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Úvod.
Pohledy do minulosti
Starší dějiny Kněžic jsou dosud neznámy. Ani o původu, ani o událostech této osady není
skoro žádných písemných památek. Ústní zprávy lidové nemohly se zachovati, protože osada i
obyvatelstvo ve válečných dobách úplně vymizelo. Do dějin Kněžic částečně nahlédnouti pomáhají
některé starožitné nálezy, pranepatrné zmínky v dějinách Lichnice nebo v knihách Ronovských.
Více shledá se při stopovánín událostí v bližším okolí, jež přímo, nebo aspoň nepřímo Kněžic se
dotkly. (Snad našlo by se něco novějšího v archivu Vilémovském a něco staršího v Rajhradě u Brna
na Moravě, kam uchýlil se řád Benediktinů po zničení kláštera Vilémovského r. 1421.)
O pradávném sídle lidském v našem okolí mohou svědčiti pouze kamenné nástroje u
Kněžic, Moravan a všude v okolí roztroušeně se nacházející. V lesích u řeky Doubravky, v polích u
Kněžic a Moravan vůkol sebrán značný počet kamenných i jiných památek. Jsou to též pazourkové
odštěpky, z nichž některé jsou snad obyčejná pozdější křesadla a některé zdají se býti účelně
štípnutými nožíky a škrabadly. V Háji (stráň a skála ke Zvěstovicům) nalezen bronzový srp. U
Biskupic nalezeno kamenné rádlo (1000 r. př. K.). V Moravanech sebrány přesleny hliněné, tuhové
a skleněné. Jeden z nich, zelený, skleněný určen berlínským archeologem (Voss) jako římský.
II.
Jsou to zbytky z pradávných dob, kdy od Labe proti toku Doubravky a od Čáslavě postupovalo
osídlení do krajiny zdejší, většinou ještě pralesem pokryté.
Zlatý peníz římský (Valentin Placidus) nalezený v Ronově, bronzový peníz Konstantina Velikého a
jiné bronzy ve Žlebech ukazují na prastarou cestu, která tu při Doubravce vedla na Moravu a dále
do jižních zemí.
Nálezy nádob hliněných, na kruhu hrnčířském hotovených, s ozdobou vlnitými čárami a značkou na
dně dokazují stálá sídla lidu slovanského v našem okolí. Mnoho takových střepů z nádob vykopáno
na poli u sv. Kříže, u sv. Martina i v Kněžicích (u. čísla pop. 23.) U sv. Martina nalezena také
bronzová esovitá náušnice, a hrob z prvé doby křesťanské. Silné střepy tuhové tamtéž podobající se
zbytkům popelnic. (Od Kněžic ke Zvěstovicům při silnici za vsí v obecném sadě vykopány dvě
roztříštěné nádobky z bělavé hlíny hluboko v zemi ukryté, při nichž hojně bylo kostí, ale bez značek
a známek jiných, aby se blíže určiti mohly.)
V Moravanech vykopána na dvoře u čísla 14. jáma s uhlím na dně, staré to ohniště?

Až potud jmenované nálezy v našem okolí dosvědčují, že po neznámých předchůdcích usazovali se
zde lidé, naši to předkové, v době župní od X. Do XII. Století po Kr.
První osady zde byly Stusyně (Stusín, Stosynna, Stuszyna), nyní sv. Martin a naproti Protivany (u
sv. Kříže.)
III.

Stusyně byla staroslovanská ves na výšině u vody a byla ohrazena příkopem od řeky do protějšího
údolí vedoucím. Obyvatelé byli bezpochyby z kmene Zličanů, poněvadž je známo, že Zličané
rozšiřovali se z Kouřimska i v krajině Čáslavské až po pralesy pomezní, a Čáslavská župa byla částí
úkraje Kouřimského. Lidé zakládali osady nejvíce u vod a u cest. Již v 8. století byla známá stezka
z Čech na Moravu „okolo Lochů“ u Čáslavi. (Čáslav – Žleby – Biskupice - „Trhovka“ - k Pařízovu
– Libice.) Byla to potom známá stezka Liběčská (=Libická) užívaná do 12. století, kdy uchýlila se
na Kamenné Mosty – Vilémov – Chotěboř.
U této cesty stála naše Stusyně hrazená a snad i „Bošice“ u potůčku od Kněžic, (po nichž zůstalo
jen jméno.)
Ani slova nevíme z prvních dějin Stusyně. Snad dotklo se lidu zdejšího i to, co zapsáno všeobecně:
„Mezi roky 1031-1060 pršelo tři roky bez přestání, obilí zničeno, nastal hrozný hlad. Lidé jedli
trávu, kůru a prý i lidské maso. Očekávali soudný den, který byl na rok 1000 předpověděn. Potom
hojná úroda vše napravila.“
V 11. století nařízeny byly pohřby křesťanské na hřbitovech u kostela. Spalování zakázáno. Lid
dosud tajně obetoval (dle zvyku pohanského) ďasům, modlil se ke skřítkům (domácím bůžkům),
pochovával v hájích a slavil hody (tryzny) při pohřbech, věřil kouzelníkům (vlohevcům? nečitelné).
Kníže Břetislav II. chtěl vykořenit zvyky pohanské. Kázal posekati a páliti posvátné pohanské háje.
IV.
Přestávalo tedy spalování mrtvých a ukládání popela v nádobách (popelnicích) do země a nastalo
pochovávání těl do hrobů. Z té doby jsou malé zbytky popelnic a esovitá náušnice z hrobu
kostrového v Stusyni.
Snad i válečný poplach postihl zde naše předky toho času. „Když roku 1000. nastoupil na trůn
český Bořivoj II., povstal proti němu Oldřich, kníže Brněnský, a za pomoci Němců táhl s vojskem k
Malínu. Tušil ale neúspěch, protože za ním, „touže cestou“ blížil se na pomoc Bořivojovi kníže
Olomoucký Svatopluk. Oldřich nemohl zpět kudy přišel, a proto v noci bez zavazadel utíkal s
vojskem „ouzkou“ cestou mezi lesy přes Habr do Moravy.“
Dle této zprávy přišel nepřítel bud´ stezkou od Žďáru na Moravě k Libici a zdejší krajinou po
„Trhovce“ ku Čáslavi, anebo od Litomyšle „Trstenickou(?) Cestou ke Chrudimi, přes Železné hory
k Lipovci a k Čáslavi. Na útěk ovšem zbývala pouze stezka „Habrská“ od Čáslavě k Podmokám,
Římovicům, Habru a k Německému Brodu. U Libice u od Habru byl do Moravy tou dobou pouze
prales.
Brzy potom vyvinovaly se nové poměry v okolí Stusyně a v celé naší krajině. Všechny pozemky
mimo dědin (rodinný majetek) a občin (společný) nálažely do majetku knížecího a byly rozdávány
pánům. Na východě (vsuvka nečitelná) vypínal se hrad „Světlík“ na stejnojmenném kopci na západě
hrad „Žleby“. Ku stavbě hradu byli lidé přinuceni. Na jihu „Strážný vrch“ poskytoval ochrany
hranic
V.
a odtud oznamoval do dálky druhým podobným strážným vrchům až ku Praze potřebné zprávy o
nepříteli. Zárověň střežil cestu do Moravy jako „Hradce“ u Spytic a „Hradiště“ u Libic. Úplnou
změnu krajiny a nový život způsobilo založení kláštera Vilémova r.1120. Za Vladislava I., knížete
českého, byl údělným knížetem v Čáslavsku syn jeho Děpolt, jemuž náležela také zdejší krajina.
Hrabata Vilém a Jindřich ze Sulzbachu, příbuzní kněžny Reyčky, manželky Vladislava I., založili tu
na darovaném rozsáhlém pozemku (od Stusyně k Chotěboři) klášter řádu Benediktinskému. Tento
řád měl úkol též vzdělávací. Měli rukopisy a knihy. Ošetřovali nemocné. Při klášteře byly školy.
Káceli okolní lesy a učili své osadníky zdělávati pole a zahrady. Zakládali nové osady a osadníkům
dostalo se část půdy v užívání, začež plynuly příjmy klášteru. Obyvatelé byly platem a službou
vázáni klášteru, a za to od některých zemských robot osvobozeni. Zárověň byly tyto statky
vybaveny z právomoci župy Čáslavské, a řízeny z Vilémova. (Z doby založení kláštera pocházejí

malé denáry (Vladislav I.) nalezené ve zdi.) Za takových okolností povstala naše ves Kněžice
(duchovní statek). Opatové kláštera měli na svých tvrzích „nápravníka“, který tvrz s osadou držel a
opravoval. Také jiní bohatí páni dávali lepším zemanům za služby pozemky t.j. nápravy.
Nápravníkům zas sloužili a pracovali „chlapi“. Rolníci, t.j. kmeti a sedláci za poplatky a služby
užívali panských pozemků. Konali roboty, ale mohli se stěhovati, kdežto parobci (nevolníci)
stěhovat se nesměli. (Lán půdy tehdáž měřil 64 korce nynější (=skoro 20 hektarů).)
VI.
Kněžice měly svou tvrz (lepší stavba opevněná) a okolo byly usedlosti příbuzných rodin. Tvrz stála
asi na místech čis. 23 obklopena částečně vodou. Všechno ze dřeva.
Zachovaných památek z počátků naší osady není. Poloha tvrze značí se vyvýšeninou obloukovitou a
snad zbytky nádob zasahují stářím do časů tehdejších, a sklep (nyní zrušený silnicí proti zahradě u
čís. 23.) Ve 12. století měl každý pouze křestní jméno a téhož času přidáváno již ke křestnímu
jménu ještě jméno otcovo (jako dosud v Rusku) K.p. Beneš Heřmanův. Současně a později stávalo
se, že dávali si jména dle sídla a vynechávali jmen po otci. K.p. Boleslav ze Smečna syn Bořity z
Letovic).
K událostem 12. věku pojí se pověst zapsaná pokračovatelem kroniky Kosmasovy. R. 1137: „Jakási
nemocná žena v Běstvině byla sama doma., Na sv. Štěpána uslyšela zvonění, dvéře se otevřely a
vešli k ní dva muži v rouchu kněžském. Jeden dotekl se jí berlou a pravil: “Vstaň a vzdej bohu
chválu! Já jsem Jan Evangelista, jehož svátek zejtra, toto jest můj bratr Gotthart. Naší přímluvou jsi
uzdravená!“ Vyvedli ji do vsi Slapy (Žleby), kde šlechtic Mladota vystavěl chrám ku cti sv.
Gottharta. Tam viděla sbor mužů jasných v bílých rouchách zpívati. Vůně přelíbezná rozšiřovala se
kolem. Chtěla obětovati naušnice, ale sv. Jan Ebagelista nechtěl, nýbrž aby je obětovala doma na
oltáři. Po slovech: „Vypravuj a nepřebývej s mužem“ zmizeli. Veselá vstoupila domů a viděla
plačící a ukázala, co Bůh na ní vykonal. Druhého dne sešlo se mnoho lidí ku slyšení těch věcí. Žena
položila naušnice na oltář a vypravovala co se stalo.“
Ku konci 12. století objevují se první určitá jména pánů v našem okolí:
VII.
R.1160 první opat Vilém. (Druhý Hermanus, r. 1206-1222). První jméno samostatného majitele
dávného “Světlíků, Smil Světlický, který zde své sídlo a nějaké statky měl. Vladařem Čáslavska byl
Děpolt II., údělný kníže Čáslavský, jemuž náležely příjmy ze statků.
Budovy památnější stavěny z Kamene jako klášter Vilémovský, kostel v Pařížově, (jehož románská
okénka ve věži na toto stáří ukazují) kostel sv. Kříže v Protivanech. Jak brzy vystavěn křesťanský
kostelík sv. Martin ve Stusyni je neznámo. Zajisté, že záhy po založení kláštera Vilémovského.
V okolí povstaly též další osady: Mladotice, Moravany, Suchotlesky, Biskupice, (kteréž náležely ke
Žlebům a byly svého času majetkem biskupa pražského). Není známo nikterak, kdy počaly tyto
osady na bývalých sídlištích, ale objevují se ve 12. a 13. století již určitě. Také všecky ostatní
vesnice tu stály. Některé ukazují ještě starší původ. (Běstvina, Chuchel.)
Ze století 12. známo jest mnoho, o sociálních a hospodářských poměrech obyvatelstva. Poddaní
kláštera lišili se částečně svými právními poměry od poddaných župy a pánů. Některé poměry byly
společné všem a obraz jejich hodí se i na předky zdejší. Poloha našeho u pohraničního pralesa a u
cest zemských na Moravu ukládala povinnost cesty ty hájiti a udržovati. Zloděje a škůdce byli
povinni všichni honiti. Proto všechny kraje zemské rozděleny byly na obvody čili honitvy, kde
ručilo se za zločiny. Poddaní klášterům souzeni jako všecky stavy Krajským soudem (u Čáslavě),
ale pokuty připadly klášteru. Pohostinství osobám veřejným bylo nucené (i násilím) a známo jest co
robota zvané „pojezda“.
VIII.

Hospody do 12. století vůbec nebyly. Pojezda brzy pominula již v 13. století, jako „poruka“ tj.
Ručení společné za všechny zločiny. Kupci cizí nazýváni „host“ často zde zůstali, a i některý osadu
založil. Města dosud nebyla.
V hospodářstvím úhorovém pěstovali žito, pšenici, ječmen, oves, proso, mák, len, konopí, chmel,
hrách, čočku, zelí, cibuli. Měli zahrady, vinice, luka. Obilí sváželi za humna a vyšlapali nebo
vymlátili. Chovali si dobytek, (koně na kobylích polích), drůbež, včely. Byla již různá řemesla i
ševci (hotovitel škorní) ale krejčí nebyli. Oděv hotoven doma a většinu potřeb hotovil si každý sám.
Nosili nohavice (=kalhoty) a halenu po kolena. Přes halenu pás. Kapes nebylo, proto měli kabely a
nůž v pochvě. V zimě kožešiny. Čepice nebo klobouky třeba i z obyčejné slámy. Ženy měly
podobný oděv ale delší. Různé šperky: prsteny, řetízky, korále skleněné, také ještě esovité náušnice
(do vlasů). Mnoho takových věcí donášeli kupci „trhovci“ z ciziny sem docházející. Peníze stříbrné
se někdy přelamovaly na díly za drobnou minci. Hlavní jídlo bylo z plodin polních a zahradních, v
zimě také maso. Jedna večeře kdesi zapsána: Sýr s kmínem a cibulí, k tomu topínka (=opečený
chléb).“ za nápoj medovina a pivo.
Počátkem 13. století obyvatelstva přibývalo. Příjmy kláštera se množily. Údělný kníže Čáslavský
Děpold III. přidal klášteru Vilémovskému r. 1207 část cla v Habru. Cesta naše „Libická“ byla málo
obchodně užívána a proto clo hlavně v Habru („Gjabr“).
Jména osobní již novým způsobem zobecněla.
IX.
Čteme již: Svataslav z Heřmanic, Bleh z Hostovlic atd. Děpoltici vystěhovali se do Slezska
(neshody s panovníky) a také tam Děpold III. (v Prusku) padl r. 1223. Župa Čáslavská připadla
králi, který zde své župany dosazoval.
V kopcích u Malína dobýváno stříbro a povstala osada Kutná Hora. Z lesů i zdejších dováženo
dřevěné uhlí do Kutné Hory (též k Německému Brodu) a povstávaly uhlířské osady, které vyvinuly
se na stálá sídla a vesnice. Železné Hory dávaly železnou rudu (osada Rudov).
R.1241 vpadli Mongolští Tataři na Moravu a proto u nás volán lid ku pracím obraným. V lesích
dělány záseky. Všechen lid i kněží museli pracovati, opravovati hrady i kláštery. (Toho času už delší
dobu stála také tvrz „Červenice u Vrtěšic.) Vpád Tatarů způsobil stavební ruch po celé zemi.
Možnost opětného nebezpečí pobídla ku stavbě hradů zděných, pevnějších, na nepřístupných
skalách. Tak došlo i na náš Světlík, kterýž přestavěn na kamenný a dle tehdejšího zvyku nazván po
německu Lichtenburg (Lidově „Lichnice“.) Pán Světlický psal se pak Smil z Lichtenburka. To se
událo v létech 1249 – 1251.
Do Čech voláni osadníci z Německa, aby řemesla se jejich pomocí zvelebovala a rozšiřovala.
Hlavně v lesích pohraničních založeno potom mnoho osad německých, jejichž zakladatel měl
největší statek a hodnost rychtáře, kterému říkali „fořt“, nebo „šulc“. Župní práva upadala a
zaváděno právo německé. Páni dávali si jména německá. Netknuté pohraniční lesy povoleno
zalidňovati. Vedle župních hradů a jinde zakládána města nová. Tak založeno královské město
Čáslav, Chrudim atd.
X.
Domácí čeští sedláci byli dle starého práva stále jenom dědičnými nájemci statku, kdežto osadníci
dle nového německého práva byli majitely statků koupených od pánů za roční plat (úrok) a mohli
statky s oznámením pánům zase jinému prodávati. Tomu říkalo se právo zákupní čili emfyteutické.
Takto zakupovali se později i čeští sedláci. Naše osady z toho neměly, jsouce založeny s
povinnostmi klášteru Vilémovskému. R. 1268 vydáno králem Přemyslem Otakarem II. nařízení v
každé vsi dělati jámy na chytání vlků.
Česká říše sahala až za Dunaj, obchod z jihu k nám velmi živý. Cestovalo a jezdilo se po cestách
nyní širších mnohem více. Pro hosty (kupce) zřizovány krčmy, hostince zájezdní u hlavních cest i v
osadách. Z Čáslavi jezdilo se po Dalekách do Zehub, přes Kamenné Mosty k Potěšilce (zájezdní
hostinec), k Vilémovu, Uhelné Příbramy, Chotěboři, Žďáru a dále přes Moravu k východu nebo k

jihu. Po pádu Přemysla Otakara II. vtrhnul král Rudolf Habsburský do Čech cestou k Habrům, k
Vilémovu a k Čáslavi. Rozložil se tu s velikou mocí v krajině Habrské, Vilémovské a Jeníkovské.
Při tom poplenili a vypálili osady v celé krajině a i klášter Vikémovský byl vyloupen a vypálen.
Opat Jaroslav ihned staral se o znovuzřízení kláštera a rozmnožoval příjmy postoupením vesnic a
statků za roční plat (=ouroky). R. 1281. koupil opět ves Heřmanice od Smila z Lichtenburka.
(Ourok činíval asi sto hřiven za lán). Jak dalece postihla naši krajinu truchlivá doba za poručnické
vlády Otty Braniborského v Čechách a za jeho zástupce Eberharda, biskupa braniborského
XI.
nemáme zpráv určitých, ale možno si domysliti dle všeobecné výpovědi: „Za mezivládí Otty a
Eberharda přitáhlo s vojskem jejich také mnoho dobrodruhů a tuláků z Němec do Čech pro
rozhlášené bohatství. Loupili, vybíjeli domy, zvláště kláštery a kostely. Nejhůře ale zakusili sedláci
na venkově. Houfně utíkali do hor, tu hynuli hladem a zimou. Kde stopy ve sněhu je prozradily,
neušli útrapám. Ke vší hrůze r. 1280. přišly povodně a zničeno obilí. Nastala bída, lid nesel, byla
veliká drahota a hlad. Trochu se ulehčilo, když nařízeno, aby každý cizinec ve třech dnech byl z
Čech pryč. Lid chopil se znova práce, ale z bídy nastal mor neslýchaný, který trval až do půl léta
r.1282. Přes půl milionu lidí pomřelo. Hrozně hladoví bloudili žebrotou i až za hranice, domáhali se
i násilně jako dravci nějakého jídla. Zdivočelí zoufalci do domů se drali, z ohniště kradli, lidi
zabíjeli. Jedli trávu, kůru se stromů, zdechliny, ano prý i lidi zabíjeli a pojídali. Oběšence kradli a
snědli. V Hořanech dcera matku rozsekala a vařila. Lidé bez oděvu do hnoje se zahrabávali, aby
před zimou se chránili. Zpustly města i vesnice. Mrtvoly neměl kdo pochovávati. Mnoho lidí uteklo
do Saska a Bavorska. Nato r.1282. veliká úroda učinila konec bídě.“
Možno souditi, že naši předkové zdejší o těchto hrůzách také věděli a mnohé i sami prožili, jelikož
zde také Braniborci byli. Téhož roku 1282. měnil biskup Pražský, Tobiáš z Bechyně, vesnice
XII.
své Zehuby a Markovice za jiné s klášterem Vilémovským. Protivany náležely komoře královské a
byly v zástavě Ottovi Braniborskému. R. 1284. obnoven tu kostel a jsou opět v držení komory
královské. Že toho času byl i v Stusyni kostel a snad i znovu upraven po drtivých zhoubách celé
krajiny v době braniborské, svědčí i to, že nachází se gotický evangelní výklenek, který býval
mřížkou zavírán v kostele u sv. Martina v Stusyni jako podobný u sv. Kříže v Protivanech. Oba
ukazují na dobu konce 13. stoleti.
Roku 1287. přepadl Hynek z Lichtenburka a na Žlebích slavného pána Záviše z Falkenšteina
loupežně za Čáslaví, když jel s družinou a hojnými poklady na vozích do Uher pro nevěstu. Záviš
sám utekl do kláštera Opatovského. (Jinde praví se do Vilémovského.)
Doba panování krále Václava II. blahodárně působila v Čechách. Zavedeny dobré peníze. Pražský
groš platil 12 haléřů stříbra, 1 kopa grošů českých = 1 hřivna stříbra = 40 korun nynějších. Prvně
vydány groše české r. 1300. Ale již r. 1304. opět nedaleko naší krajiny hrůzná chvíle. Při obléhání
Kutné Hory nacházelo se ve vojsku rakouském několik tisíc Kumánů z Uher, kterří při plenění po
vesnicích dopouštěli se ukrutností k neuvěření. Vraždili i dívky, a usekané ruce a nohy ve slané
vodě si vařili.
Na Lichnici byl majitelem Oldřich z Lichtenburka, který ve schůzi o volbě krále v Praze probodl
Dobiáše z Bechyně pro posměšná slova, aby šli do Stadic mezi sedláky zvoliti si nějakého strýce
starého z rodu Přemyslova a dosaditi ho zase na stolec královský. (R.1306)
Velikou změnu v okolí způsobil Oldřich z Lichteburka založením města Ronova r. 1307.
XIII.
Dosavadní osada v místech kde Ronov (tvrz?) patřila k farní vsi Protivanům (=Protivenice), kde byl
známý kostel sv. Kříže. Pod Protivany byl dvorec a u řeky výše mlýn. Oldřich vykázal 39 lánů

pozemků (=2500 kroců) Gelfrydovi, rychtáři Podolskému, aby založil nové městečko Ronov
právem zástupným. Z každého lánu (=64 korce) ustanoven plat 1 ½ hřívny tj. 30 zlatých ve stříbře,
z krčmy ¼ hřívny. Dva lány svobodné dostal Gelfryd. Za námahu dostal ještě podíl z pokut, krčmu,
krám chlebný, krám masný, dva podsedky, dva lány z obce a jeden mlýn před městem. V Ronově
potom vystaven kostel (=kaple r. 1330) a upraveny lázně. Právní poměry za Jana Lucemburského se měnily v neprospěch lidu. Páni považovali se již za
majitele veškeré půdy, sedlákům jakoby z milosti povolené. Župní zřízení přestávalo. Zaváděny
soudy panské. Jinak ale osobní svoboda ještě trvala. Tratili se bývalí dědinníci svobodní. Bud'
povýšeni za zásluhy na šlechtice, nebo klesli v poddanství šlechtě a církvi. Tvrze byly v okolí dosti
četné. Krčmy, hospody a šenkýři počtem přibývali. Lid liboval si v hodování, přepychu a zábavách.
Na škodu bylo, že řeči byly sprosté a šprýmy pohoršlivé. Roku 1315. nastalo vzrušení v sousedních
obcích poddaných Lichnici. Vypukla vzpoura proti králi, poddanstvo pánů Hronoviců (k nimž
náleželi páni Lichtenburští) se zbraněmi táhlo až k Českému Brodu a tu vítězně zakročilo. Brzy
sjednán mír.
Syn Oldřicha z Lichtenburka Jindřich = Hynek z Lichtenburka dal ke kostelu sv. Martina 200 měr
luk a 37 korců polí, kterým říká se „Hynkovsko“ Za oltářem u sv. Martina jest freskový obraz sv.
Martina a pod tím čte se „Hynek“.
Roku 1318. vzmáhalo se kacířství pro neshody s vládou církevní, a papež Jan napomínal Hynka
(„Henri de Montelucido“) aby pomáhal k potlačení kacířství.
XIV.
(Již v 13, století zpíváno v kostelích „Svatý Václave“. Brzy na to písně „Vstalt´jest této chvíle“ a
„Narodil se Kr. Pán“.)
Následkem domácích válek (šlechta pro a protikrálovská) a neúrody v roce 1317. rozmohl se hlad a
mor. (R. 1315 pršelo od máje do konce roku každý den.) V Sedlicích r. 1318 pochováno 30.000
mrtvých do šachet k tomu připravených. V některých krajinách prý zdivočel lid tak, že „jeden
druhého chytal, zabíjel a požíral“. Říkalo se, že nikdy na světě tak strašná bída nebyla. (Zapomínali
už na rok 1287.) Kupci i chudí na cestách přepadáni loupežníky. To činili i páni na hradech. V
našem okolí bylo snad lépe, ježto mocní držitelé dovedli tu pořádek udržovati.
Vilémovský opat Jaroslav II. odstoupil v zástavu mlynáři Benediktu mlýn pod Mladoticemi r. 1329.
Lichnici koupil král Jan Lucemburský a od roku 1331. dosazováni sem královští purkrabí, kteří
měli příjmy v zástavě a časem k zvětšení příjmů někde utiskovali. R. 1318. připomíná se Trojan z
Moravan co držitel tvrze, kdežto ves patřila klášteru Vilémovskému.
Dle listiny z r. 1331. založeno v Ronově kaplanství, aby lid měl blízko do kostela. Zůstal tedy farní
kostel u sv. Kříže, ale faráři přestěhovali se do Ronova a objevuje se jméno „ fara Ronov.“
Roku 1333. byl korec pšenice za 5 grošů, žita za 4, ječmene za 2 groše.
Mladý králevic Karel, syn Jana Lucemburského, potomní císař Karel IV. vrátil se r. 1333. z Italie,
objížděl všecky kraje české (župy už nebyly), vyslýchal žaloby a žádosti, staral se o pořádek,
vykoupil Lichnici ze zástavy purkrabím. (R. 1346 už zase páni z Lípy).
Roku 1338. překvapeni byli v Čechách ohromným množstvím kobylek, jež zemi až po Prahu hustě
(někde tlustě až po kolena) pokrylo.
XV.
Roku 1339. připomíná se: Hodislav z Ronova, „nápravník“ v městečku, Michal z Moravan,
Modliboh z Heřmanic.
Roku 1341. Ješek z Chvalovic. Téhož roku krutá zima, mnoho sněhu, a v únoru na to náhlá
povodeň.
Roku 1342. povolil král Jan klášterníkům vybírati na jejich statcích clo od hostů (obchodníků). Zde
ve Vilémově a Habru. Osvobozeno bylo uhlí a palivo a žáci s knihami. Platilo se: Člověk pěší neb

na voze 1 denár (= 5 haléřů našich), vůz s barvami na sukna neb s knihami 2 denáry, za vůz se zajíci
jednoho zajíce nebo groš (60 haléřů našich), za stěhování nábytku ½ věrdunku, tj. 7 grošů.
Za vlády Karla IV. od roku 1346. zvelebováno všechno. Také povstalo mnoho rybníků, vinic.
(„Vinice, na Vinici = u Žlebů, Ronova, Běstviny)
Na panství Ronovském provozovalo se již ve 14. století“hamrníctví“. Při popisu krajů a diecesí v r.
1350. čteme fary: Ronov, Stusyně, Běstvina, Heřmanice, Míčov, a.j. (Místo Protivany psáno
Protivenice.) Osada Biskupice patřila do panství Žlebského. (1352.)
V r. 1350. opět Lichnice v držení královském a určeno ji nedávati v zástavu. Do Ronova a Míčova
dosazoval fatáře sám císař Karel IV. Roku 1353. zakázal arcibiskup Arnošt duchovenstvu trpěti
hráče v karty.
V r. 1361. veliká neúroda, hlad a mor. (Císař karel IV. dal stavět zed´ na Petřín pro výdělek a
zmírnění hladu. („Hladová zed´“ v Praze.))
Korec žita za 30 grošů. Na to roku 1362. veliká úroda a korec žita za jeden groš. Toho času byl
Modliboh z Heřmanic purkrabím ve Žlebích a cudařem (soudce) kraje Čáslavského.
R. 1371. jmenuje se kostel sv. Kříže filiálním (? viz strana XXV. Zachovala se nám jména našich
farářů v Stusyni od r. 1370. až do r. 1415: R. 1370. Matěj, (farář ve „Stosyně“), 1374-7 Henslin,
1377 – 83 Jan, 1383 – 88 Mikuláš, 1388 – 90 Petr, 1394 Mikuláš Beneš, 1399 Martin Václav, 1408
Jan Václav, 1414-15 Heřman Adam, 1415 Matěj.
Patrony byli opatové Vilémovští, kteří faráře často střídali. „Stossyna“ platila po 12 groších
papežského desátku a dle toho byl příjem farářů Stossynských 2 kopy grošů.
XVI.
Od Ronova vedla cesta vedle řeky do Stusyně a zapsáno jest: „Stusyňská cesta ke sv. Martinu“.
(Knihy v Ronovském archívu městském)
R. 1370. sám císař karel IV. na Lichnici se zdržoval.
V okolí děly se věci nebezpečné. R. 1387. vzbouřil se Žlebský pán Markvart z Vartenberka proti
králi (Václavu IV.) nespokojen s rozsudkem zemského soudu. Našel dosti pomocníků, kteří jeho
jménem veřejně po cestách loupili a zemi bouřili. Král svolal vojenskou hotovost, hrad Žleby
rozbořil a zajatý Markvart pak hořem na Vyšehradě zemřel (1392.)
R. 1388 vyznamenán opat ve Vilémově Petr III. od papeže právem nositi infuli a berlu pastýřskou.
Od r. 1375. měl oltář sv. Erharda a Otilie u sv. Víta na hradě pražském 22 kopy gr. důchodu z
Biskupic. Lichnice zase dostala se právem zápisným do majetku pánů. (Štěpán z Opočna r. 1394.)
Později, asi před r. 1408. byl na Lichnici purkrabím pán loupeživý (Ješek z Vildštejna?), který činil
tu škody a loupežné výpady s ozbrojenými houfy.
Poměry obecného lidu zatíženy byly různými povinnostmi, poplatky a dary pánům. Závazky ty byly
začátkem pozdějšího poddanství a poroby tělesné. Lacino bylo: kuře 25 hal., kopa vajec 50 hal,
kráva 27 korun, vepř 7 korun, vykrmený vepř 11 k, vůl 52 k, kůň 130 a více k. Na pomezí a
silnicích byly stráže a kupci museli jezditi pouze silnicí vykázanou. Zaveden veřejný pořádek a
jistota. „Zlato na hlavě mohl nositi.“ Blahobyt se vzmáhal.
Po smrti krále Václava IV. nastala doba hrozná. Horlivost pro reformaci církve byla příčinou sporů
a hádek náboženských a po upálení Jana Husa r. 1415. bouře válečné se proměnila. Přívržencům
Husovým připravována strašná utrpení. Chytáni a házeni do šachet, (za chyceného Husitu dostal
kopu grošů, za kněze husitského 5 kop) různě mučeni (do hrdla střelný prach), nastalo utrpení a
plenění. Husité opláceli kde mohli a r. 1420. nastaly války a boření klášterů.
Cestou Trstenickou od Litomyšle přes Chrudim a Železné hory,
XVII.
pak cestami od Žďáru Polné přes Chotěboř k Vilémovu, více ještě od Jihlavy přes Habr k Čáslavi a
Kutné Hoře procházela často vojska česká i cizí sem i tam. Útrapy doléhaly veliké na klášter
Vilémovský a vydání bylo nesnesitelné. Císař Zikmund (Sigmund) proti Husitům vojska vedl a v

Čáslavi i Kutné Hoře přibíral. Strana katolická pomáhala císaři. „Roku 1420. v Čáslavi dal Sigmund
klášteru Vilémovskému povolení prodati některé platy, aby si umořil dluhy.“ Čáslavští a
Chrudimští zpočátku byli při Sigmundovi.
Rok 1421. smazal úplně dosavadní stav naší krajiny. Válečné bouře převalovaly se tu několikráte.
Když Kutnohorští (Němci) naházeli Husitů do šachet, táhli naší krajinou do Chotěboře, kde upálili
ve stodolách asi 300 Husitů. Odtud některé zase vedli zpět a spálili je v Loších u Čáslavi. Na
Horkách spálili 37 Husitů v chalupě schovaných. Husiti „Pražané“ s vůdcem Hynkem Krušinou z
Lichtenburka vypravili se vysvobodit východní Čechy z rukou Sigmundových. Horníci Kutnohorští
vyprosili milost, Čáslav se poddala, kláštery Drobovický a Vilémovský rozbořeny r. 1421. Poddaly
se Žleby, Lichnice. Žižka zdržoval se v okolí Čáslavě a v Kutné Hoře. Sigmundovo vojsko v okolí
Čáslavě pálilo a blížilo se ke Kutné Hoře. Potom poraženo, pronásledováno, cestou u Habru mnoho
pobito. Bezvládí přivodilo neřesti. Všude, i ve Žlebích dělali falešné peníze „flutky“.
R.1423 Žižka ve Vilémově psal bratřím z Valečova a i jiným. Po jeho smrti u Přibyslavě válčeno
dále a strana Žižkova nazývala se Sirotci. Obléhali Lichnici r. 1428. V okolí nouze o potraviny. Po
zabrání Lichnice byl držitelem jejím a celého Vilémovska Jan Hertvík z Rušinova do r. 1437.
Hrad Žleby zbořen r.1427 od Husitů. V r. 1432 v červenci ohromná povodeň, chalupy, obilí, zvířata
i lidé plovali v řekách. Války husitské skončeny bojem u Lipan 1436, kde Čechové sami sebe
porazili.
XVIII.
Strana panská přemohla lidovou. Zničením kláštera Vilémovského přestalo jeho vlastnictví zdejších
osad. Benediktini uchýlili se na Moravu do Rajhradu u Brna. Zpustošené klášterské panství
rozebráno na čas neznámými osobami. Osady a tvrze zabrali. Také Protivany (Protivenice) zničeny
a obyvatelé usadili se v Ronově. Kostelík sv. Kříže nuzně opravován. Stusyně, Kněžice, Moravany
a Mladotice a j. připadly asi některým zemanům, kteří na krátký čas je uchvátili. Mnoho v nich
nebylo a kostelík Stusyňský jistě celý nebyl. (Z těch dob válečných budou asi kamenné koule ve
sbírce). Do r. 1430 seděl na Moravanech Chotuň z Nestajova. R.1430-1448 na Moravanech jeho
bratr Zdeněk z Nestajova z „Moravan“.
Po míru s Čechy r. 1437 zaváděl císař Sigmund pořádek a vlastnictví. Klášterství Vilémovské dostal
Mikuláš Trčka z Lípy. Lichnice a Ronov zapsány královně Barboře, ale Lichnice zůstala
nevyplacena a ještě v držení Jana Hertvíka z Rušinova nějaký čas. R.1448 prodány Moravany
Trčkovi z Lípy. Lichnice dostala se Burianu Trčkovi z Lípy a potom ji vyplatil teprve král Jiří
Poděbradský. Byly tedy Kněžice a sousedství po pádu Vilémovského klášterství majetkem Jana
Hertvíka z Rušinova a potom asi od r. 1455. v panství pánů Trčků z Lípy. (Dějiny neznámé)
Za vlády krále Jiřího Poděbradského 1457 – 1471. mnoho bylo vážných událostí v našem okolí.
Zmínka pouze je o náboženské sektě ve Vilémově zvané „bratří Vilémovští,“ která podobala se
naukou Husitům Táboritům. Osudný byl vpád vojska Matyáše Uherského do Čech r. 1469. Dvojím
proudem přes Železné Hory, jedním od Semitěše k Ronovu, druhým podle Běstviny valili se Uhři
pak spojeně k Vilémovu. Cestou vše ničili a pálili. Jiří Poděbradský táhl od Čáslavi za nimi. Na
Horách Železných zataraseny cesty a přechody. Uhři octli se v kotlině u Železných Hor a pro
Železné Hory dále nemohli.
XIX.
Vojsko české sevřelo nepřítele a denně počtem přibývalo. Zima byla ukrutná. Tu žádal Matyáš o
příměří a smlouval pokoj. Jiří povolil, ale Čechové mrzeli se na to jsouce žádostivi nepřítele
důkladně zkrotiti. Na to 27. února sjeli se oba králové do Puhrova(?) vítali se u lípy a šli do jedné
světničky ve spáleném domku, aby tam sami rokovali. Po dohodě pozval Matyáš Jiřího na oběd do
Uhelné Příbrami. Potom vojsko rozpuštěno a zrádný Matyáš válčil znova. Příštím rokem přitáhl
opět přes Chrudim k Čáslavě u Kolína. Co kde bylo, zničil okolo Čáslavě a Kutné Hory. Kyž opět
spěchal Jiří s vojskem,Matyáš obávaje se sevření ujížděl k Jihlavě a do Telče na Moravě. Cestou je

rozhořčení Čechové utloukali.
Jak bylo za těch hrůzných časů u nás není přímo známo, ale možno je domysliti. Tvrze a osady,
pokud byly po Husitských válkách, byly zpustošeny, spáleny. Lid selský (kde ještě zbyl) s kosami,
cepy, kyji a sudlicemi (kopí) se sbíhal, aby pomstil utrpení. Utíkající osadníci zakopali peníze.
(Nález z té doby v Biskupicích: peníze Jana Lucemburského a Vladislava II. Vyorány na panském
poli). (Na tažení Uhrů upomíná malá koňská podkova nalezená zde.) V té těžké době zemřel král
Jiří. (1471) Země ochuzená, lid ztýraný po lesích rozběhlý, zdivočelý. Loupeže na Železných
Horách hrozné. Vdovy a sirotci bloudily po žebrotě. Na Lichnici vedral se lstivě Jindřich Vít ze
Rzavého a mnoho v okolí škodil, zvláště, když tu byli Uhři.
R. 1473. vypukl opět mor a bylo velké sucho.
R.1474. táhl tudy král Vladislav II. k Chotěboři s velkým vojskem.
R.1479. veliká peněžní bída. Veliká daň, každý polovici příjmů odvésti. Z nedostatku lidu zakázáno
stěhování k druhému pánovi r.1487, a to počátek poroby – roboty.
R.1487. po uklidnění válek vrátili se opat Šimon a 2-3 kněží do Vilémova a dosáhli obnovení
dřívějších práv. Nařízeno vrátiti jim statky, ale nebylo uposlechnuto. Zůstaly ještě Trčkům z Lípy.
XX.
R.1490 dána i Lichnice věrnému Mikuláši Trčkovi mladšímu z Lípy, velikému již boháči. R. 1494.
všeobecný stesk na povaleče v krčmách a peleše loupežnické hlavně v Železných Horách mezi
Čáslaví a Chrudimí. Stíháni a na skřipec bráni. R.1500. nařízeno lesy u cest na šířku honu s obou
stran vykáceti. R. 1502. vypsána daň z hlavy na tureckou válku. Vykonán soupis lidu. Lid poddaný
platil po 1 groši, páni až 30 gr. R.1503 sesilovali hrad Lichnici stavbami. (R.1507. zazděna paní
Lichnická). Dne 6. července 1509. nařízeno po všem kraji šturmovati, všecky krčmy a skrýše
prohledati a každého, kdo nemá průkazu služby sebrati ku potrestání.
R.1510. dal Mikuláš ml. Trčka z Lípy svá zboží dědičná, mezi nimi Kněžice, zapsati tetě Johance z
Březovic. Před smrtí r. 1516. poručil svému bratru Burianu na Lipnici při odkazu, aby chudým ve
špitále Vilémovském, pokud by se ve Vilémově pod obojí přijímalo, nového roku dar 15 kop grošů
dávali. - Po Johance zdědil Kněžice (zboží Lichnické atd.) Zdeněk Trčka z Lípy 1533. V zápisech
ronovských čteme: *“Rok 1534. synové Mikuláše Trčky z Lípy drželi mimo jiné hrad Lichtenburk a
Kněžici s pustou tvrzí.“ Další majitelé Kněžic jsou: Jan st., Jan ml., Vilém Trčka z Lípy, který měl
Kněžice, Biskupice, Suchotlesky a Mladotice do r. 1557. Poněvadž bylo v těch letech (zač. 16. stol.) klidno, měnil se bývalý život trudný v přepychový. I na
venkově mnoho zábav. Tance, karty, posvícení až 4 dni apod. Mnoho rybníků zakládáno všude.
Rozkvět hamrů v Ronovsku. Stavby byly většinou bídné, dřevěné, doškové, louže, hnůj všude.
Rozdíly ve víře stále byly předmětem jednání.
Roku 1526. nastoupil na trůn Ferdinand Habsburský a tím počíná též nové období právních a
církevních poměrů, jež jevilo se ovšem pozvolna. Šlechtě ubývalo práv. Jinověrci netrpěni.
R. 1540. veliká úroda a lacino: štrych žita za 1 groš (=7 penízů), 20 vajec za 1 peníz. R.1549. vydán
nový čelední řád pro kraj Čáslavský:
*Knihy v archivu města Ronova.
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„Čeledi žádný přídavek pod pokutou dávati se nesmí.“ Platy: šafář 7 kop bílých grošů ročně, šafářce
3, pluhaři 4 ½, pohoniči 5 kop b. gr. ročně. Nádeníkům a nátejdníkům v létě 9 penízů bílých denně,
8 grošů b. týhodně, v zimě 7 penízů denně bez stravy. Při sklizni jednej jak kdo můžeš!
R.1551. je už zmínka o škole v Ronově.
R. 1556. v noci na Tři Krále po celé zemi české strašlivé hromobití a vítr – mnozí z toho zděšení
zemřeli.
Vilém Trčka z Lípy nemohl udržeti rozsáhlá panství a proto mnoho rozprodával. R. 1555. prodal

rodu Rabenhauptů (psávali se Robmhap“) veliké panství Lichnické, Oheb, Vildštern, vše s mnoha
vesnicemi. Robmhapové přistěhovali se do Čáslavska z Pacovska. Příbuzní jejich byli Hlaváčové z
Běhušic a Andělové z Ronovce (u. Něm. Brodu). Páni zde byli nyní Robmhapové.
Roku 1557. koupili od Trčky také Kněžice, Biskupice, Suchotlesky a Mladodice za 1639 kop gr.
Čes. - Téhož roku v okolí mnoho prodáno. Vilém Trčka prodal vsi zápisné Moravany a Pařížov s
kostelíkem Josefu Gerštorfovi z Gerštorfu. Spytice prodány Albrechtovi Benedovi z Nečtin, Beneši
Benedové z Nečtin klášter Vilémovský (1577).
Roku 1564. rozdělili se bratři Robmhapové o nakoupené panství. Lichnicko a naše vsi, „duchovní
statek Kněžice“ podržel Albrecht Robmhap ze Suché. Zmínka je tu o mlýnech u nás: „Chladovský,
Pod sv. Křížem, Tukpetrovský, Prošikovský.“R. 1505 voláno opět vosjsko proti Turkům. Na šťastné tažení byly nařízeny motlitby a zvonění.
Odtud vzalo původ pravidelné zvonění naše ráno, v poledne a večer s nařízením, aby každý ihned
pokleknul a hříchů litoval na usmíření Boha a pro vítězství nad Turky. Proto název klekání.“
Zakázáno tance, posvicení a jiné rotpustilosti.XXII.
R.1571: Jindřich Hlaváč z Běhušic a v Kněžicích koupil r. 1571. zahradu nad obecními rybníky k
Suchotleskám ležící. R. 1577 jmenuje se prodej „dědictví zápisného od kláštera Viklémovského ves
Pařížov, ves Moravany s kostelem pustým a stráň Kozojedy.“
R1578. Albrecht Robmhap seděním na Lichtenburce a Ronově.
R. 1584 zemřel Jindřich Hlaváč z Běhusic.
Téhož roku (1584) nastala oprava kalendáře, aby dosavadní chyba se správným přestupným rokem
se urovnala. Dne 10. ledna bylo nařízeno v Čechách počítati hned 16. ledna. To však mnohé vesnice
nechtěly a tak jedni dle starého, jiní dle nového kalendáře se řídili, jedni měli již půst, druzi ještě
vesele masopust oslavovali.
R. 1587. napadlo v neděli po sv. Trojici mnoho sněhu (na ½ lokte), pak déšť a povodeň. Řeka
Doubrava se rozvodnila, rybníky potrhaly a vody tolik, že ve Žlebích okny skrze kostel tekla.
R. 1588 věnoval Albrecht Robmhap ze Suché na Lichtenburku a Ronově manželce své „na vsech
Kněžicích a Biskupicích s potokem ode vsi Zehub, na Suchotleskách s podacím v Stusyni sv.
Martina 1250 kop grošů Českých.“ Za rok přikoupil Moravany od Josefa z Gerstorfu. (Moravany a
dvůr spálený.)
R. 1590: V pondělí po sv. Martině rychtář Kněžický s konšely koupili jsou peníze k záduší
Stuszyňskému sv. Martina od Jana Martincova z Biskupic jmenovitě 9 kop gr. Čes. Za summu hned
hotových 7 kop 15 gr.“
R. 1591. jmenuje se Jiří Hruška, rychtář z Kněžic.“ Dne 15. září 1590. veliké zemětřesení po
Čechách (i v Čáslavsku a Chrudimsku). Před tím zvuk jako bučení, pak se (po tři dni) země zatřásla.
Lidé zděšeně pobíhali, hlásní na věži volali o pomoc.
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V létech 1592-1596 svoláváno vojsko proti Turkům. Každý pán měl vypraviti vždy dvacátého
poddaného.
R. 1595. děleno panství na Lichnické a Ronovské.
R. 1607. zemřel Štěpán, syn rytíře Hynka Anděla z Ronovce a 1608 zemřela jeho sestra Veronika.
Pochováni u sv. Martina, jak náhrobní kámen ukazuje. Andělové a Hlaváčové spřízněni s
Rohmhapy a také v Suchotleskách (u Biskupicova a panské sídlo) bydlili. Andělové měli dům svůj
v Chrudimě. Jindřich Hlaváč z Běhušic prodal spravedlonost na Suchotleskách 1615-17.
Staroslavný hrad Lichnický vyhořel r. 1610. a zůstával pustý, potom jen částečně chatrně opraven.
Vrchnost sídlila raději v Třemošnici, kde byl dvůr.Albrecht Robmhap vystavil v Suchotleskách novou tvrz asi r. 1615?-1614)
Počínaly bouře náboženské, v nichž naše vrchnosti (Zikmund Robmhap Lichnický a Arnošt

Robmhap, Ronovsko s Kněžicemi a.t.d. drželi) také se strany pod obojí přidržely. Vzpoura stavů
českých proti císaři Ferdinandovi II. přivodila dlouhé válečné hrůzy, jež i naše okolí nadobro
vyhubily. Všude úpadek a bída. Brambory dosud nebyly, jedli hrách. Jinak zase bujela nestřidmost a
spustlost. Hned na počátku 30ti leté války 1618-19 zaplavilo vojsko císařské krajinu okolo Habru,
Jeníkova a Čáslavi. (Hlavně u Bračic a Potěh).
Ve vojsku bylo mnoho Uhrů a všude se vraždilo a pálilo. Lidem řezali nosy, dívky hanobili, ženy
rozsekali. Jedné ženě vyali dítko z rukou, rozťali je na půlky a těmi půlkami tloukli ji přes obličej
volajíce. „Hle, žer maso a chlastej krev, ty luteránský pse!“ V Jeníkově faráře narazili na rožeň a za
živa ho pekli. Mezitím došlo vojsko České k Čáslavi a u Horek se ohradilo. Obě strany se potýkaly.
Císařští trpěli již nouzi, nebylo co koupit, lid selský je také hubil, proto ustoupili k Ledči.
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Po bitvě na Bílé Hoře (1620) trestáno odbojné panstvo přísně. Václav Robmhap byl ještě r. 1622-4
na Moravanech pro rebelii zproštěn trestu, ale r. 1628 utekl pro náboženství do Saska. (Jihlava).
Arnošt a Ferdinand podrobili se pokutě a přijali panství za výkup a po smrti Arnošta 1624 připadly
Ronov s vesnicemi a mlýny (i Kněžice) Benigně Kateřině z Lobkovic. - V těch časech ukraden byl
zvon u sv. Martina.Albrecht st. Na Suchotleskách pod obojí, ale zachoval věrnost císaři, nebyl trestán a ještě r. 1624
byl na Suchotleskách.
R. 1621-2 raženy lehčí peníze „dlouhá mince“. Měly méně stříbra. Lid musel je brát a starou minci
zakázáno přijímat. Náhončí mincomistrů pak sháněli dobrou minci za novou. Obchodníci zase za
novou nechtěli prodávat a tím nastala veliká drahota. Korec žita za 30 kop = 150 korun, kráva za
1000 kop, bečka vína 3500 k, boty za 90 k atd. Chudí umírali hladem. Nekatolíci pronásledováni
krutě a nuceni ke katolictví. Houfně proto utíkali z Čech. (1627)
Toho času vojáci přinesli domů tabák z Bavorska (1636) R. 1618 -24 byli Švédové (?) v okolí
Vilémova, měli tu „hražení“, plenili, pálili. Zkáza úplná dovršena u nás posledními vpády Švédů.
Vojevůdce švédský Bannér celý rok zuřil po Čechách 1639-40, než byl vytlačen. Po něm ještě
Forstenson r. 1643 lidi vybíjel a drancoval majetek, kde snad jaký zbyl. R. 1638 byly ještě tvrz a
ves Suchoticek u Biskupice. Tu v r. 1639 naše vsi spálili, Stusyň nadobro vymizela, jenom část
kostelíka značila její památku. Později r. 1646 ještě do Lichnice (chatrné už) se zdrádci dostali,
velitele zajali, ale posádkou zahnáni. Po uzavření míru 1648. kázal Ferdinand IV. Lichnici zbořiti.
Zůstaly jen 3 světnice. Dlouhou válkou lid zdivočel a zesurověl. Neznal pořádku ani lidskosti.
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Toulali se po lesích, ani řeči neznali. Města skoro prázdná, domy nikdo nechtěl ani za 15 zlatých,
ani zdarma. Libra masa 2 kr. Všude spáleniště. Pole zarostla křovím, v něm medvědi a vlci. Dlouho
trvalo, než se vesnice opět vzkřísíly. Cizí páni tu nastoupili a lid se bouřil. První selská bouře kale
se na Čáslavsku. Když byli tím více trestáni, věšeni, kolem lámáni, utíkali do hor a lesů. Majetnější
zakopali peníze.
R.1664 jmenují se ještě Suchotlesky, patřily Binagovy.
R.1666. kolem Čáslavi krupobití, i lidi pobiti.
R. 1680. zmínka o učiteli v Klášteře.
R.1680-81 zuřil také po Čechách mor, na 100.000 lidí vymřelo.
Robota ulehčena na 3 dny v týdnu. Páni ale sami soudili, a proto nebylo možno ochrany se
dovolávati.
R. 1686 vystavěna fara v Ronově.
R. 1687. Suchotlesky prodal Hysale z Chodů hraběti …....(nečitelné)
Ještě r. 1713 jmenuje se farní kostel sv. Kříž a ostatní sv. Vavřinec, sv. Martin, sv. Barbory, ve
zbořeném zámku jsou kaple.

R. 1700. tvrz v Moravanech celá zpustlá. Majitel Jan Antonín Robmhap. Kněžice připadly k dílu
Františka Karla Robmhapa. R. 1700 Suchotlesky Leopold Vilém z Valdštejna.
R. 1711-27. náležel Ronov (s Kněžicemi?) klášteru Žďárskému.
R. 1713 v Kněžicích 108, Biskupicích 67, Mladoticích 41, Ronově 630 lidí.
R. 1742 ve válce s Pruskem postupovalo vojsko rakouské od Vilémova k Zehubům a po porážce u
Chotusic zase k Vilémovu ustupovalo. Bylo rozhlašováno, že židé Prusům nadržují, proto lid začal
plenit židovské majetky.
R. 1750. bylo nařízeno, aby každý usedlík odváděl 12 vrabčích hlav. Tak zašli vrabci v Čechách i
jinde. Rozmáhalo se kouření.
R. 1952. stavěna císařská silnice u Prahy přes Čáslav, Habr, do Vídně.
R. 1759. mor dobytčí a chudoba. V Čáslavi jen 155 chalup, málo lidí, jen trochu žen. - Kněžice r.
1770. 31 čísel.
Po roce 1761. dosazeni krajští úředníci (v Čáslavi) a lid měl lepší zastání. Dřívější nařízení proti
robotě málo učinkovala.
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R. 1765. byly ceny potravin v Čáslavi: 1 libra hovězího masa 5 kr, 1 libra sádla 10 kr, pšenice míra
2 zl. 20 kr, žita 1 zl. 30 kr, ječmene 50 kr, ovsa 42 kr.
R. 1666. 3 korce švestek za 1 zl. - Roku 1770 neúroda, hlad. Žito za 15 zl. míra. Brambory přišly k
platnosti teprvé, když po válkách a neúrodě v létech 1771-1772 nastal hlad. Ačkoliv brambory znali
již od roku 1623., přece nebyly požívány. Nejdéle se tomu vzpírali Češi a Bavoři. I ve veliké nouzi
jen z nucení se bramborů používalo.
Po tabáku (asi kolem 1750.) později přišla káva, ale na venkově jen velmi pomalu se rozšiřovala.
Cukr byl třtinový a drahý. Sladilo se medem.
Patentem r. 1775. nastalo značné ulehčení v robotě. Sedláci u Hradce a Bydžova i jinde pobouřili
se, chtějíce míti svobodu těla i náboženství. Táhli ku Praze pro „svobodu“ tam prý uloženou. Někde
po cestě ale rabovali a pili. Potom vojskem pochytáni a mnoho jich odpraveno šibenicí. Při zápisech
místopisných (1780) čteme: „Kněžice, dvůr poplužní, hájovna, myslivna, někdy jmění kláštera
Vilémovského.“ Bylo zde 33 čísel domovních. (Poněvadž nynější budova školní má číslo 33. ač je
pozdější (z roku 1830), je jisto, že stojí nebo dostala číslo za budovu dřívější – zmizelou. Snad to
myslivna.)
Rok 1781. stavěna byla pevnost Josefov, k níž sváženo dříví zdaleka. Dle tradice byly prý od nás „z
Babího Dolu“ veliké duby do Josefova dováženy.
Po vydání tolerančního patentu vraceli se evangelíci do Čech a zřizovali své církve. Stav selský těšil
se přízni Josefa II.
R. 1784. podřízeni úřadové vrchnostenčtí úřadům krajským, čímž mnohá libovůle upravena na
jistou míru. Když r. 1781. na sněmě předložen zákon o vykupování z poddanství a roboty, málo
toho použito, poněvadž se tomu nedůvěřovalo.
R. 1785. daroval Jan Josef hrabě Millesimo panství Třemošnické (bývalé Lichnické) a Ronovské
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pro nadaci schudlým šlechticům. Opravy ve službě lidumilnosti popudily lid proti císaři Josefu II.
Zákaz procesí, nařízené pochovávání mrtvých v pytli s vápnem, zavedení jednotného posvícení
Havelského nebylo lidu vhod a novoty nepřijaty. (Lid slavil pak posvícení dvě.) Mnoho bylo
odvoláno a nejhlavnější zbylo: „toleranční patent“ (svoboda náboženství) a osobní svoboda.
Stavby většinou pocházejí z 18. století. Domy číslovány a pozemky zapsány do gruntovních knih.
Verbování vojska přestalo a zavedeny pravidelné odvody. Kouření a šňupání zobecnělo. Zřízeny
„abaldy“ pro prodej tabáku. Brambory přivezeny z Braniborska se rozšiřovaly a nahradily hrách.
Ačkoliv zle byly brambory proklínány a nenáviděny, přece nouze všecko usmířila. Nastávaly opět
procesí a poutě i hlučná posvícení, kde lid zapomínal na bývalou porobu a bídu. Po r. 1799 začala

klesat hodnota peněz následkem zadlužení říše z válek předešlých. Bankovky klesly až na pětinu
ceny a měděné peníze na patnáctinu. (Dvougroš = 30 krejcarů měl pravé ceny 2 krejcary.) Proto
roku 1811. sáhnuto k zoufalému prostředku. Vzaty peníze z oběhu a vyměněny za nové, ale za
pětinu ceny. (Zlatka za 20 kr, groš (=15ti krejcarů) za 3 krejcary. Úroky státní sníženy na polovinu a
vypláceny v nové „vídeňské“ měně. Lid ztratil 80 % majetku.
Roku 1800. počaly pokusy se sázením řepy a výrobou cukru.
R. 1816. neúroda a hlad, ale r. 1817 byla neslýchaná úroda bohatá, že všem se mnoho polepšilo.
R. 1823. rozbořili tvrz v Ronově, rybník Doubravka u tvrze vypustili, a vystaven nynější panský
úřední dům.
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O událostech z novějších dob do nastoupení vlády J.V. Císaře Františka Josefa I. není zápisů zde
kromě školní kroniky. V obci naší přibývalo ponenáhlu domovních čísel. Roku 1830. bylo ještě 33
poslední. Potom 34 a 35. Mnohem později povstala nová čísla 36, 37, 38, vyplňující prostory
prázdné mezi řídko stavěnými statky uprostřed vsi. I další čísla stavěna vždy mezi domky staršími.
Roku 1838 bylo 36 čísel.
Asi okolo r. 1850 byla vystavěna nová silnice z Ronova přes Kněžice. Dříve jezdilo se zadem okolo
vsi ke kovárně (novější) a dolíkem vzhůru k Moravanům. Při cestě ze vsi k Zvěstovicům byla
kovárna v čísle 12, později v 42. Proti číslu 23 uhozeno při stavbě silnice na starý sklep. Proti jest
panská zahrada zvaná „ohrada“, snad po bývalém dvorci, který asi v 16. století převystavěn na
nynějším místě. (č.21)
Roku 1890. bylo již v Kněžici 49 čísel, a r. 1908 54 čísla. Největší rozlohu mělo čís. 23, k němuž
náležela celá horní poloha od louží až ke škole a číslu 22 a cestě k Mladoticům. Z toho lze souditi,
že jest to bývalá tvrzka nápravníka Vilémovského. Částečně tomu svědčí střepy tam vykopané (12.
- 13. století) sklep pod silnicí, vyvýšená poloha obklopená polokruhem vodnatým, protější „ohrada“
- vedle pozdější dvůr (asi ze 16.-17. století.)
Stará hranice mezi Stusyní a Kněžicemi vyznačena jest pradávnou cestou „Trhovkou“ po níž chodili
trhovci ze Žďáru do Čáslavi. „Stossyňská“ cesta od Ronova k sv. Martinu a dále „průhonem“ k
Moravanům odděluje Kněžice od Mladotic až po Milenku a Rybníčky.
Suchotlesky bývaly u ronovské „Bažantnice“ nad Biskupicemi.
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Přehledný obraz minulosti Kněžic a okolí.
I. Doba nejstarší od neznáma až do X. Století po Kristu:
Krajina močálovitá, lesnatá, bez pravidelného osídlení. Lid neznámý objevoval se časem zde
na kratší dobu. (Lov a ? neč.) Dosvědčují to nálezy kamenných nástrojů, „stezka“ při
Doubravce, při níž jinde nalezeny věci předhistorické. Římské přesleny z Moravan.
II. Doba prvního stálého obydlení lidem slovanským z první doby křesťanské v X. až XII.
století:
Hrazená ves Stusyně (Kafka v průvodci píše „hrad Stusín“) založená na skále u Doubravky
mezi dvěma údolími (přehraženými) spojenými příkopem. Poblíž vedla cesta „Trhovka“ k
Pařížovu a na Libici.
Styky s obchodníky („trhovci“), kteří pěšky neb soumarsky zboží z jihu do Čáslavě neb k
Libici dopravovali. Snad též byly nějakým sídlištěm „Bošice“ u potůčka od Kněžic. Nálezy:
esovitá náušnice, staré střepy tuhové a silné. V dáli osady staré: Běstvina, Chuchle, Pařížov
s kaplí u přechodu přes Doubravku. Na Hradci upevnění jinak neznámé (z doby starší?) Hrad „Světlík“.
III. Doba kolonisace a vlády kláštera Vilémovského od XII. do XV. století (do r. 1421.):
Založení kláštera a upravení osad Kněžic, Moravan, Suchotlesk, Heřmanic, Mladotic aj.,

kteréž buď na novém místě nebo na starším osídlení nějakém byly zřizovány. Hranice
klášterství zde se značí: Pozemky mezi řekou Doubravkou a potokem Malou Doubravkou ze
Stusyně a k hranicím Biskupic. (Biskupice náležely ke Žlebům, kde v okolí byly majetky
biskupů pražských.) Kněžice zvány jsou statek duchovní. Kostel v Stusyni. Lesy mýtěny,
pozemky upravovány. „Nápravník,“ zakladatel Kněžic, rozděluje pozemky klášterem
vykázané osadníkům.
XXX.
Poplatky a povinné práce pro klášter. Sídlo nápravníka opevněno. V létech 1278 – 80.
zpustošení krajiny od Braniborů. Založen Ronov r. 1307. V Stusyni a naproti v
Protivenicích (také Protivany) fary. Bouře Husitské, války, zničení kláštera Vilémovského r.
1421.
IV. Doba vlády Husitů 1421 – 1455.
Tvrze s vesnicemi zabrány neznámými zemany. Celé klášterství pod vládou Jana Hertvíka z
Rušinova. Benediktini uprchli do Moravy. (Do Rajhradu.)
V. Doba pánů Trčků z Lípy. R.1455-1557.
Páni Trčkové z Lípy zabírají celé Lichnicko a Vilémovsko. Dvojí vpád Uhrů: K Vilémovu a
k Čáslavi. Všecko zničeno a spáleno. Benediktini se vracejí, ale marně domáhají se
Vilémovského majetku.
VI. Doba pánů Rabenhauptů ze Suché. R. 1557-1624.
Páni „Robmhapové“ skupují Lichnicko, Ronovsko, Kněžice, Moravany, Suchotlesky,
Biskupice, Mladotice. Jindřich Hlaváč z Běhušic v Kněžicích, Hynek Anděl z Ronovce
v Suchotleskách. (Příbuzní Robmhapů.) Úplné zničení celého okolí švédským vojskem.
1639. Stusyň nadobro už zmizela a neobnovena, zbyl kostelík.
VII. Doba různých majitelů až do r. 1800., kdy staly se Kněžice s Ronovskem nadačním
velkostatkem věnovaným hrabětem Millesaimem r. 1785.
VIII. Kněžice částí nadačního velostatku Ronov.
IX. Panství zabráno státem po prohlášení samostatnosti Republiky Československé v r.
1918 -19.
XXXI.

Školství
Stará doba u nás a v okolí.
Veškerá správa byla vedena klášterem Vilémovem. Benediktini měli též úkol vzdělávací a proto
zakládali školy u svých klášterů. Tak bylo i ve Vilémově, učili se tu jinoši zvláště schopní a k tomu
vybraní. Jsou nepatrné zmínky z pozdní doby o škole v Klášteře. Větších zpráv se nezachovalo.
Kněžice a Moravany náležely se Stusyní do Vilémova. V 15. a 16. století za vlády Trčků z Lípy
náležely k Lichnicku a Ronovsku, ale zpráv školských není. Teprve r. 1610. za pánů Rabenhauptů
zapsána v knihách ronovských tato zpráva: „Léta 1610. v den památný pondělí Obrácení sv. Pavla
ráčil Jeho Milost Pán do plné rady města Ronova zaslati tento list: „Tento rejstřík od rektora školy
Ronovské vám k vyrozumění zasílám, a o tom všem spolusousedům města mého Ronova, lidem
poddaným, mojím dědičným věrným milým a vůbec poroučím, abyste dítek svých při škole v učení
literním zanechávali, jich od učení bez mé vůle nestrhovali, nýbrž když by tak který k řemeslům
poctivým obrácen aneb dále po umění literním kráčeti chtěl, to u mne o tom abyste prve oznámili.
Kteří pak vedle toho rejstříku poznamenané ještě dítky do školy máte, ničím se nevymlouvajíce,
chci tomu, abyste je neprodleně do školy posílali; já také nad tím obzvláště a přísnou ruku držeti
chci, aby správcové školní při dítkách vašich všemu, co by jim k dobru sloužiti mohlo, vyučovali.
Protož tuto vůli, předně Boží, potom mou, jakož vrchnosti své, poněvadž to pro dobro vaše i vašich
dětí i této poctivé obci k vzdělání se děje,
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hleďte skutečně naplniti a jináče nečiniti, chcete-li od Boha i ode mne přísného trestání zbaveni
býti.“ Aktem v Ronově n. Doubravou v pondělí na den sv. Pavla Obrácení l. 1610. Arnošt
Robenháp ze Suché.
To jediná přímá zpráva o školství v Ronově. Již r. 1551. je zmínka o škole v Ronově a zajisté dříve
po založení města r. 1307. tu nějaké vyučování bylo, ale bližších určitých zpráv dosud není,.
V 16. a 17. století činil školní plat v Ronově 6-8 grošů českých ročně. Ve Vilémově také schází
veškeré zprávy o škole staré. Teprve od r. 1680. zapsána jsou jména učitelů v Klášteře.
R. 1788 zřízena též ve Vilémově jednotřídní škola podřízená škole v Klášteře. Sem náležely dítky z
Moravan. Pro Kněžice, k nimž potom i Moravany a Zvěstovice se přidaly, zřízena škola r. 1815.
Moravany a Zvěstovice přiškoleny sem od r. 1830. při vystavění zdejší budovy školní jednotřídní.
Zvěstovice odškolili se r. 1871. do Spytic. Roku 1894. vystavěno na spodku stré budovy patro a
škola rozšířena na dvoutřídní. Komín v staré budově měl nápis r. 1830. Z r. 1819 víme, že Kněžice
měly filiální svou školu od r. 1815, podřízenou farní škole v Ronově, s místem pomocníka
zkoušeného, kterémuž sobotales od tamních občanů „v těchto časech zlých“ od učitele ronovského
postoupen.
R. 1819. patřilo do školy 21 dětí z Kněžic.
(Od roku 1815. jsou zápisy původní v následující části této knihy.)
(Pomůcky: Nálezy, dějiny Palackého, Heady a zámky od Sedláčka a různé zápisy.)
Zapsal Emanuel Chramosta,
řídící učitel

