
Překlad císařského pergamenu otištěného německy (kurentem) v knize „Dějiny a archiv městečka 
Kamenice na Moravě“, str. 114 a 115 
 
 
Ve Vídni, 17. června 1796 
 

My, František II., z Boží milosti vyvolený Císař římský, pro všechny časy ochránce říše, král 
Germanie, Uher, Čech, Dalmacie, Chorvatska, Slavonie, Haliče, Lodoměřicka a Jeruzaléma, 
velkovévoda Rakouský, vévoda Burgundský a Lotrinský, velkovévoda Toskánský, velkokníže 
Sedmihradský, vévoda Milánský, Mantovský a Parmský, na knížete povýšený hrabě Habsburský, 
Flanderský, Tyrolský: 
 Oznamujeme veřejně tímto listem a dáváme na vědomí jednomu každému, že Nás obec ku 
panství Třebíčskému příslušná – Městys Kamenice – v kraji Jihlavském a v Našem dědičném 
Markrabství Moravském poníženě poprosila, 
 abychom ráčili uděliti jí nové Privilegium na jejich 5 výročních trhů, kteréž až dosavad byly 
bez zábran provozovány a byly Našimi nejdůstojnějšími předchůdci povolené – které však se staly 
neplatnými v důsledku opomenutí jejich potvrzení; a abychom ráčili povolit pro jejich větší podporu 
právě tolik trhů dobytčích, konaných vždy v den před trhem výročním. 
Protože nám posavad Naše vyslechnuté úřady k tomuto nesdělily žádné námitky a My jsme milostivě 
uvážili, že tyto trhy v Městyse Kamenice slouží k nevšednímu prospěchu též obcí okolních a 
nedochází při nich k žádné újmě; tak jsme s touto poníženou prosbou souhlasili a potvrzujeme s cís.-
královskou milostí, uvážlivou myslí a pravým vědomím 5 výročních trhů, a sice: 
  prvý na úterý velikonoční 
  druhý na den Sv. Jakuba Většího 
  třetí na den Sv. Václava 
  čtvrtý na den Sv. apoštola Tomáše 
  pátý na den Svatých Šimona a Judy 
a povolujeme právě tolik trhů dobytčích, konaných vždy den před trhem výročním (avšak s tím, že 
nedojde k újmě neb škodě našich zemských, vrchnostenských a občanských práv, dále bez porušení 
nynější neb budoucí zemské ústavy; a konečně za výslovné podmínky, že žádný z výročních neb 
dobytčích trhů se nebude konat v neděli, nýbrž vždy v předchozí neb následující všední den). 
Činíme toto úřední mocí tohoto listu vědomě jako panující král Čech a markrabě Moravy. Zamýšlíme, 
stanovujeme, určujme a chceme, aby obec Městys Kamenice těchto jí znovu povolených pět výročních 
a dobytčích trhů nyní i napříště ve stanovených dnech držela a dle stávajících tržních zvyklostí chtěla a 
mohla je užívat. 
A nařizujeme tímto jednomu každému a všem Námi dosazeným vrchnostem, obyvatelům a poddaným, 
kteří svým stavem, hodností, úřadem neb bydlištěm v Našem dědičném Markrabství Moravském jsou 
– zvláště ale našemu Zemskému guberniu – aby obec Městys Kamenici v těchto jí nově udělených 
výročních a dobytčích trzích chránili a jí pomáhali, v této činnosti nezabraňovali, ani nikomu jinému 
něco proti tomu podnikat nedovolili; u vědomí Našeho těžkého trestu a nemilosti. To zamýšlíme ve vší 
vážnosti. 
Tuto listinu stvrzuje Naše cís.-královská a arcivévodská větší zavěšená pečeť. 
 
Dáno jest v Našem hlavním a sídelním městě Vídni, 17-ho dne měsíce června, roku 1796 po narození 
našeho milovaného Krista, Pána a Dárce blaženosti; ve 4-tém roce panování v Naší Říši římské a v 5-
tém roce jejího znovu vyhlášení. 
 
František, v.r. 
 
Prokop hrabě Lažanský       Zmocněnec Jeho c. k. 
vedoucí českého oddělení      Majestátu, v. r. 
císařské kanceláře       Johann Joseph Grohmann 
 
 
 
Přeložil: Karel Nejedlý – leden 2006 
Pozn.: Císař František II. panoval v letech 1792 – 1835 


