. Kriechinger.
Groif Andres 7-2..
Gronnocher Baltazar 71.
Griinbůhel v. Hoň'mann.
z Gutteušteina JindřichBurian 326.

Haag 314.
Habartice v. Linhartová.
Habartický Jan z Habartic 69
Hag v. Hock.
Hager Sebestian Gunther z Allen

šteina 16, 34
Hainburg 207.
H duci uherští 106, 136.
Ha la švabsků 209, 264.
Hanau 158.
Hánovú Marta 71.
Hanžburský Mikuláš 406.
Harant Krištof z Polžic, Bezdružic

a na Pecce 68, 69, 323, 327, 329,
334. 336, 338, 339; v. : Wartenberka.

Baranov v. Homut, Hrzan.
Hardek rytmistr 266.
z Hardeka hrabě 280.
Harlem 196.
: Harrachu Arnošt Vojtěch, arcibi

skup ďražaký 371—376, 384, 386,4011, rolzRorova 363, 372; v. se
Schrattenbachu; Linhart 136, 372;
Linhart Karel 363; Přibyslav 372;
Tomáš 372.

Hartman Jindřich 236.
av. Haštala kostel v Prue 363, 400.
Haueněild Jiří 327,390,332,346,348.



Registi-ík.

Haugvic, hejtman vojenský 266.
Hauser Tobiaš Michal 72.
Hauserová Ruta 72.
sv. Havla kostel v Praze 76,348,

353, 400.
Haza Eliáš 9.
z Hazmburka Jan Zbyněk 84, 89;

Zbyněk, arcibisku pražský 369, 362.
Hazmburska kap 3 u sv. Víta 369.
Hedersdorf 245.
Hegner Jan z Kozolsfeldn 71.Heldel Erazim z Rotensteina 7.
Heidelberk 176, 182, 196, 263, 366;

knihovna 383.
Hejden Daniel 164)
Herkulesova Regina 76.
Helfenburg 312.
Helmstetter 164.
Heřman Zachariáš Dr. 247.
Hertvlclus Jan 332, 363.
Hessensko 381; v. Ludvík, Moric.
Hexner Jan 230.
Hildesheim 210.
Himmelreich Tiburcius 34.
Hiršov v. Myslík.
Hiršava 315.
Hlad v Čechách 233.
z Hlavatce Oldřich 124.
Hlavsa Radslav 389.
Hlazovicc v. Otta.
Hlohov v. Jakub.
Hlohovec v. Galgócz.
Hloupětín 239.
Hlubočerpy 86.
Hluboká 155, 312.
Hodějovský Bernard 69.
Hodkov v. Bohdanecký.
Hoě : Hoěneggu Dr. 175, 337, 368.
Hofkirch, vůdce rakouského vojska

143, 249, 296, 321, 399.
Hoíhnan Fridrich z Grunbůhle a

Střechova 68.

Hóhenberg áHomberg) 157.Hohenlohe ii'í Fridrich hrabě 106,
109. 133,154, 155, 163, 164, 131,
205, 203, 217, 243, 245, 251, 231,
230, 239, 290, 295, 297, 299, 300,
313, 386.

z Hohenzolleru Jan 382; Jan Jiří
88, 138, 164, 209, 381; Marie Maxi
miliána, manželka Adama ze Štern
berka 394.

Hochštoin v. Holzš arer.
Hok, hejtman v 213 171.
Hok Anastasius z Cvajpruku 70.
Holcluger (Golcinger) 196, 300.
Holejč v. Šlik.
Holíně 239.
Hollandsko, Hollanďané 176, 182,

240, 270, 286, 314, 866 v. Rolland.
HolpaJn Fili 71.
Holzšparer incenc z Hochštejna70.

Beckovského Posolkynč II. 2.
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Homberg v. Hohenberg.
Homona Jiří 185, 206, 244.
Homut ií—íkz Harasova a na De—

míně (sic) 69, 85.
Horažďovice v. vihovský.
Horka v Čechách 68.
Horka hora u Prahy 878.
Horky Veliké v. Gerštorf.
Horn v. Roh .
Hornicl v. utna Hora.
Hořovský v. Rosacins.
Horska brána v Praze 34, 386.
z Horštelna v. Brosius.
Hošťálek Maximilián z Javořice, ri

mas atecký 95, 327, 330, 34,
335, 345.

Hoštice v. Pešík.
Hozlauer Kašpar 330, 331;

gang 327, 330.
Hrabaně Pavel z Přerubenic 69.

Hradčan? 191, 195, 212, 213.Hradec indi-ichův 76, 77, 97,103,
104, 105, 110, 155, 164, 255, 373;
v. Petr Slavata.

Hradec kralove 72; biskupstvíza
loženo 373.

Hradec Štgký 78,87.Hradecký j v. Hrzan, Kaplíř.
Hradecký Matouš 54.
Hrádek nad Sázavou v. z Waldšteina.
Hrádek (Wunschelburk) 368.
Hradiště ves 401.
Hradiště nad Jizerou v. Budovec.
Hradiště Uherské 130.
z Hrádku Diviš 7.
Hranice v. Bohntský.
Hranice bavorskočeské 74.
Hřeben v. Frokštejnova.
Hřevnice 407.
Hronovský Pavel 403.
Hrušková Anna 69.
H an Adam z Harasova na Skalce,

erveném Hrádku a Lanškrouně,
purkrabí kraje Hradeckého 36, 69,
86, 89; Adam Tobiáš 69; Veronika
69

Hubenov 239.
Hudebníci císařští 49.
de Huerta don Martin 214, 216,

339, 390.
Humenec 407.
Hummel u Košice 206.
Hustopeč 49, 181; v. z Waldšteina.
Hutě v pomezních lesích 74.
Hvězda u Prah 193, 196, 296.
Hvozduo v. Ke lanský.
Hyacint P., poselpapae Řehoře 366.
Hybernal'l v. Františkáni.
Hýbl Jakub ze Stradaně 71, 327.
Hynkouius Jan z Jihlavi 370.
sv. Hýppolita (Peltenberg) probošt

ství u Znojma 139.
27

Wolf
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Chanovska Anna 2 Příchovic 69.
Chanovský Jindřich z Dlouhé vsi

(Dlouhoveský) 69.
Cheb, Chebsko 67, 74, 132, 136, 133,

192, 316, 319, 407.
(Chynský) v. Vchynský.

v. Slavata Služský.
Adam 114.,

Cidlinou 309.
v. Budovec.

Chodek Jan, farář v Kouřimi 54
Choltice v. Sedlnický.
Chomutov 77, 97, 305.
Chorvatské vojsko 290, 295.
Chotěšovsk klášter 72, 89, 113.
Chotkova ateřina z Milhauzu 70.
Chotouehovský Vácslav 70.
Chramiště 239.
Chrudim 72, 310,.311; v. Alexandr.
Chudenice v. emíu.
Chuno-ll. bisku Řezenský 189.
Chýše v. Ěerka, ětipeský.

lmmendorf 256.
Innocenc IV., papež 406.
Innocene VIII., papež 126.
Innocenc X., papež 374, 376.
z Inols ochu (?) kníže 265.
Insbrn 319, 362, 363, 366.
Isenbnrg 314.
sv. Ivana hrob 77.
Ivančice 8, 41, 43; v. vacslav.
Ivančicka smlouva42.

Jagel- v. Rongoni.Ja odn Jan 406.
Jakeš Vít 332, 353, 388.
Jakobeus Jakub 353.
Jakohides Jakub 353.
Jakub, bu anglický 177—179,133,

234, 254 255, 260 320, 393.

Jeřáb z ohovaVelkého,Františku
Jakub 2 Krupky, Františkan 128.
sv. Jakuba kostel v Praze 130.
Jan II., arcibisku pražský 358, 359.
Jan, falckrabí ze weibrucku 182.
Jan, kníže Krnovský 247.
Jan starší, hrabě Nasovský 182.
Jan, vévoda Zhořelický 358.

JašiogArnošt, kníže Sasko-výmarský
Jan Fridrich, kníže Wirtemberský

209, 251, 252.

Jan řěridrich, kuríiršt brandeburB .

Jan Fridrich kuríiršt saský 381.

JašiaoGottfi—ie , biskup Wurzburský
Jan Jiří, kníže Krnovský 143 261,

2561, 306, 313, 330; jeho pluk 163,

Registi'ík.

Jan Jiři,kuriii-st saský 173, 174, 178,
80l .

Jan Jiří, markrabí z Anspachu 230.
Jan Kristian, kníže z Lehnice a

z Břehu 246 247.
Jan Zikmund, kuriiršt brandebur

ský 180.
Jana Husí amatka 309.
sv. Jana v boře kostel 238.
sv. Jana Nepomuckého hrob 226—

223, 231, 232, 232, 293, 355.
Janda Matěj 353.

270, 271, 272.
v. z Talmberka.

v z Klenového.
Vrchotovy v. z Vrtby.

v. z Kolovrat.
Jarmarky 67.
Jaroměř 72.
Javořice v. Hošťálek.
Jeronymus v. z Libušina.
Jessenius Jan Dr. 96, 327, 330, 332,

343, 344, 348, 362.
a Jesu Maria v. Dominicus.
Jesnité 21, 50, 77, ovězeni z Čech

97, vypovězeni z oravy 134—145,
vypovězeni z Uher 147, 165, 173,
191, 236, 237, 240, 243, 307, 310,
339, 373.

Ješín Pavel z Bezdězce (z Bezděxí)
217, 325; Samuel z Bezdězce 263.

Jičín 242, 243, 310.
Jihlava 8, 139, 142, 386; v. Hynko

nius, Leupold, Vacslav.
Jiletniee v. Ostroěič.
sv. JiUi kostel v Praze 353, 398.
Jindřich, biskup vratislavský 238.
Jindřich II., kníže lehnický 237.
Jindřich, kníže Minsterberský 200.
Jindřich Fridrich synzimníhohale

Fridricha 186, 196, 201, 257 ; n
čekance hlášen 259, 260, 283, 314.

Jindřich ulins, kníže Bas-Lauen
burský 33 90, 91, 103, 170.

Jindřich v'oolav, kníže Minsterber
s 194, 246.

sv. indřicha kostel v Praze 263.
Jinonice v. Pfefrkorn.
Jira, husitský farář 393.
Jiří apatyka!- 327.
Jiří, kníže ze Sas-Lauenburku 152,

250, 251.
sv. Jiří kostel na Hradčanech 356.
Jiří Poděbradský 127,371, 379; jeho

obraz 23, 33, 379.
Jiří z Rou 'ce, Frantiskan 127.
Jiří Rudolf, e z Lehnice a z Břehu

246.
Jiří v. Georg.
Jistebnice v. z Lobkovic.
z Jiter v. Špuliř.
Jizbický v.\Maštěi-ovský.



Begisti'ik.

John Bonaventura 927.
Joram Jan 988.

Kúba Jirí z Rybňan 70; Zachariáš
z Rybňan, purkrabí hradu pražského
69,86.

Kadaň 18, 72, 126, 128, 306
Kahoun Ondřej 994.
Kalvini, jich reformace v Čechách

176, 230—233, 236.
Kamaryt. Jan 927, 931.
Kampft, hejtman vojenský 111.
Kancellař česka 92,166.
Kanický Jil-ik 69.
Kaplstran Jan 104.
Kapitolní dům na Hradčanech 191,

212, 213.
Kapliřové ze Sulevic; Eva rozena

ze Slavkova 69, Kašpar na Milčíně,
Neustu ově a Voticích, purkrabí
kraje radeckého 46, 69, 86,96,
261, 827, 329, 333—936, 339, 348;

P2a5velVosterský na Voticích 94, 217,
Kašlu-ský pluk 169.
Kapper Jan Daniel Vácslav 929, 929.
Kappo Petr 989.
Kapucínl 75, 900, 911.
Karalfa (Caraíi'a)Karel, legat papež

sk' 262, 366, 379, 330, 333, 334.
Kar an Lukáš 927, 391.
Karel, arcikníže štýrský, otec Ferdi

nanda II. 79
biskup BriKarel, arcikníže štýrs ',

xenský a Vratislava , nejv. mistr
německých křižovník v 48, 88, 90,
91, 919, 400.

Karel, biskup Aversanský 997.
Karel IV., císař 293.9
Karel V., císař 169.
Karel Emanuel, kníže savojský179.

178 398.
Karel Fridrich, knížeMinsterberský

a Olešnický 246.
Kar es Jan Baptista 927.
Ka on Vacslav 988.
Karlov 88.
Karlovy Vary 79.
Karlštein 69,89, 84, 194, 197,260;

v. Hrzan, Slavata, z Thurnu, Vra
tislav, Zdar-s

Karmelitani osáci 49, 292, 904,
327, 368, 378, 380, 400.

Karpezon (Carpezon),stavovskývůdce
vojenský 164, 179, 207, 261.

z Karrety František 869.
Kašna kamenná u sv. Víta 960.
Kaufbeuren 209.
Kau lllus Jan 976.
Kav a, an český 46.
Kdovsk; Sigmund400.
Keblanský Mikuláš ze Hvozdna 70.
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Kelblova Anna z Písnice 71.
Kelečlnský, morava ' pan 970.
Keleus Jan Adam 2 many 71.
Kemtetenské opatství210.
Kes y v. ze Švamberka.
Khek (Kek) Michal 70, Petr ze Svarz

pachu 71.
Khlesel Jan Jakub, hrabě Gočevský

Khinig Jan Jakub z Khinigsfeldu71.
Khlesel Melichar, biskup Vídeňský

77, 78, 88, 91.
Khober v. Kobr.
Khuen Jan Eusebius 106.
Khuen-Belasy Jan Eustachius na

Lichtenberce (Lempachu) 16.

Kihala Achmet,lega1t turecký 79.Kirchmaier Karel7
Kittsee 207.
Kladno v. Žďarský.
Kladsko 50, 67. 72, 97, 164, 241,

368 969.
Klarissink

ašter v. udovec.
Klášterec v. Fictum.
Klášterská statky 166,169.
Klatovská. Salomona 72.

Klatovy 72, 74, 286, 912, 978; předměstí aubské 76, Špitálské 74; dom
Horalka Daniele 74, Koštovský ne
Koptikovský 74, Louskalovic 74,
Žebráka Jana jinak Vartovský 74,
Katerina Jablonka 74.

Klaudian Jan 988.
Kleištntheler v. Gleisenthal
Klemens Adam 932, 946, 969.
Klement IX., papež 976.
Klement XI., apež 911.
sv. Klementa ostel v Praze 969.
z Klenovébo Jan z Janovic na Zin

kovech, Novém Hradě a Březině 7,
16, 96, 66,69, 86, 89; Jan Zdeněk
na Roupovici ,114,

Klevy 914
Klosterneuburk 6, 7, 206.
Klučenice 299.

Klusák z Kostelce AlbrechtOJíi-í70,Jan Oldrich 70; Mikuláš
Kmintana, hra 77.
Knihovna u sv. Víta 967.
Knoblochova v. z Lídlova.
Knot (Gnot) Jan 926.
Kobr švec 927.
Kobr Krištof z Khoberšperku 95, 990,

394, 397, 348: starší 327, 344.

Kobylniky 299.Koc Adau !: z Dobrše 129.
Kocour Ondrej 927, 981.
Kohout Simeonz Lichtenfeldu 66,263.
Koch Vacslav z Kolburku 71.
Kochan Valentin z Prachové 96,

327, 330, 334, 335, 342, 948.
27*
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Kokot-ovec Krištof z Kokořova na.
Kořenicich 85.

Kolburk v. Koch.
Kolin nad Labem 27, 72, 209, 210.

386; nad Rýnem 48, 101, 180, 240,
235, 307, 353, 331; v. Ferdinand.

Kollalto v. Collalto.
Kollatury dostal arcibiskup 20, 63.
Kollej jesuitska v Praze 240.
z Kólnn Jan 263.
Koloč v. Lepes.
Koloděje v. Štefek.
Kolona v. z Felzu.
z Kolovrat pani 193; Heralt Vácslav

Libštejnský na Janovičkách 86; Jan
starší 68; Wolf Novohradský na
Lnářicb 7, 15, 36; Zdeněk 203; Zde
něk Lev 406.

Komárno 150, 322.
Komárov v. Otta, Pešík.

'Komisse o sůl a. silnice 22, 37.
Komora česká 21, 37, 41, 68, 166,

385.
Kompaktata 17, 19.
Konárovský Vúcslav z Libanic 281.
Konecchlumský Vilém327, 330,334,

335, 341, 342.
Konfesse česká. 19.
IKonfoederačni artikule 164.
Konsistoi- utraquistickš 17, 60, 61.
Koňský trh v Praze 66, 66, 360, 367.
Konzin v. Cauzon.
Korálek Daniel : Těšína 72.
Koranda. Vácslav 130.
Kordua (sic) 383.
Kořenice v. Kokořovec.
Kořenská Kateřina 15Malovic 70.
Kořenský Petr z Terešova 129.
Korneuhurk 206.
Koruna česká 196.
Korunovační klenoty 298, 299, 306.
Kosobudy 239.
Kostelec v. Klusák.
Kostelec nad Černými lesy v. ze

Smiřic.
Kostnice 165, 210.
Košice 206, 250, 259, 320.
Košmherk (Košumberk) v. Slavata.
Kounic Fridrich 370; Karel 370.
Kounice 75.
Koní-im 64 72.
na Kovúrn v. u sv.Ambrože, Pavel.
Kozáci v echách 141, 106, 206,

332, 245, 249, 255-257, 262, 273,
Kozel Jan 389; Jindch z Peclinovce

94, 327, 330, 331, 346.
Kozolsfeld v. Hegner.
Kracov (sic) 326.
Krakov 244.
Krakovec Ludvík 370.
Královice 76 ; v. Vostrovec.

Registrar.

Kíůloěské (císařské) statky stolni0 .
Kraiovský dvůr v Starém neue

pražském 373.
Kralupy 239.
Krč 400
z Kreilshelmu Bernolf 164.
Kremž 160, 207, 248, 249, 261.
Kretšmer Daniel : Šenkeuberku 71.
z Krchleb Mikuláš 124.
Kriechinger (Grichinger), hejtman

císařský 111.
Křimice v. Točník.
Krista Pana obraz zázračný310—312.
Kristian, kníže brunšvický 383.
Kristian IV., král denemarský 173,

174, 173, 320.
Kristian, kuriiršt saský, 8, 13, 48.
Křlvan v. Šlibovský.
sv. KH 0 kostel v Praze 348, 400.
Křižovníci s červenou hvězdou 76,

73, 235—240 372, 391, 392, 406,
407; v. Lohe ius.

Křižovnici němečtí 77; v. Karel,
Maximilián.

Kl'ňov 260; v. Jan, Jan Jiří.
Krocin Vácslav 406.
Kroužek, hra 77.
Krucmburk v. Stí-ela.
Krumlov český 37, 39, 72, 89, 97,

100, 101, 111, 124, 136, 148, 150,
164, 180, 215, 245, 26l, 373.

Km ke 72; v. Jakub.
Kub 11Josef 327, 330, 349.
Kubinins Jan 388.

Kulmbach 208.
Kurcpachově páni 122.
Kurňršti němečtí48.
Kuřivod v. Berka.
Kutná ora, Horutci 54, 66, 67, 72,

93, 95, 131, 330 345, 376, 388, 389,
390; v. ultýs, 'Vřesovec.

Kutnauer Jan 190, 327, 330, 346,
848; Pavel 325.

Kuttenberg (sic) 306.
Kvadrý Jan Ba tista 71.
Kvasejovice v. 'ehořovský.
Kvasnička Martin 75.
Kvestenberg Hei-man136; Kašpar,

0 at Strahovský 371.
Kv tuice v. Dobřenskš.
Kynšperk 317.
Kystrln 314.
Kytlic, Lužický pan 261.

Laa v. Lava.

Labouů v. Prateki.Ladislav Pohrobe , král český 407.
&Lamborka Karel, arcibiskup prai

ský 21, 53.
Laminger Wolf Vil. z Albem-citu323.



Registi'ík.

Landau, hejtman vojenský 321.
Landau město 209.
Landškron 222; v. Hrzan.
Landštein 103.
Landšteinova Anna68; Annarozená

z Michnic 68.
Landštranský Jan 371.
Lang Filip 11.
Langenau 265.
Langenlois 245.Lansmanius Jan 353.
Lanuzius Jan 403.
Lauenburský pluk 138.
Lauingen 265.
Lauretanska kaple 377, 378.
Lava (Laa) 145,147,148.
Lužany, z Lažan v. Bechyně.
meil v. z Bechyně.

Lehnice v. Jan Kristian, Jiří1,5Rudolf.Leininger Jan Vilém Drr. 5.
Lempach v. Khuen.
Lentulus Lucius 3l0, 311.
Leopold, arcikníže rakouský 10, 12,

85, 136, 157, 181, 184, 206, 240.
Leopold I.., císai- 361, 375.
Leopold Vilém, arcikníže rakouský

Le70poldstadt 322.

Le es Valentin, biskup Vesprímský,hitranský, arcibiskup Ko očenský
16 88

Leslová Anna 72.
Lešno 349, 354.
Leupold Jan z Jihlavi 370.
Lev Jan 36
z Lewenostu v. Nelcl.
z Lewenšteina hrabe 280.
Libenice v. Konárovský.
Libenštein (Libenšteiner) 154.
z Libentalu Petr 68
Liberec (Reichenberg) 77.
Libštejnský v. z Kolovrat.
z Libušina Adam nejstarší Jeroný

mus51.7
Libušina pole u Bechyně 121.
Licka v. Lišík.
z Lidlova Jan Fridrich 69; Regina

Knoblochovó. 69.
Lichtenberk v. Khuen.
z Lichtenburka Oldřich 123; To

biaš 123.
Lichtenfeid v. Kohout.
z Lichtenšteina Gundaker363; Ka

rel se, 90, 138, 139, 142, 168, 135,
306, 313, 322, 323, 329, 331, 333,
350, 365, 366, 368, 380, 397, 402
—405; Maximilian 295, 320, 321,

]Jiehtenšteinský pluk 369.
Linec 54 55, 102, 277, 278, 352.
Linhartova Hedvika z Habartic 70.
]Jintau (Linstau) 154.
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Lípa 57; v. Trčka.
Lipčice v. Antonín.
Li e v. Berka

ipého Pertold Bohobud 90, 369.
Lipnice 75.
Lippach David 332, 368.

Lipplay Jirí, arcibiskup Ostrehomský

Liťsko 230.i ý hrabě 280.
Liši (Licka), hejtman císarský 249.
Litoměřice 58, 72, 89, 228, 387, 388;

bisku ství založeno 373.
Litomě ický kraj 137, 376.
Litomyšl 222.Lná e v. z Kolovrat.
Lobe s, císarskýh e'tman 261.
zLobkovlc Adam arel224; Alžběta

68;Jan Vácslav15; Jiri 224 Krištof
Popel 14, 15; Ladislav Popel 13,
139, 140; Matouš Děpolt, nejvyšší
mistr Strakonický3, 84, Vilém starší
P0pel na. Te ně Horšovském, ečo
vicich a Mirkově 94, 198, 199, 201,
214, 222—225, 274, 305, 327, 329;
367; Zdeněk na Roudnici a Jistebnici
15, 65, 75, 84, Zdeněk Vojtěch 90,
113, 114, 363; v. z Firštenberka,
Trčková..

Lobkovsk dům na Hradčanech 48.
Lohelius an, Opat na Strahově 54;

arcibiskupem a generalem křižo
vnickým stal se 54, 75, 77, 88, 89,
90, 236, 307, 313, 314, 354, 371,
394, 400.

Loket 07, 74, 314_317, 406, v. Šlik.
Loketský kraj 261.
Lokšan Adam 325.
Lomnice u Budějovic 109—111, 163,

164.
Lomnický Šimon 396.
Londýn225.5
z Losenšteina (z Loznšteina) Jan

Zikmund 68; Wolf Zikmund 88, 363,
383

z 140811 v. Otta.
Lothar, kurfiršt Trevirský 180.
Loukovec v. Berka.
Louny 72, 193, 305, 376, 401.
Lovosice v. z Waldšteina.
z Loznštei v. z Losenšteina.
Lucky klašttr 139.
sv. Ludmila 355; její hrob 238.
Ludvik, a atykai', z Prahy 122.
Ludvik ta ckrabí,bratr zimního krále

Fridricha 186, 188, 194, 200, 201,
243, 247, 250—252, 257, 260.

Ludvik, král český 160.
Ludvik, lantkrabí z Hess-Darmstadtu

262, 398.
Luftenštein v. Lukšan.
Luk Kašpar Dr. 327.
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Lukan Jan 70.
Lukáš kněz 390.
Lukáš z Packova (?), Františkán 127.
Lukavecký Jan starší z Lukavic3, 69.
Lukšan Kašpar z Luftenšteina 72.
Lunacius Jan 363.
Lundenburg v. Břeclav.
Lůneburg 208.
z Lungvic Wolf Arnošt 69.
Lupin Jan 388.

Lustene2k v.Šmidtgrabme1-.Imac-112
z Lůttichlova Wolf Fridrich 337.
Lužice (Hořejší i Dolejší), Lužičané

1, 3, 24, 94, 49, 68, 96, 138, 150,
168,164, 166, 167, 168, 171, 176,
186,193, 198, 243, 248, 262, 267,
265, 268, 277, 319, 337, 379, 380,
v. Šlik.

111796. 48.
Lysen Jan Baptista 326.

Madrid 80.
M no Jan Jakub 401.
M nrath Fridrich ze Znojma 371.
laizl MarekMardochaj 20.
M nhard, biskup pražský 367.
Ma arius Josef z Merfelic 219.

Makovsk Jeroným 182.Mall v. ehl.
Malovec Petr :: Malovic 70,166.
Malovice v Korenská.
Malšvice v. Gerštorf.
Maltezsk .i'ád v. z Lobkovic.
Maltzan an 246.
z Mansfeldu Anna Sibylle, rozená

z Wartenberka 68, Arnošt 116—
118,160,l62,163,164,166, 164,
171, 172', 179, 182: 183, 202, 207,
214, 215, 245, 260, 261, 263, 264,
278, 280, 297, 314—316,318—320,
322, 364, 383, 392, Bruno 363, 384.

Mansfeldský pluk 166, 164, 266, 264.
Mantu 8.36.2
Mára Jii'ík 72.
a Marcatello Vincentius 311.
Marek Vejda, legat sedmihradský 186.
Margareta, manželkacís. Leopolda1.

sv.3Máří M daleny kostel vPraze 878.
Marie, arc ěžna rakouská 376.
Marie, matka cís. Ferdinanda II. 82.
P. Marie ellenska 819.
P. Marie enatochovskií 400.
P. Marie Sněžné kostel v Praze 400.
P.Marie predTejnem kostel vPraze

23, 33, 363, 379, 390, 391, 398.

P..901481'10Vítězná (Strakonická) 294,
P. Marie služebníci v. Servité.
Marie Anna manželka cís. Ferdi

nanda 11. 362.

Registřík.

Mai-ik Mikuláš 363.
Markéta, dcera cís. Karla IV. 358,

sv.3Markéty klášter 89.
Markoto, nejv. mistr křižovnický407.
de Marradas DonBaltazar 186, 215,

216, 241, 245, 255, 261, 280, 285,
286, 812, 317, 318.

Martin, důl v Kutné Hoře 64.
sv. Martina kostel u Kutné Hory 64.
sv. Martina kostel v Praze 363, 400.
z Martinic Alžběta, manželka Flo

riana Theodora Zdarského 354; Ja
roslav Boi-ita na Smečně 36, 67, 76,
84, 90, 406, Marie Ensebie rození.
zeŠternberka 68.

Martinius Samuel 363.
Martis Jakub 388.
Masure, hejtman císaře 297.
Maštěřovský (Jizbický) ůcslav 327,

330, 346.
Mathiades Jan 388.
Matiáš, arcikníže rakouský 1—6, 7,

8,10,12—16, 3—26, 28, 2,9 31,
6, 38—46, stal se králem

ým 47—49, císarem 62, 63, 66,
56, 68, 67, 73—81, 84, 86'—88, 90,
91, 96, 98, 100, 102,108, 110,112—
115, 117, 132, 151, 161, 162, 276,
277, 338, 944, 403.

Maximilian, arciknížerakouaký,nejv.
mistr Křižovnikův německých 10,
12, 48, 78, 80, 81, 83, 88, 90, 91.

Maximilian, arciknížeštýrský 10,12.

Maximialian II., císar 17,19,24,62,169,
Maximilliin, kníže bavorský3,112,

116, 117, 118, 137, 176, 178, 241,
252, 263, 260, 266, 278, 279, 281,
284, 286—290, 292, 294, 297—306,
313, 362, 362, 366, 379, 381—383,
398.

Medek Martin, arcibiskup pražský 60.Medicuerí128.
z Meggau hrabě 47—49, 297.
Mehemet aga 266, 268, 272.
Mehl (Mall) Vacalav 370.
Mekka 271.
Melander Otto Dr. 323, 329.
Mělník 66, 72, 77, 369, 386.
Měna Mikulaš 76.
z Merfelic v. Makarius.
Měřič zemský 74.
Meroltova Anna 71.
Merseburk 366.
Měsíček Bořivoj : Vejškova 70.
Měsíčkova Mandalena : Bognnu 70.
Mettlch Joach : Čečova 70.
Mezei'íči nad čvou 244.
Mezei'ičko nové v. Šleinic.
sv. Michala kostel v Prue 86340)
zMichalovic Bohunlavstaršína heve



Registřík.

nících a Novém Sedle 85, 327, 329,
334, 335, 341, 342, 343, Smil 325.

Michna Jiří 376; Pavel z Vacínova
70, 113, 114.

z Michnic v. Landšteinová, Pouzar.
sv. Mikuláše kostel na Malé Straně

331, 333, 335, 353; na Starém
Městě 353.

Mikulov (Nyklšpurk) 49, 53, 168,241.
Milán 215.
Milčice v. Bolehošt.
Milčin v. Kaplíř.
Milevsko klášter v. ze Švamberka.
Milhauz v. Bunzonová, Chotková,

Millner.
Miller Jiří 71 182.
Miller Jung :. Vídně 327.
Millner (Milner) Jan z Milhauzu 70,

325; Petr z Milhauzu a na Zvole
ňovsi 95, 274, 325.

u Mian dům v “Praze 349.
Mince česká 53, 135, 364, 337, 399.
Minsterberk v. Jindřich Vácslav,

Karel Fridrich.
Miramont, plukovník císařský 249.
Miřkov v. z Lobkovic.
Mirovice 179.
Míry jakých se užívati má 74.
Miseron Oktavian 71.
Misingdorf (?) 261.
Mitrovice v. Vratislav.
Mnichov 306.
Modleni za válek tureckých 60.
Mohuč 209, 307, 331; v. Švejkart.
z Molardu Jan 103.
Montecuculi hrabě 170; Arnošt 363.
Mor v Čechách 54, 55, 233, 336.
Morava, Moravané, stavové moravští

1—4, 6, 7, 9, 10, 26, 27, 40—44,
49, 53, 53, 96, 107, 133, 139, 140,
150, 153, 163—168, 170, 171, 176,
131, 133, 136, 193, 193, 204, 241,
243-245, 249, 252, 257, 261, 263,
276, 296, 303, 309, 369, 401, v.
Sněmy.

Moravan v. Pavel.
Moravec Jan 327.
Moric, kníže saský 381.
Moric, landkrabí z Hessu 209.
Moric Oranžsk' 175.
Moric, syn k ' e Fridricha 314.
Mornaur Jan z Dekendorfu 72.
Mórsburk v. Neydhard.
Most 72, 192, 305, 407.
Motoly 296.
Mracký Jan 327; Karel z Dubé a na

'šelích 36, 84, 90.
Mii lhausy 253, 254.
Muldava v. Fidler.
Miinster 210, 314.
Mustafa, sultán turecký 271, 272.
Muškon Ludvík 72.
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Myslík Vácslav z Hiršova 70.
Mýto Vysoké 72.

Nahořečice 261.
Náhrobek králů českých u sv. Víta

235
Náchod v. ze Smiřic.
z Náchoda Jiří 108, 140—143.
z Naien erku v, Bettengel.
Najmar 123.
Nalžovy v. Švihovský.
Namyslav 123.
Nasovsko v. Arnošt, Jan.
Nat-us Fabian 368.
Nedrahovice v. Cemín.
Nehr Jiří 327.
Nelcl Pavel z Lewenostu 71.
Němci v Čechách 49, 50, 74.
Němec-ká obec v Praze 61, 62.
Německá říše 122.
Nemelkov 407.
Nemyšl v. Talmherka.
Neprachovy v. Svihovský.
Nerhof Jan 71; Petr 71.
Nestu ius Jan 388.
Netol ce 152.
Netolický Vácslav 72.
Neuburk (Falcký) 381.
Neurode 368.
Neustupov v. Kaplíř.
Neydhard Julius z Morsburku 363.
Nisa 361.
Nitra v. Le es.
Nizozemsk vojsko v Čechách 102,

143, 152, 133, 210.
Nonndorf (Nomdort) 157.
Nordlingen 209.
Norimberk 48, 118, 205, 208, 209,

210, 217 222, 392.
z Nostic .lan Adam 69.
Nové Dvory v. z Žerotína.
Nové Hrady (Gratzen) 156.
Nové Město za Vídni 150, 185, 319,

321.
Nové Sedlo v. z Michálovic.
Nové Zámky (Ujvar) 66, 109, 820

—322.
Novohradský v. z Kolovrat.
Novokolínský Mikuláš 388.
Nov Hrad v. z Klenového.
Nyk špurk v. Mikulov.
Nymburk 72.

iibrazy v Bechyni 118—131.
( břistvi v. Petlpeský.
i denburg v. ŠOproň.
okol' 122.
Olbramovice v. Če'ka, Dvořecký.
z Oldenburku Jin řich Jiří Dr. 316.

lešnice v. Karel Fridrich.
z Olivetu v. Funk.
Olomouc 49, 107,123, 130, 139, 140,
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143, 218 360; v. Adam, 2 Ditrich
šteina, ťinpec', Plateis, Rakouský.

Olomoucké biskupství 42, 44; ka
itola 169.

0 18113v Bechyni 113- 131.

z Oňagte hrabě, legat španělský 80,,366.
ožítů“ v klášteřích mají se Če

chům davat'tl 21.

Opava 139.
03311022076; v. Trčka.
Orsinl lmíže 266.
Oršínovský Jan zFirštenfeldu96,826.
: Ortenburku hrabě 280.
Oseeký klášter 63.
Osman, sultan turecký 263, 266, 269

—271, 274, 276.
sov v. Gerštorf.
terrelcher v. Rakouský.

Ostřehom 322; v. Forgač, Lippay,
Pazman.

na Ostrově v. sv. Dobrotivé.
Ostrožič štěp'm z Jiletnice 16.
Ostrětok František z Osterštoku 404.
Ottersdorf v. Sixt.
z ůttingu hrabě 208.
Otto (Otta) Jaroslav z Losu na Hla

zovicích 238; Jindi-ichz L. na K0

márově 86, 96, 827, 329, 3338, 341,842, 348; Jiří 2 L. 832,

Otto, neilvyšší mistr križovnický 407.llttopac v Pfefrkorn.
ll ezdv oubinský.
ll ezdec ervený v. Ždsrský.
0 tecký (Auštecký)Jan 36.

: Paaru Jan Krištof 363.
Pala Pavel 72.
Paderborn 210.
.Palfy Štěptn, hrabě Spišský 16, 320.
Pamflety proti Jesuitům 97, proti

Plzeňs 'm 114.
: Pappen eimu GottfridJindřich88.
Paprocký Bartoloměj76,123,129.
Paradeiser vůdce 318.
Pardubicer 37, 39, 48, 72.
Paříž 398.
Parléř (z Gemundu) Petr 358, 369.
: Pasaunu (Bessano)v. Šllik.
Pasov 88, 148, 210, 216, 362.
Pasovské v “sko 60.
Pátek v. ze temberka.
Patrimonium s. Petri 376.
Paulani 60, 368, 380
Pauli Jiří, děkan Časlavský 388
Pavel V., apež 294, 301, 304.
Pavel z oravy (Moravan) kazatel

u sv. Ambrože na Kovárně v Nov.
M. pražském 128.

Paman Petr, arcibiskup Ostřehom
ský 364.

Registi-ik.

Pecingar Ctibor Smil 70- Vratislav
Mikuláš 70. '

Pecka v. Harant.
Peelinovec v. Kozel.
Pelhřimov 72,106.
Pelhřimovský (Peldřimovský)Jan

: Výškořic 71, 76, 827,
Poltenbe v. sv. Hyppolital
Pernkl A am 70.
Porno 406.
: Pernštelna Jan 128; Vratislav222.
Pernšteinska kaple u sv. Víta 222.

' Péro Pavel 72.
Pertolt Maximilián 71
Pebik Petr z Komárov-aa na Hošti

cích 69, 86.

Pešín Cšprian 388.Peška ( rška) Pavel 327, 330.
Petendorf v. Flush

Pětikostelecký (z Fanfkirchu) pan
Pestišger Urban8

Pět-'lpeský Felix8"[(Štastnýř3Vácslavz Chýš, Egerberlm, na yšicích a
Obříství 69, 95, 327, 329, 367.

Petr z Jindrichova Hradce, Franti
škan 128

Petr, vikarista u sv. Víta 219.
Petráček Adam 240.
Petřín (vrch sv. Vavřince) 106,164,

281, 313
Pettengel v. Bettengel.
Pfefrkorn Albrecht z Ottopachu na

Jinonicích a Bukovicich 96,239,
326.

Pfeifer Jan 310 311.
Picenus Jakub, brantisknn 127.
Piemont 173.
Pichler Le0pold 72.
Plchlpe va Anna z Varvtžova 71.
Plntha hkovanský : Uňkovan 238.
Plscis Zikmund 388.
Písecký Viicslav z Granichsfeldu 96,

36.2
Písek 72, 163, 171, 172, 179, 214,

216, 2
Plsenbers u Vídně 184.
Písnice v. Kelblové.
Pius lI., apež 130.
z Plané an 393.
Plánice 130.
Plasy klášter 88,113; v.Wašmutius.
Platejs Jan Arnošt: mmm

kanovník a pak biskup Olomoucky
7, 71, 846, 401.

Plaveni dříví o Vltavě 23.
Plavic (Globič Baltazar 327.
Plekta (Plichta, Blekta) Krištof 370.
Plzeň 18, 72, 76, obležení 112, briny

městské 113, ředměstí 116, Fran' ter 117,118, 1%,
130,131,1k160,163,164,164,112,



Registí—ík.

215, 284— 286, 297, 314, 315,
376, 392, 396, 397 . viz Dornheim,
Pamílety, Stehlík, Wolíinger, Ze
lender.

Plzeň stará 287.
Plzeňsk' kraj 116,286.
Podbrds ý kraj 196
Poděbrady 406.
Podol 296.
Podolí v. Fruwein.
Podolský Jan 388.
Pohořelec v Praze 196, 298, 299.
Polehrady v. Winter.
z Polhaimu Gundaker48,363.
Polička 72.
Polná 75, 106, 106, 136.
Polské poselstvo v Praze 205; vojsko

378
Polžice v. Harant.
Pomořanský kníže 383.
Pontan Jiří 357.
Po el v. z Lobkovic.
Po čská Špitálská) brána 300.
de Portia arel, hrabě 363.

PostologrtylG, 183,v.zeŠternberka.Posudn 66 76.
Potenštein v. Žampach.
Pouzar Albrecht Řehoř z Michnic 70.
Povětři velká v Čechách 63,64.
Povodně v Čechách 53, 55.
Praha Pražané 7, 11, 13, 16, 18, 33,

34, 36, 49, 50, 53, 66, 73, 74, 77,
78, 79, 98, 100, 101, 107, 108,109,
111, 113, 118, 127, 132—135, 143,
153, 154, 158, 159, 161, 164, 166,
171, 172,179—182,
190, 197, 207, 217,
236, 241, 246, 248, 249, 263, 270,
278, 279, 284, 289, 290, 302, 308,
313, 317 366, 377, 378; v. Bernar
dinus; divy na obloze 280, 281,
drancovani od vojska 306; exekuce
nad vzbouřenými stavy 324; jar
marky 67; jednota se stavy 93,
kněží nekatoličtí v povězeni 363;
malování na domec 66; mor 64,
66, německá obec 61; nespokoje
host a Fridrichem 231, 233; ne
věstek domky zrušeny 218 o evňo
vání 105, 282, 386 avga po
Vltavě 23; povětří velkép 64, 260;
reformace katolická 404; umění 61;
vítání Fridricha 195; Židé 63, 384.

Praha, Hradčany 48, ,3.00
Praha, Malá Strana 34, 49, 72,87,

96,176, 193,194, 196, 297, 300,
360, 374, v. Čáp, 'Zdarš '

Praha, Nové Město 66, 66, 72,87,
92, 96, 176, 193,194, 195, 300,
328, 367; ohně 78 opevňování 106.

Praha St'aremM_ésto72, 87, 92, 95,
97, 176, 193, 194, 195, 203, 251,
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298, 299, 300, 401, rynk 17, 24,
263, 323, 328; šatlava 68.

Praha, Židovské Město 384, 397,

(Všeckajménakostelů, domů,
ulic a obyvatelů pražských
hledej dle jich poejmenováníu příslušných písmen).
Prachatice 72, 202, 246, 261, 284,

286.
Prachensk km“ 196.
z Prachov ochan.
Pratský Jindrich Votík z Labouně70.
Pražský hrad (hrad sv. Vácslava)

16, 49,50, 73,89, 90,92, 96,97,
107, 135, 155, 158, 161, 164, 171,
172, 182, 195, 196, 203, 228, 334,
240, 248, 257, 299, 305, 306, 324,
326, 228, 331, 332, 334, 335, 399;
opravován býti má 67; v. Černín,
Kába, Sněmy.

Pražský most 64.
Přehořovský Karel z Kvasejovic69.
Premonstrati 63, 139.
Přemysl Otakar II. 290.
Přerov 48.
Přeruhenice v. Hrabaně.
Prešpurk 1, 2, 6, 7, 26, 27, 42, 63,

205, 207, 217, 218, 240, 241, ,;286
320, 321, 322, 343, 359, 364.

Prešpurská smlouva9.
Přesticev vihovský.
Příbram 369, 360.
Přib "slav 76.
Příc ovice v. Chanovský.
Přístrach Jan 388.
Privilegle král. česk. stvrzeny od

Ferdinanda 11.134.
Proboštstvi mají se Čechům dávati

sv.21Proko 366.
Prokop olý 170.Prostě ov 49.
Prosti oř v. Točník.
Prusinovice v. Bítovský.
Pruskovská Johanka.rozená ze Su

levic 68, 333.
Prusy 122.
Půrbaeh (Birbach) 167
Pur hans Jan 246.
Pur rabstvi pražského úrad 20, 63.
Pýšely v. Mracký.

Ráb 150, 330.

Rabenhaupt0 (Robmhap) Ferdinandze Suché7
z Radbuz v. Arsenius.
z Raděe ácslav 368, 369.
Radnice malostránská 327, novo

městská 78, 195, 327, 332, 336,
393; Staroměstská 196, 263, 299,
305, 327, 332, 336, 336, 349, 393.
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Rukocz 205, 206.
Rakous (Osterreicber) Vít : Olo

ďuce 370. Rak štíona , Rakušané, ou sta
vové ly—4, 8—11, 24, 26, 42, 55,
102, 110, 138,139, 145—147, 149—
151, 157, 158, 181, 183, 185, 206,
209, 210,215, 218, 244, 245, 248,

25%, 257, 261, 268, 269, 278, 302,35 .
:; Rakovlc Markvart 129.
Rakovnický kraj 138.
Rakovník 62, 72, 286, 288, 289.
Ruuber Krištof 266.

M2130Rejc (Geswic?) 168, 183, 249,
čice Červená. 371.
čický Jiří 827 331, 346.

z Redernu Melicllar 77, 337.
Bedey Ferenc 183.

na Jan 376.
lovice v. z Bílé. '

ehol' Veliký, papež 311.
ehoí' XV., papež 365, 372, 373,
396

Rechenberger Vácslav370.
Reichenberg v. Liberec.
Republikou měly se státi Čechy 173.

venice (Rvenice) v. z Michalovic.
no 1, 2, 8, 53, 54, 122,148, 191,

210, 320 379, 380, 381, 383, 384,

???: v. Čhuno.z čan Krištof 370; Pavel na Dubu
68, 94, 327, 329, 367.

Říčany v. Be'čkovů.
ichter Jan 3.

127, 301, 304, 311, 313, 372
375, 383, 384, 397, 400.
pce 76.

Ri el (Rippel) Leander Dr. 827,
_ , 30 333, 345, 348.
m nberk (Ryzmberk) 286, 286; v.

vibovský.
Robmhap v. Rabenhaupt.
Roboret Oktavian : Frelberku Dr. 71.
Rodel Vejda, vůdce kozáků 205.
Rohy (Horn 279.
Rokycan. an 390, 391.
Rokycany 72, 117, 405.
Ro tyce v. Střela.
Rokyta! v. Gerštorf.
Roland : Hollandu72.
Romaneško 318.

Rol2l730nl Gabriel, biskup Jagenkýl .

Rgnš erk 286; v. Šlovsklt, ze Švamer a.
Rorov (Roma) v. z Harl-acha.
Rosaclus (Rozacius) Jan Hořonký

881—385 338—842, 345, 353.

Ragulin—k hrad 155, 180, 181, 183,

Registi-ík.

z Rosenberka v. z Rotmberka.
Rosental v. Celler.
Roteuštein v. Heidel.
Rottenburk nad Tauberem 109,209.
Rotterdam 314.
Roudnice 75“ v. Jiří, z Lobkovic.
: Roupova Ilan Adam 68; '

Albrecht 68; VúcslavVilém na Truo
vanech &Zítenicích 85,94, 108, 188,
197, 198, 202, 228, 234, 2.51, 258,
260, 299, 325.

Roupovice v. z Klenoveho.
Rousy Mladé a Staré, důl v Kutné

Hoře 54.
Roveň v. Šlik. ,.
Rozln Eliáš mladší 325; Eliáš starší

327, 331.

z Režimberka Petr Vok na Bechyni12 .
Rožmbersk dům v Praze 77.
Rožmitál 3 1.
Rucký Fridrich 52; Kašpar 52.
Rudiger zTrevíru, komendator v Che—

bu 407.
Rudolf ]. císař 122.
Rudolf lí.,1—7, 10, 11, 13—16, 1

22, 25, 27—33, 36, 38—49; zemi-e
50; úvahy o něm 50—52; pohřeb
52, 62, 75, 75, 79, 88, 159, 182,
222, 276, 338, 395.

Rudolfovy poklady 52, 182.
Rudolfův majesttt 93, 187,189, 277,

306.
Rudolfstadt 154.
Rumb 399.nrs
Rumpal Alexandr 284; Benigua 284g;

Kristina. 284; Maximilian 284.
Rumormistr pražský 378.
Rggšrt, syn zimníhokrále Fridricha
Rušan Jakub, Františkán 128.
Rvenice v. Revenice.
Rybílany v. Kába.
Rytmu Jan 70.
Ryzmberk v. Risenberk.
ze Rzavello Vít na Skaldi 126.

Sádovský Jiří se Sloupno.403.
de Saint-Hilda (Santeller) Gilbert

160, 363.
Balti Ondřej 370.
Bak Vócslav 238.
llalmansweileuskó opctstvf 210.
!lalmovský pluk 163.
: Salmu hrabata 157, 265, 280;

Albrecht Jan 188; Vilém 368.
Salvatora kostel v. Spasitele.
Salzburk 210 381—383.
Sauteller v. e Saint-Hilaire.
Saské vojsko v Cechách 828.
Sasko tství, Sasy-Lumbm'k,

Basy- ýmarské) 102, 107, 103, 117,



Registi'ík.

136, 167, 253, 257, 260, 261, 265,
279, 280, 296, 297, 309, 317, 319,
322, 337, 368, 379, 381, 383; v.
František, Jan Arnošt, Jan Fridrich,
Jindřich Julius, Jiří, Kristian, Moric,
Vilém.

Saský dům v Praze 298, 299, 305.
Saský pluk 184.
Sebastus Mikulas 388.
z Sebuzina Mandalena,rozena z Hru

ěova 68.
Sedlec ves 407.
Sedlecký klašter 385, 401.
Sedlnický Petr z Choltic 108, 14l.
Sedmihradsko Sedmihradšti stavové

176, 178, 183, 205, 218, 257, 328.

Seidlic v. Zejdlic.Se ska povstání 263, 286.
Semily 919.
Semler, hejtman stavovský 241.
Servitó (P. Marie služebníci) 18'.
Sezimově z Sezimova Oustt 75; Jan

16, 67, 84, 87, 89, 91 ; Jan Petr 68, 91.
Schati'gotsch Jan Oldrich 246.
Schleusingen 398.
: Schrattenbachu Marie Alžběta,

manželka Karla Harracha 372.
Schwarzenau (Švarce) 157.
Sehweinfurt 209.
sv. Sigmund 298, 855; jeho tělo 212.
Sigmund, císař 75, 358, 359, 387.
Simund, kral polský 160.
sv. Si unda kaple u sv. Víta 235.
Sixt V. pa ež 127, 128.
Sixt Jan T eodor z Ottersdorfu 95,

327, 330 335, 346.
Sixt PaveÍ 327.
na Skalči v. ze Rzaveho.
Skalice uherská 140, 401.
Skalka v. Hrzan.
Skil l v. Gerstorf.
Sku tet (Škultet) Abraham 188, 201,

211—214, 218, 221—226, 229, 230,
232, 233, 235, 251, 257, 259; jeho
žena 229.

Sláma Daniel 827.
Slanský lmj 115, 116, 137, 376, 400.
Slaný 72, 193, 305, 376, 377, 406.
Slavatové z Chlumu a Koěmberka;

Adam 70; Jaroslav na Hluboěerpich
85; Jindřich 249, 248; Joachym 68;

dalena, manželka Bohuchvala
Ber 262; Marie rozená z Wald
ňtejna 68; Vilém na Hradci Jindři
chově, Telči a Stráži, purkrabí Karl

Štéesinský 3, 67, 84, 87, 89, 90, 103,
Slavkov 3, 26, 49, 905, 815.
: Slavkova v. Ka ili-ove.
Slezska komora .
Slezské vo'sko 107, 156.
Slezsko (8 8231111.knížata, stavové) 1,
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34, 49, 58, 96, 106, 109, 122, 138,
.139, 150, 158, 164—168, 171, 176,
186, 193, 198, 204, 205, 243, 244,
252, 257, 261, 268, 277, 322, 379,
380, 399,

Slivenec 239.
Sloupno v. Sádovský, Švihovský.
Slovanský klaster 60.
Služský Adam z Chlumu 70; Jan

Benjamin z Chlumu 70.
Smečno v. z Martinic.
ze Smil-ic Jan Albrecht na Kostelci

nad Černými lesy, Dubu a Náchodě
95, 326.

Smiřice 76; v. Trčka.
Smiřický Sigmund 13, 68.
Smolík Zdeněk 239.
Smrčka Oldřich 70.
Sněmy české na hradě pražském 3,

13, v Budějovicích 55, 58, 79, 107,
158, 164, 172, 176, 196, 246, 250,
257, 259, 260, 361; moravské 3, 108,
145, 168, 169, 218; říšské 1, 2, 157,
180, 208; slezské 110; uherské 1,
148, 217.

Soběslav 72, 76, 164, 155, 241.
z Solhauzu Jan Abraham 70.
z Solmsu Jan Jiří 197.
Sonnenštein v. Sušický.
Soud zemský 21, 60.
sv.Spasitele (Salvatora)kostel v Praze

368
města v. Palfy.

, kníže čes
Bartoloměj z
861.

221.
Johanna 70.

statkřlv. Královské statky.'blv. y .
88, 191, 212, 220, 371, 399;

v. Kvestenberg, Lohelius.
Strahovska brana 198, 194, 195,

281

366, 857.
lzně 168.

, 299.
Strakonice 172, 179, 294; v. z Lob

. Maria.
Pavel 121.
892 .

265; v. Slavata.
nej šši v. z Bubna.

v. oii'mann.
ze Streinu Wolf 157, 168.
Střekov 224.
Střela Purkart : Rokyc na Krucm

burlm, Cerhenicích a Stěpanově
68 85.

Stříbro 72, 117, 406.
Stříška. Daniel 327.
Strunkovice 284.
Stubenvoll, hejtman stavovský 141,

143, 163.
Snoha v Čechách 66, 78.
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Suchá. v. Robmhap.
Sůl v. Komisse.
Sulevice v. Kaplíř, Pruskovská.
Elulzbach 209.
Sušice 72. 285, 286, 389.
Sušický Šimon ze Sonnenšteina 94,

327, 330, 347, 348.
: Svůrova Petr Tobiáš Karel 90.
livaté pole na Hradčanech 860.
Světlá nad Sázavou 75; v. Trčka.
Světlá (Zwettl) 147, 279.
Svijany v. Šlik.
!ivlnský vrch v. sv. Vácslava vrch.
Sydon (Sydem), stavovský hejtman

261.

841 Bernard 370.
Šaryšský Potok 206.
Šatstvo pořádné m4 se nositi 73.
Sauber v. Štander.
šonfold v. Zejdlic.
Šenkenberg v. Kretšmer.
Šenkhart v. Šnukhart.
Šererclus Sigmund 368.
Šic Mikuláš z Drahonic 70.
Šlndl Jan z Ebrharče 71.
Šlmtingar Jan Bartoloměj70; Job

Adam 70.
Šiška Matiáě z Cejnova 72.
Šlškař Jiří 388.
Škat Severin 71.
Školy katolické zařízeny 384.
Škornicova Dorota 72.
Škréta Daniel Šotnovský ze Zavořic

95, 325; Kunrad 71; Pavel 889.
Škultet v. Skultet.
Skvrňany 115, 116.
Šlammersdorf Baltazar Jakub 154,

180, 287.
Šleinic Rudolf ze Šleinic a na Novém

Mezeříčku 169, 370.
Šlibovský Burian z Křivan 69.
Šlik Jan Albin z Holejče, : Pasaunu

Bassano) na Falknově a Doupově
5, 94, 325 ; Joachym Ondřej z Lokte,

na Svijanech a Rovni, hejtman Horní
Lužice 28, 24, 32. 38, 85, 94, 108,
186, 192, 198, 202, 296, 297, 325,
327, 929, 386, 386, 938, 348.

Šlovska Rozina z Ronšperku 70.
Šmidtgrabmerové z Lnstenelrn,Be

mgna 70; Eliáš 68, 70; Jan J oachym
70; Jiří 70.

Snukhart (Šenkhart) František 72;
Mikuláš 72, 196, 00.

'Šoe Martin 72
Šoproň (Oedenburg) 320, 364.

Registřik.

Šotnovský v. Škréta.
španělské vojsko v Čechách 302,

136, 137, 245, 253, 286.
Špetlova Alžběta z Dubé 68.
Špllberg u Brna 142.
Špitálská brána v. Poličská..

_Špitólsko za branou Poříčskou 240.
Špranger Bartoloměj 71.
Špnlíř Vúcslav : Jiter 70.
Špyr 209, 210.
Šreiter Jan 389.
Šrqpl Jakub 71.
ze Stahrenberka Richard 48.
Štampach Jan Albrecht70; Jan Hen

rich ze tampachu 192; Matiůš
mladší 69- Matiaě starší 69.

u Štampachů dům v Praze 401.
Štander (Sauber), císařský hejtmanlll.
Štanderský pluk 164.
z Štayerwaldu rytířstvo208.
Štefek Tobiáš z Koloděj 95, 327, 330,

334, 335, 342, 348.
sv. Štěpána kostel v Praze 353.
Štěpánská ulice v Praze 55.
Štěpanov v. Střela.
z Šternberka Adam na Bechyni 7,

15, 33, 35, 37, 38, 40, 65, 67, 83,
84, 86, 90, 92 119,124, 392, 394—
896; v. z Hohenzolleru; Jan 223;
Jan Zdeněk 68; Jaroslav 406; L&
dislav na Bech ní 127 129; Ludvík
260; Štěpán iří na bostoloprtech,
Vodolicích a Pátku 16—18 32, 68,
84; Vácslav 394, 395; veronika
rozená. z Weitmile 68; Zdeněk 124;
Zdislav 120, 126, 127, 128, 129, 895;
v. z Martinic.

Štokerava 257.
Štrasburk 208, 210.
Štreltenfeld v. Teyůova.
: Štnhenberka (zŠumberka)Rudolf

243, 326.
Šturm Joachym 69.
Štýrsko 11.
Štyrumb (Štymm) hrabě mladší 280

starší 153, 261, 230, 297.
Šultys Jan : Felsdorfu,primasKutno

horský 95, 327, 330, 334, 335, 345.
umady, vojenský hejtman 163.

Sliman Jiří 71.
Šumanska impressi v Praze 79.
z Šnmberka v. ze Štubenberka.
Šumbnrl: v. Fictum.
Švábská motto 254.



Registi'ík.

: Švamberka Jan starší na Milev
ském klášteře 125, 126; Jan Jiří na
Vorliku 35, 68, 286; Jindřich starší
na Zvíkově 124—126; Krištof na
Milevském klášteře 126; Petr na
Třeboni, Vorliku, Ronšperce, Zví
kově a Kestřanech 94, 110, 136, 181,
202, 239, 241, 313, 326; Vácslav na
Bechyni 125, 126.

Švarce v. Schwarzenau.
Švarzbach v. Khek.
Šwarzperger Mikuláš71.
Švehla Jan 327, 330, 349.
Švejkart Jan, kurfiršt Mohučský43.

157, 153, 161, 171, 130, 264.
Švihov v. ernín.
Švihovská Johanka roz. ze Sloupna

67.
Švihovský Fridrich z Risenberka na

vihově, Neprachovech, Nalžovech
a Přešticích 68, 85; Pavel 327;
Theobald z Risenberka, vihova
a na Horažďovicích 15, 35, 67, 84,
1.55.

Tábor, Táboři 54, 72, 110, 112, 164,
170, 179, 202, 261, 262, 263, 291,
297, 306, 914 317, 313.

Tabor Au u Vídně 195.
Tachov 78.
Taibl v. Teifl, Teuii.
Taibl Otto, rakouský pán 244.
Taiblová, měštka ražská 207.

: Talmberka (2Ta enberka)Fridrich323, 363; Jiří na Nemyši a Jan
kově 67, 84, 89, 199, 202.

z Talnhausu, pán rakouský 87.
Tampir v. Dampierre.
Telil (Taibl Wolf 261.
Teiprecht Teichprecht)Melichar327,

330, 347.
T 11 v. Týn.
Te nec v. Týnec.
Te či v. Slavata.
Tepelský klášter 113.
Teplá 33, 915.
Teplice v. zc Vchynic.
Terešov v. Kořenský.
Těšil: Sigmund 388.
Těšín v. Korálek.
Tetov v. ze Vchynic.
Teull (Taibl) Karel 363.
Teyfllová Estera ze Štreitenfeldu 71.
Theobald (?) 351.
Thonradl Ondřej 149.
: Thurnn Jindřich na Veliši a Vin

tířově, purkrabí Karlštejnský, 7,67,
90, 92, 93, 100, 101, 104, 105, 108,
109, 137—140, 145—151, 154, 155,
163, 164, 133, 206, 203, 217, 225,
233, 239, 269, 274, 278, 280, _295,
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299, 300, 309, 321, 325, 941, 351;
jeho pluk 163; jeho syn 280, 296,
299, 368, 369.

Thurzo Emerich 251, 252, 257, 253;
Mikuláš 16; Stanislav 320, 364.

z Tllfenbachu Fridrich 141, 155,
241, 242, 319, 320; jeho statky
168; Marie Eva 395; Rudolf 111,
294, 320, 321.

. Till'enbachsk pluk 295.
Tiffental v. rost.
Tiny 2, 4, 9, 25, 26, 294, 295, 306,

316, 317, 364, 365, 333, 334, 393.
Tlačík Bartoloměj 75.
Tmaň 377.
Točník Purkart z Křimic a na Pro

stiboi'i 15, 35, 65, 69, 85, 114.
Tomáš, Vratislavsk biskup 238.
Tomáš 2 Čáslavě, “rantiškán 127.
sv. Tomáše kaple u sv. Víta 223, 313.
Torn Jan 370.
Toruň 350.
Touškov 288.
Trader Jan 327.
z Trautmansdorťu Maximilián 2,

210, 363.
Trantson, hrabě 147, 206.
Trčka Jan Rudolf z Lípy, na Světlé

Opočně & Smiřicích 13, 33, 68, 75,
85.

Trčková Mandalena rozená z Lob
kovic 68

Třebíč 139.
Třeboň 155, 164, 246, 230; v. ze

Švamberka.
Třebová moravská v. ze Žerotína.
Tresty za rouhání, zločiny 53, 56, 57.
Trevir 210, 240, 265, 381; v. Lothar,

Rudiger.
Tre lar Petr 72.
Tri entské biskupství 373.
Trnava 320, 321, 322.
Trnovany v. z Roupova.
z Trocnova Jaroslav 170.
Troffaim 265.
sv. Trojice kostel v Praze 49, 367,

380. '
Trost Vácslav z Tiifentalu 71.
Trušický Fridrich 371.
Trutnov 72.
Tschernembel (Černembel)Jiří Era

zim na Windeku 16.
Tuchar Jan 71.
Turecká poselstva v Praze 74, 265,

273—275.
Turnaje 77.
z Turnu v. z Thurnu.
Turské panství 239.
Tycho de Brahe 51.
Týn nad Vltavou 152, 159, 155, 164,

131 246, 912, 371.
Týn horhhv v. z Lobkovic.
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Týnec v. Wideršperger.
Týnec Pannensky 400.

Týnsk kostel v. P. Marie.Tyrolso
Uhři. Uherští stavové, uherské vojsko

1—4, 9, 11, 17, 24, 25, 27, 94, 99,
42, 55, 109,109, 111, 147,149, 149,
150, 152, 155—157, 169, 169, 176,
179, 191, 195, 205, 206, 207, 209,
217, 218, 254, 257, 261, 262, 286,
299, 290, 291', 295, 902, 909, 921,
328; v. Sněmy.

Uvvar v. NovéyZámky.
209, 265.

z Ulmu Jan Ludvik 363.
Umění za cís. Rudolfa II. 60
Umučení Božíhoobraz u sv. Víta 360.
Unhošt 289.
Universita
Uňkovansk

ražská 20.
v. Pintha.

rban V111., papež 979, 975, 386.
sti nad Labem 72.
sti Sezimovo v. Sezima.

Uzlar Kašpar 327, 847.

Vacinov v. Michna.
sv. Vůcslav 293, 366, 366; jeho hrob

357; jeho tělo 356.
Vácslav II., král český 130.
Vácslav 111.,král čes ' 123.
Vúcslav IV., kral čes ý 123, 368,

359, 362.
Vaeslav z Ivančic, Františkán 127.
Vácslav z Jihlavi, Františku 127.
sv. Vúcslava hrad v. Pražský hrad.
av. Vúcslava kaple u sv. Víta 84, 87,

89, 190, 198, 212, 220, 282, 305,
306. 360, 362.

sv.Vácslava kostelvPraze 346, 363.
sv.V1icslava meč 90, 190, 200.
sv. Vúcslava. vrch (Svinský vrch) 356.W er Kašar

aldelm 'stian, hrabě 363.
Waldsaský klášter 74,196,199,190,

192
z Waldšteina Adam na Hradku nad

Sázavou, Lovosicích a Hustopečech
35, 45, 65, 67, 75, 84, 89, 354'
Albrecht 68,108,138,140—142.
162, 296, 306, 321, 361; Hannibal
68; Henyg 68; Zdeněk 370; v. Sla
vatova.

Waldšteinský pluk 162, 163, 249,261,2
Valkoun Bohuchval z Adlaru 69,

“1710111 v Čechách 22, 4, 94, 152, 156,157, 244, 257,

Walatein (?řv Rakousích167.Varadin v ilipec.
Varleieh v. z Bubna.

Registrar.

Warmberger Jan 72.
z Wartenberh Anna, manželka

Krištofa Haranta 338; Jan Jiří 68,
89, 91, Jindrich Otto 89,242 243
jeho žena 242; Karel 36;v.zhíans—
feldu.

Varvažov v.Pichlpergrov1i
Wlašlnutius Jiří, opat Plasslrý 113,
Vandemont, vévoda 266.
sv. Vavřince kostel v Praze 378.
sv. Vavřince vrch v. Petřín
Weimar 66.
Weissenbach 157.
z Weitmile 7. ze Šternberka.
Ve škov v. Výškov.
z eleslavina Samuel 325.
Velhartice 389.
Veliš v. z Thurnu.
z Velvartn (Welward) Filip Jakub

Wlendl Antenín 72.
Wenzl Lorenz 76.
Veseli 280.
Vesprim v. Lee
Weston, anglicli-ýavyslanec 306.Westrich v. Vistomce.
Veteranskú hrabata 264.
z Vetlé Mikuláš a na Bechyni 126.

Veveří v. Benidkova, GrannaVchynský (Chynský,V ský) Ja
roslav ze Vchynic a z Tetova 68; 01
drich 136, 137, 326, Radslav starši
z Tetova na Doubravské Hoře aZa—
hořanech 67, 84, 90, 194, 326; Vše
slav 45, 309, 363: Vilém 94.

Vchynského pluk 168, 266.
Vídeň 1, 2, 12, 27, 49, 61, 63, 67,

77, 78, 80, 92, 96—98, 100—102,
105—111, 113, 114, 117,132, 133,
136,136, 199, 145,149—151, 154,
155,157—159,161,168,170,1m,
191, 199—195, 206'—209, 215, 217,
240, 241, 244, 249, 261, 290, 296,
306, 307, 309, 312, 319, 321, 323,
929, 944', 952, 959, 962, 3
971, 972, 975, 995, 996, 991, 992,
394, 395, 99, 403; viz Antonín,
Khlesl, Miller.

Vídeňská. smlouva 9 43.
Wideršperger z idersperku Jan

na Te ma 86; Jindl-ich 70; Jiri
Krista

Vilem, kníože Bas-Wýmarský 260 —
25.2

Ville, he'tman vojenský 297.
Wilsdo er164.
Wimperk 202.
Wim fen 209.
Win ek v. Tschernembl.
Winter Kašpar z Polehrad 71.
Vintířov v. z Thurnu.



Rejstřík.

Wirtemberk 178, 304; 7. Jan Fri
dri hc .

Wirzburk 209, 313, 398; v. Jan
Gottfried.

Vistonice (Westrich) 170.
sv. Vit 293, 355; jeho hrob 225, 226,

785 .
sv. Víta kapitola 371.
sv. Víta kostel 77, 78, 87, 127, 190,

191, 195, 197, 193, 200, zazraky
211-214, 213—229, 232—235, 233,
kalvínska modlitebna tam učiněna
230, 251, 257, 259, zazraky 262,
230—233, 237, 233, 292, 293, 294,
300, 307, 313, 354, 356—362, 334,

939 .
Vitacius Vácslav 353.
Vítěz Jan ze Zredna 130.
Vitoraz 156, 157.
Vitřice v. dáreký.
Wittemberk 230, 235.
Wittmann Michal 327,-331, 346.
Vitův Řehoř 388.
Vladislav I., král český 357.
Vladislav II., král český 121, 126,

129, 130, 135; jeho majestát 17;
jeho mandát 16.

Vladislav, král polský 350.
Vlašim v. Vostrovec.
Vlašské vojsko v Čechách 102, 148,

210, 245, 253, 286.
: Vlkanova Karel 69.
Vltavský kraj 196.
Vohětlcký Vácslav z Vobětic 70.
Vobolín, měšťan pražský 407.
Vodický, pan moravský 370.

Vodganský Nathanael 327, 330, 347,43 .
Vodňany 72, 202, 203, 245, 230, 234;

v. Daniel.
Vodollce 16; v. ze Šternberka.
sv. Vojtěch 293, 355, 378; jeho hrob

357, 330; jeho tělo 357, 332.
sv. Vojtěcha kaple u sv. Víta 211,

220, 361.

svššojtěcha Menšíhokostel v Praze

svšňVojtěcha Většího kostel v Praze3
Vokáč Jan 327; šimon 327 331, 343.
Wolíinger Jan Rudolf z řlmě 113.
z Wolfseku pan 381.
Voračický Jan 69.
Vorlik 7. ze Švamberka.
Worms 209, 210.
Voseč v. Bukovský.
Vosterský v. Kaplíř.
Vostrovec Jan z Vostrovic 327, 329,

67.
Vostrovec Jan z Kralovic a na Vla

šimi 85
Votice v: Kaplíř.
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Vratislav, král český 357.
Vratislav 88, 110 123, kostel sv.

Matěje 233, 237, kostel sv. Alžběty
237, 233, 244, 243, 247, 243, 299,
308, 309, 322, 403; v. Jindřich,
Karel, Tomaš.

Vratislav z MitrovicHertvik 68- Jiří
35; Krištof na Brzejně (sic) purkrabí
Karlšteinský 35, 39, 35; wm 33;
Vácslav starší 69.

Vrbenský Viktorin 332, 353.
z Vrbna Vacslav 363.
Vřesovec Vilém, mincmistr v Kutné

Hoře 54, 376; Wolfgang 316.
Vrchotovy Janovice v. Janovice.
Vršovice v. Dvořecký.
Vršovský Jan 353.
z Vrtby Sezima na Vrchotových Ja

novicích 66, 68, 85.
Všech Svatých kostel na Hradča

nech 50, 53, 307.
Wůnschelburg v. Hradek.

Vyšehrad 34.
Vyškoi'ice v. Pelhřimovský.
Vyškov na Moravě 49.
Výškov (Vejškov) v. Měsíček.
Vyšší Brod 88.

z Ymany v. Keleus.

Záblatí 152, 180.
Zahořany v. ze Vchynic.
Zahradecký Krištof 370; Vácslav ze

Zahrádky 16.
zasadila v. Budovec.
Závazky pro vraždu 22.
Závěta Jirí 327, 330.
zavoi-lce v. Škréta.
Završl v. z Bubna.
Zbirov 52, 337.
Zbraslav 50, 88, 283.

Zeidlic hrad 122.Ze dlic A eč, řečený Abel 124' Jan
122; La 'slav : Šenfeldu na nco
vanech a Polné 85, 106, Rudolf
z Šenfeldu 75.

Zelender Tomáš z Plzně 113, Wolf
gang, opat broumovský 113.

Zemětřesení 58, 77.
Zhořelice v. Jan.
Zikmund v. Sigmund.
Zimy velké v Čechách 58.
Zlata bulle Karla IV. 159—161.
Zlatá cesta na Šumavě 148, 245, 278.
Zlata kamna 88, 262, 290, 291.
Zlonice 377.
Znojmo 7, 8, 10, 13, 76, 139—141,

145, 188, 248- v. Maínrath.
Zoubek Mat. Ěerd., arcibiskup praž

361 .
Zásno v. Vítěz.
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Zweibrnck 7. Jan.
;Zwet-tl v. Světlá.
“Zvíkov 7. ze Švamberka. „
Zvoleňovos v. Milner.

Žaélgpach Zdeněk z Potenšteina 46,
Žatec 72, 95, 192, 198, 286, 805, 330.

346, 376; v. HoMálek.
žměký igi-83115, 116, 188, 286.
Ždár na Moravě 76.
Žďárský ze Žďáru Ctibor Tibnrcius

na Kladně, hejtman Malé Stran
p_urkrabíKarlštejna 69,76;
rian Theodor (Jeti-ic )na, Červeném
Oqiezdci, Víti-ici &.Góttersdorfn. (Bo
leboři) 864, 877, v. Martinicová;
František Adam 76; František Adam
Eusebius 364.

Registi'ik.

: Žerotína Karel 16,24,82,84, 36, 36,
108,109,138 141', 2'48, 245,

Kaůpar Melichar na
'ch DvoHch 86? Ladislav VelenNo
'reclavia Třebové 141,149,172,

l2151.

_Žerotinský pluk 168.
Zhářl v Čechách 112.
Židé 20, 155, 68, 64, 72, 195, 201

826, 884, 897 898.
Žinkovy v. z klenoveiho.
Žitavský David 71.
Žitaloe v. z Roupova.
zim Jan 180,131.
Žižkov u Prahy 84. 
Žižkovský kroj 193, 195, 849.

Opravy.

z Bičan čti :
Kralovicích čti Královiclch.

]: „ Zdeněk.
(čau.

éne

Rochově čti Bacha—)!.
obležencím čti obležencúm.
Allentsteig čti Aliensta'g.

sušších ěl?ýMěctech. akt rovs čti Jeron M ov
Bohuslav čti Bohuchvayčm oky
Abraham, Skultet čti Abraham Slouka.

Stránka 86 řádek 4 zdola. místo Popisu čti Přehledu.
„ 65 „ 16 »
„ 70 „ 12 shora „
„ 76 „ 8 zdola „

71 11844 „ 46 II "„ „ D
„ 157 „ 5 „ ,?
„ 176 „ 20 shora „
„ 182 „ ] zdola „
„ 199 „ 2 ,. „
„ 232 „ 16 shora „
„ 316 „ ' 16 zdola „ spróvni čti právní.


