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SPOLEČNOST
CESICÝCH ZEMÍ

V RANEM
NoVoVEI(U
Struktury,
id e nt ity,

ko nf

likty

Kromě v/konu Patronátního práva p edstavovaly
dalšíkonílikllll |lr,|
ekonomické zájmY měšťan ;duchávních, rozpory
v koníilsijttl tll tl
taci duchovních sPrávcri a jejich farník nebo
prost edky niill, lt. ||
disciPlinace, Zatímco p_oliiicky a hospodá sky
motivovaltÝr,|t ,.;l1,1,
|

měst

S

'

Panovníkem, respektive

.iát"-

a šl""htou, vycház"|r, i,tt.sli.
;,,
lt;trl lltt l,
autoritě, ve vztahu k duchovním správcrim
byio jejich postálv|.ttt l,
;,

videlně PoraŽena a zatlačována do závislého
postavení na
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Reformace Se zaslouŽila o faktické_pod ízeníduóhou.ri
sllt.:itt tl,.,
městské radY a z farár'i učinila o.obi závislé
na vrili ober,llít,|l \|l|,|.
cri, Toto Postavení do znaČnémíry trvalo i
v pobělohorskrilll (ll1,1,,l,,

,

,

, ,,tl.,lttštlném bezpráví. S jeho osobou ostatně souvisí i nejjednoduš-

p estože uvedené téma si ještě vyžádá další,.yrkumy.
Ve vztahu k vesnickému ,ár"^í byla
ostraž il ii . \, l. ,l ,
měŠťanYod venkovsk/ch poddalych attity-o.tu
jasně patrnri |{(.l)|,1,1ll,
ké,_ Právní a sociální hrani.", v t
aZaod".r.rí. styku obrltl sl,.t l. l,
ré k sobě vzhledem k maloměstské povaze
většiny urbáttltír,lr t,l, l
mělY velmi blÍzko, docházelo k
pravidelnému
i"jl.h
no,.kt.;r, lll l1.1
tjmoŽňovala to P edevším g"og.uháká
i sociální blízkost
^4.-rrv'l rlllrllt .,lt ltl
,

Zejména
sta vystrp
nosti,se
oaaÉt"li.
ikdYžse
hmuse]a
v očíchs
ve sporec
kované P
vnit ně sóudržné a
L__:l: l_
I v těchto chvílích
se totiž projevovaly

l

kt l\

,, t l l

,

lr

(..slrtt|llllt

lltr,lltl|llr
ittll. ll l l ll

znepíáteltlttri

,.l,

rt|tllr,

uzkévzájemnévazlly l!l|./| rr|rl
ma Prost edími: NugPak velké selskě rebelie
mostské pr()sli.r.rlI rrlI rr
zovalo, V konfliktech, do nichž se zapojovala
města jakrl krll.|lrll rll l

Se Projevila
P edevŠÍmprohlubující'se" závislost měšťallťi;l rllrl l, l,
obYvatel měst na vrchnoitenské i zejména
státní moci t.(.l) l.|.,l,,Il|ttt,l
né autoritami stojícími mimo město.

9. vENKoV 1\A rŘtŽoVATCE KO]\F,LrKTÚ
VE SPoLrČ]\oSTI RA]\Éno NoVoVĚŘ

Raně novověcí venkované nevstupovali j". do
konfliktri sl. rttll,,r rlt
Či s okolními vesnicemi, ale někdv se jejich
odpor obrálil 1lt.rllt t t,lr
nosti, Pro kterou měli bYtp edevjrT po.t"Snymi
podrlttllvrtti, \|lllll.i

těcím mechanismem
Pou.tání b;vala většinou skttteč:ltii i.i tllltlllrl l,r
nesPravedlnost ze strany vrchnosti. Není
proto divu., ž{. sl. t rr lllltl=|
v některych p ípadech nahl ížl:lirt:r rlt l
il, do značnémíry obával a.7,tl.jr.jírll l ilnl r|rrl,,,
ym p ístupem k poddanym .,, ,,kt,írrrl .llrtl lr

;ll ltl;rrlltti rebelie, která mohla alespoň v očíchurozené menšiny
lrllIl líttl, že obrátí naruby vžitépo ádky starého světa. snad proto
t ,r,rlt lrrlsty proti vzbou enym venkovan m značnétvrdé, p ičemž
,,,, l\
1li,r:tlevším exemplární charakter. Jejich cílem bylo hlavně
, ll.t.il ostatní od následování vzbou encri. Vesničanése naopak
,,,,,lrli r,ítit ve sv}ch nárocích nepochopení a uk ivdění. To zap íči,,llrr z,,vtlškerésvé naděje často upírali ke vzdálenému ,,truilostiuénru
,,Illllt,ttíh,tll,i", jenž nebyl podle jejich názoru pravdivě zpravován
I

r

lr;,,,lrlgie poddanskych rebelií v česk ,"h zemích. Zatímco místní
, ,,1,1t:lllrl rebelie raného novověku vznikly hlavně z drivodu odporu
|.lrllr !rlltální vrchnosti, velké selské rebelie tohoto období byly podlrlr l t|\ |'erlešnymi nadějemi, které venkované vkládali do osoby uctí, tt,,!rr l
J)tl[ovníka, a chybnou interpretací jí- vydanych patentri.
r

Il

t ,l t l t t,(,

rolty na česltémuen,kot ě raného n,ououěku

' lrt slrlletí jsou ve venkovském prost edí zprávy pouze o jednotli, , lt r
1lodstatě izolovanych revoltách. Nejznámější byl odpor ryb-

lt 1lroti Petru Vokovi zRožmberka, devíti blatskych vesnic vriči
\,l,rlll()vi II. z Hradce či povstání proti Švamberk m.i'' Společnym

rrrl,.tt

, r tll

lčlchto revolt bylo, že vypukly kvrili konkrétnímu jednání
ll, v rt:hnosti, které popudilo poddané. Jejich cílem bylo odstraitl llt lrirtlvlády neoblíben ,"h šlechticri, někdy jako v p ípadě rybníl rl tl rlrlkonce jejich fyzická likvidace.Yzhledem ke svym zvláštnírn,
l|,l l, ,l,llrrrě en;im cíl m, neměla povstání možnost p ekročit rozsah
, ,rlt,t;tllti revolty a ve větším počtu podnítit k povstání venkovany
l l l 1,1.r lllt ích panstvíCh.
lir llllíká i se postavili do čela rozsáhlého spiknutí proti Petru
\ , ,1,1 lt i ,/, Rožmberka na konci šedesátych let 16. století. Odpor proIl tll/lrrllcrské vrchnosti propukl na bechyňském panství, kde se
, r |llrll*liri podíleli na p estavbách zámku a na technicky náročné
t rr llč vodního potrubí, které mělo p ivádět vodu z Lužnice na zá,,,,,|.r, llt'lv ší.Rybníká i byli nespokojeni nejen s finančníodměnou
, |tzicIiy velmi namáhavou práci, ale stěžovali si také na svévoli
, ,|l,illly některy.h vrchnostensk ,"h r edníkri a jejich pov/šené
,lt,,r;tltí. Napětí mezí rybníká i a rožmberskymi r edníky se prolrl,rtrl,ilrl do té míry, že nespokojenci uvažovali o atentátu na zvlášté
ltr ||,rr irlčlnéosoby z_okolí Petra Voka na Kryštofa Srbického ze
' ,l,, t,l. h tjtmalla ze Zelče, a na Jind icha Lapáčk a ze Rzavé,jenž byl
ltl/|tlll,,r,skym dvo anem. Pozdějšíq slechy svědkri však doložily, že
,r

t

r

t

.
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rYbníká i P iPravovalívraždui samotného Petra Voka z Rrlžlltlr,llr
protože se
r edník . zabezprost r.tlltl ;rrrl
nět k chyst
o velmožebylo *bzno lxlvilr,,rrr
ká . Poprava se za ostllllt| 1;1'x:ll
PoPravu t
Petra Voka
569 pobliZ Soběslavi. Divrrrllrl llllr

ZY Umocňovalo vPletení těla živéhoodsouzence do kola, kl|.rl.
zastrašit dalšívzbou ence.
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1116lll

k{hy, byl poněkud od_
ečeno v p edchozích částech
v prriběhu
se
,, ,:l-1,'i'';j"čiň",];iň;-p"1"*"i
"hoišoualo
íve četn ch
d
rit]umu
a
,"*ské hranice
|t, ,-trllrltí z drivodu
""ií,,"i
česko-bavorském pomezí,
,,lrlrrtlrr ch válek, kte;,"
"a"r"a"ay_v
v této době
'.lítézit,,,:'":;]iffi;;;;d"il;ž"í ;l,žby: Z\o1f privilegií,
Začala se
n,9dt!'*
, lt,,rt 1lrávn í názor
"";;;;"
práva za|ožená
jen písemn! poWrzóná práva, nikbliv
1,1rr,, ttznávat
se Sv
Chodri
sporrim
,,., ,u,rllté tradici. t. ál"'rl četn m
':',j;i,l ;ffiildomažlice, Éteré-sepo švambercích
mar
jejich zástavní vrchností, Chodové tehdy

llvlo

1,1k

,r,l

ri,iiÍ,..y

tl,r

itli

rtll/,l
lrr ,lr

h novou
Hště těž-

jako znak

cháPali
i' |]j..,, Chodové nově prosazovanš roboty,-které
zlomen a císa em
nakonec
Or'však
,, ,,lrttí nesvobody.
dědičnévrchnos_
majínové
že

,

JejiáÓ",

;;,;;,t;;i,;

rr,lrllil

;;ňioio " rŇ"ěLarí,|no,
člověčenství,

sporri, které začalo roku 1652

]'rrkri dalšídějství chodsk ch
je;ic1 vrchností známj
,, ,|.lllri,ilo v roce rOOgl kiy ji! lyr

. lrllllv ch pověstí -

Lomikar

Lamingenu a Albenreuthu,
W;il Í,íL-iiŠi
"

,,, .rllrlílo chodská očekávání, Dvo
s
lt,t,'ll sr: jejich žádost o potvrzení

:,;:l
l
|ltlr
t ll,
|,

roku

na POdání P

,,,, rlt r,ísa em t
,,

tT-"i
miliánemvzp

i delegace s prosbou,
,,,,lr rlrivilegií. Jakmile však císa o

it,gii, dolpustili se dokonce násiln
inrrcenl
p inrlcen,
vojska n
^L^_ .,^ielrq
takže museii-il t "uto"ec zásahem
m,
,rt,,rlltík
jedno_
',;;;;"'-'"'"s"o.ri.
popravou
ukázkovou
,Ň;í r"m.,r""
i
v listooadu 1695 v Plzni.,,,
jrriich vridcri J""Iši;,két o_r""i"y

,,,',,

lr,, r
vrchnostem s'" w,načonaly izolova|'lrkíl revolty Chodri proti sv m
povstá"í"h ,i"" tentokrát
to po"hopii"lné, protože se^na

lr,,.li, llylo
,, , .,,r,ril od ,. S"
|,,r

t

krilto

vrstvy ven-

,*i.,;"Y"Íi,ybníká ri podílely všechny
oPět rizce
e"c,i byty
obyvatelswa'.,"
"l:
_urbá"
p íčinpovstání
"tiŽ""-'raiy

t,l/itlly na írzemí, J;;;iiii,"iá","

z hlavních

vesnického myšlení založelé,
se požadavkem po písemném

l,rl slirlt tradičního b";;;;Á;ího
lr,, ltit mluverlé tr.dicis p,osazujícím

stv zení urlělenl ch star; ch práv. jenž zároveňjiž
dop edu tlílstll,,,
"
Chody do role poražen ch.'

,l| /|,l;rr irlla nechovali dostatečnou dtivěru. V době, kdy šlechtu pro-

,i

lll racla p íbuzenskych i mocensk ch vazeb, většinou stranili
ltttrlslrlm. K osobě spravedlivého panovníka naopak venkované
l,,l.,lr rlllínali všechny své naděje. O skutečnéreflexi obyvatel ven| ,,t,l \ ,lč,íchjednotli{ch habsburskych panovník je však toho zná,llll tlrltllčlrně málo. Určitl m opovržením se p i pohledu na poddané
,l rIl! r!.llrtl net3jil ani císa Leopold I. ve svém dopise adresovaném
llrrrlll)l,(,r,htu Cernínovi z Chudenic, v němž reagoval na zprávy o li|,,r t.l| rrcpokojích v Benátkách nad Jizerou slovy: ,,Běda L,ónL, uy
, t, l,titttlué, krlyby tak cl'abel poštual uaše poclclané, aby se clopustili
l,,,,lt,l,ttÝt,h hrcolertcí,." P i jiné p íležitosticharakterizoval venkova|l\ ;.rlrll .,ntal.é besti,e" a v žertu psal o ,,s/ečnách konlpaniích", p ed
l
lll / llrrr.jí naštěstí,rpáni rebellanté" respekt.'"'
l.r!,. .již llylo uvedeno d íve, reflexe vesničanri jejich vrchnostmi je
ll l| trri široká a rozdílná. V množsŇí raně novověkych rukopisnych
, lt l.ttír,lt pramenri se dochovala doslova zméťnejrriznějších ná,ll ll
;lrlst ehri i uvah o venkovském obyvatelstvu, a to od krajních
l l l l |!,;r l ií
1l es racionální zamyšleníaž po několik málo projev symrlt , '/,1lravidla píevažovalozáporné vnímánívenkovanri. Většina
l,,lIl l\;l

,,

Panouní.k, trchnost a uenkouští pocklaní
t, selskych rebeliích ]7. a 18. stáletí
h, které byly zaznamenány 11 ,1rr.r1; 1,,l ,,
u i dobou trvání a zárováň st. tltllt ,,r
P edstavovaly drisledek nariislrr;tr rl,
nostmi a poddan mi, a to v rlr'i.i,,ll.,,
rodila ze stovek drobnych akr.í sl,r||,rJ.,,
,

ž9 jim panovník pomriže tltl

o.uffi H;r|l
P edstavoval vládce z habsburského
ném novověku,y;tupovalu

;*Í:, il:

tt,,ttt,,,

rt

i: i:,

;,

:;

rodu .r""po"r,ynuirl,.|,,,,,,

,,l

zároveň velmi vzdálenou autoritu.
Státní politika vuči poddanl m, která se během
17. i,tž lll, ,t,,l,,,
tri, reskriptti a mnoha da|šír,trllill lrl lll

|,

il;],,ii,:l;:

l, ,

l

r

,i:li;],:i:,,:'
l l,;;1i'," |',;,

:

dobí válek, musela.byt do praxe uváděna
četná nepop',n,.líiil]ll,i,';l

jejichž prosazování měla na starosti místní
vrchnost. V lx;ír.lr tt,lll,,,
nri,byla zodpovědná za zhoršováni jejictr
zivotních |oa,,, i,,,.t l, r,,,
vzdáIen panovník z stával neposÉrněn.r''
uvedenou p edstavu p-oddanského obyvatelstva
ptllvrztlrrtlrt l,,
tečnost,_že právě panovil\lyt poslední
nadějí, k ;;;:'l,rl,, ,,,,,,,,,
u P'ry4_" sporu odvolat. Panovník málokdy;kil;i
,,,,,i,,1,. ,,,,t,
vanri.-obvykle p ikázal, aby poddan; m, kie
í se na lti.ltrr lrllt,tttlt
se žádostí,
ublíženojalestliže"byiijiž

""!yl9

vězně.rri, u,,i,,t,t

1,1,, r,

ProPuŠtěnÍ.Či.ril tak ,rao"dory tomu,'žeiakoví p.r.1,1,,,,, rtrltl, lt,,
porušovali zákon.
stížnoitměIi totiž nejpric u,i.i].,,,,,, t,,,l
sk m-hejtman m, -Svoji
"s|o.y
kte i rozhodovali
,,,,:ri ,,, t,,,,,.,,
i"d.rotlive
a poddanl mi a so
pri nys"tlou,mi
t ťii;i-:;::'l:l],í'i:i:
kontribuČní zájmY
m

.p

hejtmanťitlt virtl

;rt,l1,1

r

,

t

,

,

,r

l

l

t

|1lir,íi nad sv}mi poddanymi sdílela pocit nadíazenosti, píezíra-

ll;l llrlchuti, to vše doplněné obavami. Vesničanébyli tradičním
r r,| tl llprxržení, posměchu i násil í ze strany mocnych. Návody

l ,,,,ltlrlstné zacházení s poddanymi vycházely z rozšíenych p

tt

z,,.irlrt tak lze nespolehlivé a hloupé venkovany ukáznit,

ed-

p ivést

;lr,,lrtšrrrrsti a mít z nich co největší užitek. P íkladri negativního
|,,lrí rl nich by bylo možnéuvést velké množství.Privabné emoIrr Il, rrl(,vy se dochovaly nap íklad právé z dob selskych rebelií, kdy

lll\

pouze znechucení a odpor, ale navíc již také
Il,, lt..lr,stliže byli roku 1680 p irovnáváni k současně probíhající
rltl lI l )\ (, (,1lidemii, šlo o poměrn8 st ídméhodnocení.'''
, , t l ,cnymi sympatiemi k venkovan m se lze setkat j", velmi
l. ll(,. Zllravidla to bylo v reakcích na živelnépohromy, které je
ll llll;llicliy zasáhly. V pobělohorské době je možnéstále častěji vní,rr ll ,l;.,/,|,r,y, které zďtlrazňovaly zodpovědnost vrchností za poddané
;l l r l l l|r lltrltn.''n Proslul;f byl spisek s názvem Corusicleratiorues Jakuba
,l, ll;ti.s, kter;i v něm okolo roku 1657 pojednal o utlaku podda|l ,ll ll;l ;lanstvích Dymokury a Hostinném hraběte Viléma Laml,,,1, |'' l |č,tlny jezuita v tomto pojednání odmítl místo zpovědníka
lrt rllr,Ir,. |xlkud by nezměnil zprisob zacházení s poddanymi. Položil
|,l tlrllll (lriraz na nebezpečí, která hrozila duši každého, kdo se sv}mi
,, ,,|, l, t l t r rrt i zacházel krutě a nespravedlivě. Řada jin; ch duchovních
1,,,,|,l,tltí rrcvzbuzovali

l

;
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zdůrazňovala nebezpečí,kterému byly p i tvrdém zacháncní r,}rlr
veny duŠesamotny.h poddanych. Ti totiž z drivodu ťrtlakrr rrrrlrlt
oPouŠtěliPanství a utíkali i do nekatolické ciziny. Driraz na lll|llllllll
odpovědnost vrchností za své poddané byl dob e patrn; i v ti.lr,, lt
majitele t eboňského panství Jana Adolía ze schwarzenbtlrktt t .l
d".gtYch a sedmdesá| ch letech 17. století.
Rada vrchností vě ila tomu, že poddané je nutné držet llll 1,1l ll|,|
niŽŠÍživotnírrovni, aby s nimi nebyly problémy. P ed llv|.|lr,ttlltt
p ístupem však někte í varovali. V tomto ohledu je zajímavíl lttt ilr,ttl
Laurentia Scipiona, kter;i od roku 1650 p es čty icet lel ?,tltnhltnl
hodnost opata cisterciáckého kláštera v Oseku. Ve svém sl)ixkrr \p
holik obšírn:j'ch poznd,mek o ruašem špatném hospodd stuí pllrthrlrll
na svoji zkušenost. Podle ní byli poddaní, kte í měli nějak tlttt,jl,l1,1
mnohem opatrnější a poslušnější,protože je svazovala obavllr ll lll
mohli p ijít. |{aopak poddaní, kte í ho neměli, byli niir,lry|ttlilrl
9 "ěj
ke vzPourám, protože neměli co ztratit72o Kromě obavy z lttixilrrtr lr
Činri Šlotaké okaždodenní majetkové zájmy vrchnosti. Mnrlltrl r ttlr lt
si tvá í v tvá poničenému a vylidněnému venkovu po t it:rllilr,lr, till
ce začalo uvědomovat svou závislost n3r poddanych. Jedntlztttlď,tli llt
vyjád ila nap íklad hraběnka Sylvie Cernínová, která v jrlrlltrrttt ,l|
sv/ch dopisri ze čtyŤicátychlet 17. století utrousila poznántkll; ., l\lll
se sPrauuje po sedlóku, kd,yž sedlált jede do hój , pón taky.oo tDi.t,rlltrl,
takoqich myšlenek, kterym by bylo možnép iznat alespol'l čtirll,t,lti
kladny p ístup k poddanym, lze uvést ještě několik, zápt)],llll t t,lll,
xe venkovanri v oČÍchvrchnosti p evažovala. Obě strany - vl,|,ltll,,.|
i poddaní - v tomto období žily v neustálém nep átelství, klt.l.t, tltrrll
lo vlivem nějaké události, jež se stala spouštěcím mechanislltt.lll,
;thl
rrist v otev enou rebelii."'
Tou se stal koncem roku 1679 pííjezdcísa e Leopolda l. tlt l t 'l ltltt,
kam se dvrir zYídně uch lil kv li morové epidemii_V tu t:llvíli lrrlrlrh
Poddaní své naděje, které vycházely z nezměrné víry v os(lllltrlrl l|i
novníka jako ochránce poddan;ichl proměnit ve skutečntlsl, Ar,liilt
nemohli znát možnosti ani skutečnou v li císa e, začali aktin,l1t ;r,tl
nat. Ducha vzpoury posilovala navíc i rrizná proroctví a rlivrrhli |lll
věsti, které se rozši ovaly po monarchii zmítané krizemi. V ('jt,t,lt,i,,h
se Často vzpomínalo nap íklad proroctví kněžny Libuše, ňc,llttrlr, lh,
aŽ povstane čtvrty stav. Zároveň se mluvilo také o tom, ňl v1,1tkrrvnltl
měli podněcovat a podporovat francouzští emisa i, že mcl,i rrirttl
;ltt
sobí dristojnící z ad uhers\ich frondérri a že Turci posílrrjí r,r,llirt
sedlákrim na pomoc tisíce vojákri. P edstavitelé mo ci zmíriť,tlri llnt
pozorně sledovali a jejich pravdivost drisledně ově ovali.7]]

S,,tlláci však nespoléhali

j",

na

Il/;l\,íraly své hranice, poslové s

cí

dlák

byli stíháni, zakazova!1

se

iY:"^

p á.tky, jejichž atmo.fer" bYla v zimě .|679-1680
ttt,,kr. hromady
"
hrálY hosPodY,
,,.ltrti bou livá. Driležitóu-Ěorrr,rrrikační roli proto
;,,;i,'l

r

tt

ir,

;,trilr

','].

l,,,

'lne

llllt lx
tt,.tlti.t

ter,

t,l,,, lltlgii, odhodlanost i metafyzi9ka
tt,,llt,irivali za starou, ba ani chiliast
lth. ktrl í se dovolávali boha v boji
čl kritizovali církevní i světské
l l, ,, l
lr

,

;,,,,

lrych zaujímaly obdobné postoje
události, které se na Pod\ t,r.hozím momentem k pov$ání se staly
Fr dlantsku. v listoPadu téhoŽ roku
1679 odehrály
|r

lir

/llll l.rlku

""

tttt.Ilrí obyvatelé využili cesty
l. lrllllrr, aby jeden z dnes nejz

kraje, aby sí vyžádali stanovisko
aběle Františka Ferdinanda Caldo pohybu proces, kter; byl zaon.Éo,l exekucí ukončila činnost
rada hrabě Karel
llr.lt vyšet ovací komise, v jejím ž čele stál apelaČní
I

l,,,.,,,,,,, Šternberk a-"n
|'i,,,rltím válečná rada jmenova-

silvius piccolomini a dru
l,, l11,1lrlrála a svobodného pána
,t ll, ,ndrlžíc.T}to komise pracova
\rlr irrs l'iccolomini p i svém jar
že po_d{"_"í
I lrl.rlclním ani jin m trestrim a spokojil_.:.pouz ,.tíT,
holdoRituál
hold.
llIt..1rlvttě složili slib poslušnosti p.o"olali mu
"
l

tt,,ltš
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vání byl p,itom velmi driležit} p edevším súm symbtllir,lrrltr \ \ r|r
mem. Jeho prost ednictvím byl obnoven privodní vzlitlr \l,, lttt,, l,
,

k místnímpoddary-.""
Rolnická rebelie v Boleslavském kraji byla potlačentl lx)tlll). l r,
mi mírnych prost edkli, p ičemžrrydlanštívyázli v 1lrlrlslitl, l,,
jakéhoko|i trestu. Piccolomini p itom své posl ání clriillirl lll ||ll

,
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jako služebnírkol a zpočátku byl odhodlán ,,uhlidruit setlltt1,1 11) 0l,!
cl í:ue 0 za kažclou cenll.". To se ale brzy ukázalo jako vrljcltslt\ lr lrl,,
snadné.Jeho kyrysníci se témě nesetkávali s otev enyllr rlrl;r,l|. |tr
Sedláci p ed nimi utíkali do lesri a k otev enému st etnttlí st, lll,rrrlr l
žovali. Brzy se proto ozyltal zjeho dopisri, které psal vlivlltitltll tltr,l
skému hodnostá i, knížetiFerdinandovi z Ditrichštejlrir, lll)l l Irrtr
,t
,,Clo,uěku musí b líto této uelké bírly. Zrr,y plačí,clěti k,it't, tt,lt l |,,,l,
rozzu ení. Chud,oba je uíc než z ejmá, obtěžotlání p íl,išttt,.l'|l,,,,,, l
chce sué ntísto, ale r,šerhry suadí srd"ce k polututí.L6726
Harantova komise naopak zvolila strategii zcela rlrlli,tllllll
Od počátku dubna do července roku 1680 odsoudiltr l. ltttt lt l,
mě sto lidí, i když skutečně polravena jich byla net:rllii ;l,,1,1l Ill l
a to na Litomě icku, Slánskr, Zatecku, Hradecku i (:ll1,1l|ltttr.l.,,
Na uklidnění vzpoury venkovanri obě komise pracovirly l)l) |||1||llrr
dobu souběžně. Postupem Harantovy komise se v červr,ttci Jl ,,I lttr,,
téhožroku ídil i Karel Ignác ze Sternberku.
Selské rebelie v Čechách vynikaly značnou prostor()v()ll ll|,ltlt tr,
měrností svého rozložení.iJ8 Na Moravě je dokonce mo ,1tri ;\)ll) | tlr tt
v roce 1óB0 ripln; klid."" Zatímco hlavní ohniska selskycll ll,,ttll l,,
hledat na severu? zápaďé a v/chodě Čech, jih a do znač:ltrl lllll t ,llr,l
Čech do povstání vribec nevstoupil. Nejnáchylnější k l,,,l,,,|tt l,r l ,
panství s menšími povinnostmi vriči vrchnostem. Panslví..i,,|tl lrl ll,
botní a dalšízatíženíbylo největší, naopak zristávala sll,it!lltll lll ll,
šlo o schwarzenberské dominium nebo statky v Polallí. , lll|,|lllllllr
rozložením rebelií souvisela i etnická skladba panství. \'rlIs||tll |1,1ll
ství, kde propukly rebelie, měla německé, p ípadně slltíšr,ll|, |,l,t t.,
telstvo. Nepoda ilo se ale prokázat, jestli německy ntlrtvit,! l|,ltJ,,,,,,
né byli náchylnější vznášet protesty proti vrchnosti.7""
velmi ltyznamnou roli p i vlastním vzniku a prrillclttt tlr r ltr l
sto t icet lokálních povstáni mezi listopadem 1679 a kvi,ltlll|| ltllltt
sehrála náhodairtnné fámy, které se šíily po českt'lltl v(,ltL,ltt \,t
p íklad na litomyšlském panství se koncem dubna l(l1l()" krlt t r|lllll
ra v severních a zápaďních Cechách vrcholila,vzbotl ,ilrl lt,,h,,ltt =t l
sedlákri. Povstání ale vzniklo v podstatě omylem, kdyŤ, l, lllrltr =lt
falešná zpráva, žejeden ze sedlákri byl zatčen v hostilrci ll \l,rrr |ttlr

l

,a,

lv

l

rr

I

Pakost a, jenž n p:d:
sti část panstvÍ, bYl

lrry
ll l|)lt(.m
(lz
tt l

,

vŠakpozději nestálo

11,

, o kterych se věděSoud nad několika
nimi také nad Pa.
ou otázku, která je s rebeliemi

, r,r,ll ()sm set s
l,, /,l. lněli akci

v clci

,,,l.rilrÝrni

,, lrlll.T:i] Jeho
ll,/( l, s1lojená a její zodpovézení

l

i,,itividua jako jednajícíhos
li:rrlir vťrdcri byla do čela vzpo

,,,|,,

r I lr l ,lsud, vesnic\ ch rychtá ri,
tt,l li. trle současně stáli v čele ves

znáváni a oceňováni, kolektivní
p ímo p edtrrčovala, P esto

.rí-, že- byla sv}mi

l

ll

tt,',lttc

í skončili dokonce v

sotrsedy

r

llll ll ;lí,ít,hodem
eváŽ:é
l ,,r,',|. Navzdory slovní ostrosti aktérri zristávala Panství P
Jerobotovat,
doČasně
odmítali
l lr,llt;t. rranejr.}še na nich poddaní
čekání
a
petice
jen
na
podání
omezily
;,, lt ;ll,rltcsty se v podstatě

císa ské vyšet ova

lt I l)ll11,1Včď.''''

v některych rebeli
stará Práva'
sehrávala
kterou
roli,
menši
či
notsi
,, lt lz,. ;,,,ri
"hnoutrebelií, v severním Boleslavsku, neměl tento Pod,
lltlll(.() v kolébce
l,rl,.ri

t,yly požadavky vzbou enychvenkovanri?

,r,| ,,t,llŇ vyznáffi,
, l'lu 1,1lsltrr. Nejsiln
, .,tlr.ltšt,nísvé pO
,l t \ t ,,!l i, vyr',čenych požadavkri, j

l

l

lrčlnípoddanského statu
lll| trlt:iltí sledovat v peticích po
| ,l,, t.t,lril" Šl.rk.rova, Liběšic, So
bYla otev eně
| , l1,1rr. llrložce či Broumova. Na těchto panstvích
s tím, že pocldaní bYli SPojeni s vlastníkY
;r,l1,1riitltl nespokojenost
,,t

l rlr

To sice vn
vlastníkovi

.

j"1_"ibyla

usilovai

kontri
a udáva
i
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jJrUDt'
ště u-ruIIa
druháTTrj'"',-#fll]:n

rho

l#":'

niisl

t
ll

l,

lll

l

l1. 1"ll"

lehčenísv ch porr.,.,X',fij;ll';,;:|,
'
m ve sv ch Peticích někdy r.ltrttr, li
1l

YYŠetovatelrim ričastníkri poddanské rebelie

roku

l(llll

l

lll

mě neŠlo Y První adě o_potr".tá.rí skutečn ch
viníkri , ny}tri,.;,,.|
o odstraŠuiícítrest. V někter;fch p ípadech
proto byly nnň,,,y ;,,',,l,,
bY exekucó jako čtvr :ení, lamani tát"^
vyslllt,llllllll
"-dto.rnoaoile
ostatkri_PoPrl*rY"h-737 Patrně šlo o odstrašení
ostatních v.ll kr rr rl llll
ve smIslu tradiČníhobarokního divadla hrrizy."o
Cílem llylrl ttIllírll
vzPurn
neklidnlm Poddanym, že musejí poslouchat ltt.ltlr t1,;ll
^formY
^
mírnějŠÍ
Protestu proti vrchnosti. tV"piiHra tvrdrlsl lll,rltl
které bŮ udělenY v LitiTr9ti, byla legitim izována
úpovčl(t'tlti .tr.r|
kri a PodloŽena ečmi o dalókosaĚtych"záméreeh.
]\ik;ho lxlztll.,;i lrr
zajímalo, Že n9bYlY uskutečněny, ale povstalí
poddaní by;i srrtlr|,lll
j"k?
ji-_ jejich umysly podarilo pio.adit. Atmosféra,
!Y :"
v llll rrrtlrl
Probíhal, nesla obecné dobóvé rysy,
k.omě toho byla
1,1l{

"l"

llrílŇ}l

Ozbrojení ptxltlttttt
lYejsilruější lryt t t l t l l,'
t

ttououěltá selsh.ti
rlllltt
1t,tl
,tl
místech, hllt, xlllttl t
usilouali o ztttt rrit,rl, ll t,
poddanske| ilt,is/l l r' l

ceskou zul št tttt,stt
uětširy sel sh..Ý, l t t 1,1,,, ll l

byla jejfu:h
a pró,uní

11,,,,', i t, 1,1

niz.

t:l

1

,l|l;tlilmi, které jasně pojmenoval Bohuslav Balbín - strachem z čev
l,,, l,1,llelie. Možná i proto byly některé vynesené tresty tak p ísné.739
\ llitvách nebo srážkách padlo více sedlákri, než tomu bylo rul.,,tt kata. Drivodem byla pravděpodobně malá osobní zkušenost selIr.lr vojri s p ímou konfrontací s vojskem. Celkoú počet padl ch
|,t \(, měl blížitke dvěma stovkám, což vzhledem k nasazení vojska
ll.,\\1ladá s ohledem na selské vzpoury na jin
místech v Evro
"h
|,,, llrtlzivě. Vždyťnap íklad ve francouzsky.h selskych rebeliích se
lrr j.ll hemžilo užitímnásilí.'*o V symbolické rovině soudobé justice
tlt,,l svťrj značn v,rnam nejen trest, ale také instituce milosti. Roku
Itrll() lněla podobu robotního patentu, ktery
28. června 1680
"yd"l
l ,,,,;lrlld I.; sám ho p edstavilJako nejvyššímilost. V rivodu také rel,,,lii .jtlště jednou p ísně odsoudil, potvrdil spravedlivost uděleny.h
lll,sltt., ale současně vyhlásil, že se dobrodiní patentu bude vztahovat
ll|,|l,tl na ty, kte í se na povstání nepodíleli, ale i na vzbou ence, jestltr. st, budou v budoucnu chovat poslušně.'*'

.|r,šlčl během povstání se uvažovalo o tom, že spor o roboty a pc
llltttlsti by měl byt ešen tradičnímzprisobem dohodou jednotllr r,,ll vrchností s jejich sedláky. l\akonec však zvítézilnázor zcela
,,,llisll}.Povinnosti měly b t nap íštěstanoveny obecněl pro všechll\ ;,,,rltlané stejně, formou panovnického dekretu. Patentem navíc
, ltlrrllil do vztahu poddany - vrchnost také raně moderní stát. So, t,tlltí napětí vyvolané povstáním bylo odstraněno kompromisem.
l',l1.1tl reagoval kladně témě na všechny stižnosti sedlákri. Byla sice
l,tttt)v(|na t rcienní robota v ! dnu, která leckde dosavadní zatížení
l, l. zvyšila, ale rrist robot byl zastaven a pevně stanovená hranice
lllll( l,i,llllvala ekonomic\ kalkul na straně poddanych i velkostatku.
| ' l. tl zároveň zakázal vybíratjiné daně, než které stanovil zem.ky
lt r,!t l. Vrchnosti nesměly prop íštězabírat poddanskou pridu tam,
l ,l,, llr,!i p ímídědicové, ,,dalekéf ry" se počítalydo t ídenníroboty
l Il1,1i,Ť,ní dávky bylo zakázáno libovolně zvyšovat. Hrdelní tresty
,,,,,ltl\ vynášet jen hrdelní soudy.To vše se stalo p edpokladem pro
,l r|,r ,,llod šlechtického velkostatku i pro možnéhospoda ení pod\

r

t

,ltttt,,!t.;l]

|'1,1l,.lacly

l

nedodržovánípatentu byly od této doby nalézány p i

vyšet ování nepokojri na českémvenkové, což mělo za násle,l, l, rtrltiní nového robotního patentu, k němuž panovník p istoupil
Ill| ,,lsliych bou ích roku 1716. V letních měsících tohoto roku pro;,r tl, ,t lt lrepokoje v Prácheňském, Bechyňském a Čárluuskémkraji.
|',,,|ltr,|1,1n k nim se stalo robotní zatíženív době sezonních prací.
\l, l,,tlr ,ícívydali 28. srpna 1716 Obč.erst,ueny patent strarly robot
,

r

rttr',
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neomezenych, doplněn ustanovením o délce roboty od vyr,ltrrrltl
do západu slunce s dvouhodinovou p estávkou. Ani ten však rrilttrlr t
nezklidnil a císa Karel VI. nakonec povolil p ípravu novólrrl l,tlltlll
ního patentu, jehož vytvo ení vyšlo z podnětu místodržícít,ll,l't,,
potlačenísels\ich nepokojri a bou í muselo b t nakonec Jx)v|llllllll
vojsko. Odlojní venkovštípoddaní byli potrestáni, p ičemžlly|l, rlm
konce na Cáslavsku vyneseny dva tresty smrti, které by|y 1lrlrrlnlt
změněny na nucené práce.'o' Z téchto nepokojri vznikl rollrllttl llil
tent vydan 22. ťrnora I7I7, jenž se sice od p edchozího 1l(,l)llltltn
odlišoval, ale zachovával jeho podstatu.lnn
Robotní patenty ,let 1680 a I7I7 vznikly jako drisledek srlt,itilrrtr lr
bou í, kdy panovník chtěl poMrzením robotních a dalšíchp()viltttrlrll
p imět poddané k poslušnosti. Naproti tomu robotní patelrl ?, t,rrltl
1738 se stal p ím;im podnětem k propukání poddans\ ch tt(.ltlllrrl|tt
v kritické době letních polních prací.745 Vzhledem k širokó 1lrrlllir lln
a vadnym v tiskrim tohoto patentu se na venkově objevovaly tl|,r|ll llt
né v klady, proto vznikaly velké, brt neoprávněné naděje, tltl lrtr ltl
už nebylo daleko ke vzpourám.'nu Rozvláčnou formulaci a r()zl.tlirlrtl
ním podrobností noú patent ještě zrryšoval neurčitost zásacl;l ,,rlr,llll
zích ustanovení.1o7 Zejména nejasná definice hlavního vymí\?,t,lll tl l|l
botní sazbé pro sedláky (t i dny potažnía t i dry pěšíroboty) r,vrtrlnlr
poddané venkovany k nejasnému v/kladu. Ten spočíval v n klrrrltrtllr
nedorozumění, kdy ustanovení o t ídennírobotě v t/dnu c}rti;lrrli ;rrhr
maximální sazbu pro cel; rok bez rnožného *,šenív dobčl ttttlttit,h
prací, zvláště o žních,j"k to umožňovaly p edchozí patenty.
Po vypuknutí nepokoj na konci července 1738 p edlxlklrtllrh
místodržící,kte í byli nedostatečně informováni o jejich rturnltll,
že situaci by mohli vy ešit jednotliví krajští hejtmané. V prlslrtlrrlr h
červencoqich dnech jmenovali vyšet ujícíkomisa e, p iprav(lvllll tu
jensk zásah a informovali císa e. Ten jejich opat ení schvriliI. vvrlrl
j" k obez etnosti a ustanovil dva delegované soudy, kterri tltril} tlfr
vyšet it.74' Ve stejném reskriptu vydal i obecnou směrnici l)rll rrl|til
nění nepokoj , v nížna prvním místě dával p ednost ,rnau,ll0,,,|]llll
,sudltu a dobrotď' s tím, žeby takto mohly byt nepokojtl ltt,l)vlrillll
jížna svém počátku. Jen nepomrižeJi mírnost, měli soudr:i rrltl ltlil
a nejprve chytit vridce, ale k trestání měli p istupovat s r()?,yllhrlil
Názory členri delegovaného soudu byly obsaženy v závórttť,tlt, l|l}a
vě. Zahlavní p íčinurispěšnéhopotlačenípoddanl ch byl ltr|lilítn
strach z vojska, a nikoli \Ťklad pravého smyslu robotnílrrl 1lttlt,lllll,
Soud navrhoval ešit situaci dalším patentem pro poddarr{'t. Ilrt,i hl

podpi
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selskych bou ích

Raně novověcí venkované uznávali vzdáleného panovníka, kl,,t,lt,,
často za cely .""j život nespat ili, za svého nejsvrchovanč:iiill,) |lrr
zemského vládce. Poněkud odlišn; vztah vykazovali ke svylrr ttr lr
nostem . Zatímco panovníka vnímali v duchu naivního montll,(,ltirtttrr
jako nekonečně dobrého, vrchnost a její r edníci se pro tli, ttt,,lrlt
stát v jejich myslích ztělesněním z|a a p íčinounespokojentlsli .t,

'l

votem na vesnici. Panovník byl v myšlenkovém světě venkovatlil .h,,l,,
nadp irozenou bytostí srovnatelnou témě se samotnym boltt,ttt rt l,rl

zahalen rouškou tajemna. Naopak

s

r edníky vrchnosti vsttt;rrrt,tlt

vesničané do každodenního kontaktu a vinili je ze své špatltti žitrrltrt
situace. Vzpoura proti vlastní vrchnosti proto byla v očíchv()llkrltrttttt

odrivodnitelná.

Spouštěcímmechanismem povstání se mohl stát nap íklrrrl tt,t
stup nové vrchnosti, která s sebou p inášela nové po ádky il rr t I
losti. Dostala se tak do st etu s konzervativním myšleníml,iltlli lltt
vověkého venkova založenémp edevšímna rstní tradici, .it,r, l;l,,lr,
na star ,"h po ádcích a bylo značnéodmítavévriči novotárrr. !lthr1,1
navíc nová vrchnost odmítala uznat stará práva udělená v(,tlkrlt,t
ntim, často j"r podle jejich frrzení, p edešl; mi majiteli panství. xlrrlrt
se lokalita rnožnym ohniskem vzniku izolované revolty typickr lllll
česképrost edí 16. a 17. století. Pravděpodobnost, že by lx)vrlttttl
na daném panství p erostlo v nějakou akci většíhorozsahtl, illc lltlll
spíše zanedbatelná . Y izolovanych venkovs\ich revoltách trll iž ltt,t
ly hlavní rlohu konkrétnízájmy jednotliv/ch vzbou enyclt vt,x||lt
nebo panství, které neměly dostatečně p itažli{ náboj, aby 1li,irtt,,ll
ke vzpou e širšíokolí.
Poněkud jin; směr ivyznam ale nabralo snaženívenkovarrťi.,i,,.|
l1že se ve st edu jejich pozornosti ocitla osoba panovníka a l'itlrilll'

naděje do něho vkládané, jako tomu bylo roku 1680. Již.jclrrr rtl
p ísliby naděje. Prrij ezd pall(lvttlhrt
motná cesta do Prahy
"yuolávala
konkrétními vesnicemi totiž znamenal vyznamny zásah drl krtlrlrr
dennosti venkovana, jenž měl možnost na vlastní oči vidět trlcx;lrlíl
jeho kočár. Rovněž poskytoval píiLežitost k šíení rriznych zll1,1||1lr
n; ch zpráv a f ám, do nichž venkované vkládali svá p ání a tttttlď,lr,
Ty byly podmíněny opět hlavně vlivem tradice. Venkované prrllrl rlll

|,

sníženísv}ch robotních a kontrilrl,ttllčl o uznání stary.h práv a
ŠletaŽ
J"Í. ti nejodvážnějšíse odvaŽovali Pom

l,ttr trtr.lt

povinností.

lrl rtrnění poďdanství,
i.r.ltl jednótliv ch povstárr1

n: sledovaném Časovémriseku stai, které jejich silná individualita
rrrtll lrlirvně rrizní venkóvští rychtá
V jiT9: ale nebYlY
I rrtrlr.rlvské roli často doslova pr.á,r.ronuiu.
shodou
j:"
llll Ilsrll)}r které se dostuiy do Pl" vzpourT
''*uy"ejnou
vesnickYch vridcri

||,I l )l

\

votsinY
,,l,rllttrlstí a náhod. Společnymi vlastntstmi

l,rlt

lrl.()mě

zďánlivá zámoŽnost
jejich .".p"kt, v očíchokolí také

/,li,lanost.
lišilo od PŤedešl ch vzPour' Tento
|,rllstání roku 1680 se teprve
.,o."hrrost Poddany Poprvé
,,,l. l,r,l totlž mezníkem, kdy do vztahu
bYlY hlavní P ÍČi
1680
roku
r lrtrrllil ."rrc novověty stat.Zuti^co do
a

,r \

PoddanYmi'
povs táníspory melivrchnostmi
starYch P|án,,od této dobY
jejich
ed*sir"
p
většinou
Yvuvrlrv
|. l,,tt. s(| tykaly
'arJ
'
.ah"rri.rrr"lpovstání robotní PatentY
l,t t,tl\ lr
stněnymi stranami, Strater |tt)l'V
ílišnelišily 9d uli
ozdějí p
'zďrožené

tttlll

\ztliku rinnych

t,l|,\zllrl

rtttr.ll postupri

r

vp

edešl}ch.

st

Byli

p edevším

která bYla někdY
ťolektivnísolidarity mezi vesniÉurrY,

;ll.irlcipu
l.,..illlč vynuco

l1,1

.
y |rrrižek ] WdiránÍ,
stala jistá
se
rebelií
,"t.t
I r.sltrlu zvláét
:l.h
""TŤŤ"":,_1 i,l::*
s jejilh Prriběhem v jin; ch
lll .;l,f,1loddansk ch revoli v porovnání
venkově

r

za pomoci

pouitani ňu Českém
ll)1,*klich ,"^i"h. r"r.a poaarnská
venkovanťr, jejich PoČet bYl
,.lltltl sice p ines|a ztráti,r1 životecň
znatelně
,l, \ lx).on.rárí s jinfi; loudoby*i."u,9q,k Ti..,1-ě,"i
ednostňouP
rebeliích
ch
sv
i
,"^í"hp
Ill/\r. \,tlnkované n
""Jty.h
,t r"ilh Petic, stíŽntrstí a ŽádostÍ'
, ,ll 1lí.rltl užitím
celé raně novo"árili;piš," l""rb,,
v
l l,.l(.|)tltovaly k panou.ri.kemu dvoru Podstatě Po

,\

,

,

l.

t,

,llldObí.
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