
 

From Monday, June 25, to Monday, July 2, 1690 

Bitva u Boyne 

Krátce před uzávěrkou dorazila do redakce radostná 

zpráva. Vojsko Jeho Veličenstva krále Viléma III. 

Oranžského v Irsku na řece Boyne porazilo vojsko 

jakobitů, které vedl sám sesazený král Jakub II. 

Stuart. Podle prvních zpráv ztráty nebyly příliš velké, 

ale jakobitské vojsko se dalo na ústup k Dublinu. 

 

 

Plán bitvy 

Vilém Oranžský, nizozemský místodržící, spolu 

s manželkou Marií Stuartovnou byli pozváni na 

anglický trůn před dvěma lety. Důvodem bylo, že 

stávající král Jakub II. Stuart, otec Marie, podporoval 

katolickou církev a utlačoval naší anglikánskou 

církev. V této době se Jakubově druhé manželce 

Marii Beatrici d’Este, katoličce, narodil syn Jakub 

František. Významné anglikánské kruhy tedy pozvali 

Marii a jejího manžela Viléma do Anglie, aby 

převzali trůn. Jejich vojsko se krátce na to vylodilo a 

rychle postupovalo na Londýn, Jakub prchá z Anglie 

poté, co se v listopadu na stranu Viléma a Marie přidá 

jeden z Jakubových generálů, lord John Churchill, a 

Jakubova druhá dcera Anna. V novém roce (1689) 

zasedá parlament v Anglii i ve Skotsku, oba 

parlamenty prohlásí Jakuba Stuarta za sesazeného a 

novým vládci zvolí Viléma III. Oranžského a Marii 

II. Stuartovnu. Krátce na to následuje korunovace 

královského páru. 

 

Jejich Veličenstva Vilém III. 

Oranžský a Marie II. Stuartovna 

V Irsku ale propuká povstání podporovatelů 

sesazeného krále Jakuba. Proto se tam s vojskem 

vydává král Vilém III. Nyní všichni doufáme, že po 

bitvě u Boyne povstání brzy skončí. 

 

 

Jakub Stuart 

 



Jamajka láká kolonisty 

 

Port Royal 

Do Port Royalu na Jamajce dorazil nový guvernér, 

William MacMurrough O’Brien, 2. hrabě 

z Inchiquina, který se zároveň stal viceadmirálem 

Karibských moří. Guvernér vzápětí vydal výzvu, ve 

které láká do námořních služeb muže z Anglie, 

Skotska a Irska. Za tři roky služby na palubě lodí 

karibské flotily Jeho Veličenstva nabízí půdu na 

Jamajce vhodnou ke kolonizaci a zemědělství. Služba 

to ovšem nebude jednoduchá, jelikož se zde střetávají 

zájmy několika zemí (Španělsko, Francie a 

samozřejmě naší Unie – Anglie a Nizozemí), které 

stále balancují na hraně války. Navíc zde působí 

skupiny námořních lupičů – pirátů, z nichž nejsilnější 

je skupina na Tortuze, kde vládne tak zvaný Modrý 

flibustýr, kolují o něm různé legendy, ale snad jde o 

vyhnaného německého šlechtice. Lodě jeho kapitánů 

sice hlavně napadají španělské lodě a přístavy, ale 

několikrát se již odvážily napadnout i naše. Proto 

chce guvernér proti nim zahájit boj, aby v Karibiku 

zavládl klid a mohla být volná plavba pro naše 

obchodní lodě. Z toho důvodu guvernér shání posily 

pro své lodě. 

 

 

Modrý flibustýr 

Katedrála sv. Pavla 

 

Londýn před požárem 

Katedrála sv. Pavla, která byla zničena při požáru v r. 

1666, je již 15 let znovu budována podle plánu 

Christophera Wrena. Nyní došlo ke změně plánu 

kopule, která zakryje křížení chrámových lodí. 

 

 

Konečný návrh 

Drobnosti a zajímavosti 

Princezna Anna Stuartovna navštívila Edinburgh, kde 

se zúčastnila zasedání skotského parlamentu. 

 

V Leicestershiru panuje velké sucho, dochází tak 

velkým ztrátám na farmách. 

 

Na jihozápadě Walesu, v okolí Pembroke, došlo 

k velkému krupobití. 

 

Vévoda ze Somersetu v parlamentu prohlásil, že je 

třeba navýšit výdaje na loďstvo, aby byla poražena 

Francie. 

 

Ludvík XIV., král Francie, si pořídil nové hodiny do 

svého zámku ve Versailles. Jedná se o velmi 

náročnou zlatnickou práci. 

 

V Plymouthu byla rozestavěna nová válečná loď Jeho 

Veličenstva – Royal Sovereign. 


