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l, to má
pret hnáš md
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oinění lednoho kažilého h napraoení

p

soudního z ízenítéhožpanstl)í d proioésti-

o

p eil ohněm opat eni isou. A iestli by koho u ton nedb anhuého našli, toho se žádnému trpěti nemd, n,btžheitman ndš máto tak opnt iti, aby ta oěc časně, a poe
nežliW se škoda stlla, p i iednomhdil n slwtečněk nápaoě p ioedmabyh.

a

Ndpodobně p i takooém dohlíženínají lidé , poddaní ilostateěně fldpmenouti b, ti, aby iab oni, tak čeleď ieiich každéhočaw s soěďky rozšafně a opatrně zachdzeli a iináč na oheň aby s? šboila stala, bedlio, pozor ilali.
Pramen: ANM, rukopis é.954.
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b,tl ná ak soé ruceheitman ndš
antlidi na nó díla, trestdnímbróse kdo,buďto
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i t etího mandele, osíoatl, |o_by_tka cizího.ilo pq?v

dobonce heltman náš dopouštěti,

z peněz nib dorro n4 grunty naše p i!ímati aneb lakkolia lináč z_li.dí podda,,
nych našrch žádn, pě nižátn, n Óynyšlen, n zp sobem se dlužiti a na wé

fa

ušímneb
zolóštních a

prodai nasta
pooolení
coby i
a od něho psanáho
poo
olení heitman, uznai
dati, hter ftto
škoilu nebylo, lednomu každémubez o

k

staoení, palio neb

Aaby poddaní naši p ed ohněm t
ních les o, porostlin a občin, tím o
hotož ošeckna staoení pokud a iak
že , od,kamene ahlíny sobě spaoiti a
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lin

oiltud skrze o

koŇelé neb
kažiléhočtart
m se ošípilnosti dohlídati a

n p indležniícíchleso,
d ležitych pt eb so, ch,

Robomí pat nt císa e Leopolda I. z roku 1ó8o
Patenty p edstavovaly typ dokumentu, kter vydával parrovní\
a dot kaly se nejednou speciíick ch vazeb mezi ním a ob;rv"ateli státu. Nejstaršípatent v čcskémlcálovství vydal lrráJ Vladislav ]igellonď< v roce 1508. Patenty byly užíványpro vy izování běžn ch administrativních záležitostí, a to právních, soudních, církevních,
rrcjensle ch, žirmostensb"h záležitostí jednotliv ch oqob. Vrrskyt*
" se
valy se speciáJní patenty, které
Ýkďy nap klad oběhu cízich pejednalo
o takzrrarré listy otu ené. V pr běhu 17.
něz. Diplomaticky se
a 18. stoleť obsahuií stále více inÍormací, t kajícíchse stáJe širších
oblastí, napfiklad póZannrochrarry, zavádénípopisn ch číselapod.
Text dokumentu:
My, ílopolil z Božímilosť ooleny Řínsh, císa , po ošechny čary rozmnožltel Říše,Llhersk, , Č-cskti, Dalmatsk , Charoatsk, a Slooansh, král, arciknížeRakouské, margkrabě Moraoské, Ilucenburské, Slezslu knížea Lužické
mmghrabě, ošem obyoatd m a podilanym našim ze ošech čtyr stao o králoostoí našeho Č-cského děilth ého, iahého by ti kolio ád , poooldní neb oyoyšenosti byli, oěrnym, nilych, milost Naši císa skut a krdlooshou, tft ušecko
dobré oskazuieme. Vědái jim dóoaiíce, iak iižbeztoho po o bec zndmo a poědomo !e, kterah od čau Našeho sem ilo tohoto larlloostoí Našeho dědiěného
Česk&o p íiazdu, něbte í uěrn, ch a poslušn, ch stao o našich, kmetníci 4 pddany měšlan , téžsedldci a to o rozdílnych krajích, k tomu ieště u oelikém počtu ahoufě s oelik, n pohoršením celé země iakožto obecného Fkoie rušitelooé,

naoliko poti lelich ilědičnyn orchnostem Fost eďkern Dysoce nebezpečnéhq
a daleho pat íďho mezi sebou spolkoodní, rocení a punktoodní se pozdoihli,"
n,brž ieště okolních obyoatel o pkoie nilulícípodd ,n, a iich souseily k takooému poziloižení a rozbroii skrze ošelihé neslušné a Dysoce zapooěděné ptost ďby a zp soby, ano lnaposkd rozltčnymi pohr žkami, tft mocí aktaltlm
83
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uzbudilt a p inutili, místy také na buben ude íce zbraň uchopili, Ano i tsolenskymu ltdu našemu neudžně se zprotiullt; tuda pak, lak suym urchnostem, tak
také králouskym heltman lm Našiin pouinny respect a ndležitou uctiuost ztratili, A co oíce, tím zpusobevn sAfnému Pánu Bohu á t:rchnostem lich p ísežněprislíbenou uěrnost a poslušnost a praoé člooěčenstuízlostně a nešlechěmě zah bet
Položili, ndsledooně pak takooé daleko pat ícína záhubu celé země se ustahu!ící q Žddnym postačitedlnym zp sobern Dyrnluoili nemohoucí pozdoižení tak stléoolně a neoážně p edseozit se opooážili, tale že srne
naá tím netoliko Feosauad mít rdčíme.Aby ošale oždy toto
Českéz se o p edešly, dobry a pokolny
cí krdlooského neioyššíhoou adu Našezbroinou rukou p arhnout a ten bou lioy a Despolek sroceny seldsley(| poadací lid k p edešlépoddanosti a poslušenstuí p itlésti pohnouti bylt, tak iakž někte í, a to nelp edně!ší a nelhlaoně!ší
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í a bou ek
rozdílnym
nešlechetn
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oučinek a pozdo
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lee
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p
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Častník,m horlioeii st ít a proti nim oětšíp ísností pokračouat dosti podstatně
a hoiné p íčinymít rdčili, nicméně ošak leště tentokrdtem z p irozené dobrotioosti NaŠÍcísa ské akrdlooské rffíme milosrdensttsí p ísnosti p edstaoouat a p i
t_om, co tak se až posaoalk
ialeéžtakéžobecní náhradě neudžnéhop ečiněníaólo a stalo (mimo toho ošak co slne
činou lednoho neb diuhého místa
za
z PÍČind ležitych ieště budoucně obzuláště milostiaě na ídit a ustanooit chtíti
ydčili) bez dalšího sic dosti zasloužitého trestání z milosti Našícísa sky a krd1_o2 é Poz staoooAt, se milostioě d oě u!íce, že naddotčeny lemetníci a poddací
lidlk urchnostem a Pán m suymbudoucně takouou poslušnost, poddanoŠt a oěrnost dokdžía zachooa!í, tak aby oícelik taleoué,
lakž se až posaóad ddlo, anobrž
uČas k tomu podané p íčinyleště oětšís páší horlioostí a p ísnostíproti nim p istouPit zapot ebí nebylo, ale tak ti, lenž tl uěrnosti a p slušnosti lich neuítdle
náleŽitě setruali,lemetníci a poddacílidéoskutku poznat mohli, že NIy
le ue ošem
slušnym
a
hotooi
sme
proi
zastdoat
a
k
esťanské
ldsce
praou
a tri,
le
_chrdnit
rozsné sluŠnosti,? ílišost e a p ísně, lalež se od některych panstuí áarchnoitích
až dosauad dálo, obtěžooat dtít chtít rdčíme,pročežlsme z císa ské akrálouské
Inocnosti a uyuyšenosti naimilostiuě resoluirouat rftili, že napotom
e d_ n ě, žddnéorchnosti douoleno bytl nemd sué poddany u tsětšídaně
_P _
nebollŽto leontribucí, než lak lelich pouinnost dle obecného sněmu snešení z seb2' P ináší,potahouati, nybrž má onA to, co nA ni samou uedle teď podotknutého sněmooního snešení p ilde , % olastního měšce platit a odtsozooaÍ.
Za d r u h é. A iakož až posaDad rozdílnéžaloby Nds dochdzeli, že by lidé Poddaní nesmírnymi a témě nesnesitedlnymi, místem pak i p es cely teiden

W
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p

troaiícímirobotami hrubě obtěžoudni bpali, potož maií naptom u neilělní

a sls&eění dni ošeckny roboty nakonec z,apoěilěnéb, t, o ostatku pak těch a takooych místech, kde žádné náležitéoymě ené a oysazené roboty od staroddona
neisou, aneb hde iiž od taleooého p eilešlého oysazení a oysazení a oymě ení iich
sešlo, ied,en každ, robotní aneb robotou zladzan poddan, od osoby soé a ne
oil celé obce, oíce nc, nď,t ol th o
d n z 4 t e i il e n ato tehddž,
když by to panského hospdd stoí il ležitost a pot eba pohleiláoala, orchnosti
soé robotooati pooinen. Ostatní t i ilni pakk snadněišínu sebe, manžlky a ilítek so, ch obžioenía obsdhnutí wého olastního hospild stuí obrdtit ianu suoboilnob, n má, ošak uk, aby oni poilihník paem, ilílu a robotdm orchnosti
časně se dostaoooati, ie ndležitě a spaoedlioě oykonáoali a z nich il ío nákžitého čag neoihházeli. Do kteť chž ošak k robotooání oysazen, ch dn o čas ženní, sena sekdní aklizení, rybník o oil škody hdPní, téžiiní nenaddk se p itrefuiícínebapeční a žddnéhoodklada narpícíp fuěhy ptahooónt a rozumínibyt
nemaji n,brž oni poddaní p i ubooéttt p íběhu, pokažd oeille uznóní soé orchnostiba odporu pracoDat, robotooat aku pomoci prrrpět pooinnibuilou. Naproti ?ak tomu orchnost jich to na pozoru mítbude, aby jin za takooou oykonanou pdci iich něiakou náhralu činil,a a pobdzala. Vberoužto oš& teď na
t i dni t hodne od Nds neimilostioěli oymě enou robotní pooinfiost se nezaoarutjí
poildaní ti, u nichtož ille urbar o, ndmluo neb starobyl, ch a až podnes neproměniteillně ttoaiícíchobyče! o a zoyklostí jindče a néněii se o robotdch konalo
a z,a obyčei bylo, neb p i takooéttt až do neniťka trodní slŇně poz staoeno a oni
žddn, n zp soban proti tottlu obtěžoodni b, ti nenaií. Neméně i
et í nebuile anemdžddnóorchnost té moci míti, poililané soéktoza
mu, aby oil ní ieiíhospiló ské zbožíneboližto užitley, jabo pioa, pókn,ho, sei
ra, slaného nebo p epouštěného mdsla, neb ryb, ilobytk o, ilr beže aktomu
poilobn, ch oěcí, obzoldštně, kňyž to liž skafuné iest, o oyššíceně p íiímatia se
škodou iich podáoati z,ase měl.i, poť D li iich p inucooati neb Uy to těmnto
patefity našimi nakonec zapooědíno míti chceme , ošak aby ž zdpouěď D ostatním práou
tem o oeisadníchhospod,óch neb sice 1inému iim

t í

i

t

še
n

iabo i o zbraňooání cizího nápoie na grunty jlbae
škody
byla; ndpodobně aby také do této zápooědi potaiich neuoozooání,
hooáno nebylo.;*rze poddan, tabooéhohospoiló sbého zbožíneb užitk o,které p i iednom neb druhém panstDí z starobyl, ch snešenís soolením podilan, ch

spaoedlioě

o skutečnézuhooáodní uoedeno iest.
Z č t o r t é. Nemd žddná orchnost pddan, ch so, ch dědtctoí, obnidště
když děti p ed rukami isou, skrze neslušnézp soby na sebe uuozooati obmeiš-

a

lai,

od čehožošak My ty gruntooní ndpady, které od starodáona p

i iednon

neb ilruhém panswí neb statku za obyčeibyly, obzoláštně oyměňouti rděíme.

Dot,baiíce se

85

.l

z

a

p
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ílišdd,ek, ch for, tukde za leden a ča9těii i

z,a c dn

l, m zaisobem tractirooat a s

o spdt-

iaorátiit nelze,late na někter ch místech poddaní na olastní ndkld
rykonati museli, takooé My sice samy o sobě naapooídáme, de o_1 chž neznalou nemírnost tak,k sluŠnosti uooiooati róčíme, aby prt tom poildaní p ed
šboilou zachoodni s pot ebíou outrutou a náklailem zao?at eni, nicnéně _ym
také takooé í ry noánech robotn ch oilítenéa tudy b ilobrému jich p ioedené
byly, isouce ilostl na tom, že orchnost poddan, ch n ch pUh o o tom bez ošeltakého ouplatbu pot ebooai m žr. Dde a
z a š ě s t é. I to zapooídai rdíime f,aty gruntooní poti oysaení urburní,
mu a starcbylenu obyčáii (lečby z,atím mrz;tórchností a poilihnyna ilobrooolně nětco rt"Škonaroondnobylo) ďle olastní o k ahbosti orchnosti nadsazooati
a zoe!šooatl, nepochybu!íce, že leilnakažilá orchnost to, co p edešlych ču o někde 1jroti slušnÓ$i se stdtl mohlo, sanak napraoení p ioéstihleilětibude.
kem se

Za

sedmé.Builou

p i trestání, pokutooáaí a
aby iim poildan chtudy n
oii na žtonostuh so ch skaženi nebyli,ledaby leden nebo druhy poddany_nělakfuo hrilelního p ětinu se dopustil, kdež to my oše p i oymě ení Našeho brá-

ízenízemského, téžieilaokažJépanstoí a orchnost p i iema!ícímhrilelním a orchním práoě ouplně a nepoměniteil]ně

looského obnooeny

z

lich po ilně
poz staoené míti chtíti ráčíme.
Z a o s m é. Nena!í kdé pod.il.ací

zl hejtmany, ou eilnílcy, sprdoce, kilyž se
do služeb prií*aií,tak j&ž na někter ch místech se u obyčei uoozooati chtdo,
račlti nebiaa|a PYcn mzilě a ročnímuflatu jak&oli pomoci ěiniti poinntb, ti.
D e o á t é. Nahdzíme tabé neslušnéb ti, aby poddaní p i panstoí tom,ku
kterého grunfil ndležía k němu kmetniční lsou, ttt roboty oykonloaií a teště
pies to na Pne od orchnosti lich o nooě p ikoupené a ozldlené statby, iešto ta,
hooé p ikoupení stao a pooinnosti těchto poildan ch ani rozmnožooati ani
změnŠouati iem že, k robotooání potaho ní a p idržoodni b, ti něli, což ndpodobně tímto patentem naším z,astffieno 4 zamezefio b, ti ttd, 9šak to na čas
žnía na iiné rychk a nenaddle p ipada!íď, ani ždlniho odkladu nďrpící p íhody, kiležto orchnost časn a neoyhnuteiIlné pomoci oil podilan ch pt ebyie,
když lenom také za takooou páci lin se slušnd ndhrada stane, ostahooalo a
extendirooóno b, U nd.
Aponěoadžza d e s át étíntopdtenteft NŇín po rozličné,tu se zbíha!íď-okolostoličnosti, oelminky a p íčiny,žálnd generdní neb obecny _regule
atub ustullooení se stdti nem že, n brž post eilkoodním čas od p íběh" pstoupně učiniti muset buile, pročežošicbni společné Naši oěrní a poslŇní oby,
oatell země, panstoí a orchnosti, milostioě napomínati, ano l k nim se o tom
d oě ooat ráčíme,že napotom poiWaní lelichh eďansk m, mírn m abohumi8ó

nit

tak

a dítkami w mi také ž
š
^oižrlko*i
a pospěchuzarhooáni,wily w ošuh str
mi znist amsekbení násleilooa 4 ruq
Z a ! e d e n dct é. Cožošeihno,lakžnaikpsdno jediné naty poddan ,
kte í orchnostem soym oěrni a pslušni až posaoailbyh, na tey _čas se rozumí.
Pokudžby pak ti sprotioilí, nyií pak vost eďkem noo ho p islíbenízaslk pslušenstoi p ioedeni podilaní ille obnooenych dib y so, ch oěrnost _a poslušnost
-ne
orchnosti
zachoiali, né pooinnostt oelice a ochotně oykonáodi, tft se tak,
ně
jakžnaoěrn, aposlušn, poddan,
ní
tohoto
mi
ti tomu b, ti neráčíne,le
al
pooahy
ouča
nooení ŇaSeho ďle našle
patentu a tapoti
ohnych a poslušn, ch obyoatel o
neb
takooé p i
Nds
ízsnížio6yl, neb-se dočinil, ady
pooahy
oboiniti
a
pdoně
iedné
lelich ndležitéinstaítl
_
haffie oai, tríběh, a Ókolostoličnosti u soufu o rozezndní se zanechdod, nastupolntt póoin n buile. Veďle ěehož leden každ, se _spraoiti, téžp eil škoilou
a iepfiletiosti Dyst íhatt lak oědětibude, a o tom také ie Naše dokonald a ni{,
l

lostioá

o

l,e.

měsíce čerona, ktha páně šestiloailcatého druhdto,
Římsk&o
ho, krdloostoí našich

Ddn na pardubicícht dorcdtého osmého dne

nácttstého osmilesdt

Ilherského doadcatého šestého a Česk&o doatcdtého čtortého-

kopolil

Edice: Josď Kočí,Odboj nevolníkrl na Fr dlantsku 1ó79-ró87. Pfispěvek
k povstárrí nevo]níkr1 v Čechách v roce tó8o, Liberecr965t s. 123-12ó ( ou-

dob česk p

eklad).

skutečnÝ rozsďr robotních povinno
vlastníhó hospodá. sM a velikostí p
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ou cenu gnažilv o ieií nížení.Hospodá.
sárn, mohl poslat Éeledina či svéhó dva-

isem p l rofu pacooal u |i ího Heyilera, uče se u něho ezdní skla.
Nato jsem se n, m šoagrem kryštofem plltzem, ienž obchoilooal se sklem, oiloz,al sl s
náčiní.
ilo seepoté

se
b
al pak p es

taci dalších článklt, zntchž nepochybně

produkt vlastnihó hospodá siví zi p í-

ou si rolníci v peťcích roku tó8o, vedle

Cesty

s

Plik9žo téžcilobě

o sbh,

_

Dlnaii až ilo Wilně. Tam lam na p l
trt,bterg raal sklo pro císa sk, ilo r.

oyhldstl Turek našemu císaft-odbu, oyzbio4l se silnťtéžnáš
císa + a oyrazil s ooiskem p eil ostňhon a oblehl ii. knyž ile p irazil Turek

ko a když i ostatní ďsa štíooldci se
oek, pofuch a obaoy, fu se dobon-

tn
ce

Rakou ch.

p íchozí,kilo se tehily oe Wilni zilržooaaby se ilo obležpní nedostal, rooněž lseu
Moraoě a do |ihlaoy a oiltuil ilo motaoltooi, tehileišímu tam misťru sklá skému.
Tam jsem setroal po ilobu ieilnoho robu a iloacetl ť dn . odtamuil isem se oilebral ilom a stal se mistran o chňbsbt aplaub z,a mlstrooské itáoo iloaa-

4rru

,
z
a Daot

kop groš_

Plb irry

se rok

itckm šenooě uch nibyl z ízen.ó
m se spolu se su mi šraw-I(ašparem

oa crriu s traka t skh,inírtce u'do*op
es
Lužici,_Wanlborsko,
Bcrlín,
Kiistrin
a Pomo any ilo Štětína,Bole?a
!9šti, SireifsuaWu, Strdatndu a oilud po mo i do Ftlgy o ljoo*l*i, ieho
hlaoního města, oiltud ilo Reo_alu, Narof- a oiluil zase
fln ao Dorpntu, Weynbyy a Rigg, {es Kyronsko ilo Mitaoye, Zodyně, abaoy a lutexielu á skrzp
husko p es Kursb, z,dlio.
Taily jsne šli mdemlu ilnu a ndš ž
je ecWkoně, apotož,etozMemelu ilo
nou] tak ilaleko než pĚes z
se doěhoiliny p eil oečerem
Eeinschem

Text dokumeatu: Narodil isem se

77. dubna roleu 7662, zplor*n otcem
a
matkou
Eoou
Kreybichooou,kte
í mě oychoidoali a posílillyXrEbichem
lali do školy a iimž lsen ponáhal u koní až do šestnáctého ioku m&o žioota.
Potom mne na cehí čty l robi1 ilali ke soému zeti, malí i skla lfuyštofu Heyderooi, mému šoagru, abych se u něho oyuěil slelomalbě. Po dooršení této lh ty
mne slooutn, cech o ch ibshé propustil z uťení,uilělio mně ry, čnílist.

Kr

em cestooa] do Biichelu, Sfitbenu a ilo

Autobiogrďie p edstavuje literární ty;l, doložen v Čechách |iž ve
rncholném sďedověku. Tehdy byl spojen s osobností českéhokrále
a ímskéhocísďe, Karla rV. Později byla autobiograíie vázána na
a4istoltratické prosťedí,pffpadně humarristicky vzilrlané osobnosti
období rarrého novověkrr.
Autobiogrďie sHá e ]itrho Františka Kreybicha (l662-L736), k.r sám byl prlvodně emeslně činn , posléze se věnorra] obchodování se sHem, je časn m dokladem tohoto literá^rního tlryu v neprivilegováném prost edí. Bezpochyby zde prlsobily jéňo životní
a cestorratelské zkušenosť, které získal v létech ró85-172r, kdy
podnikl na t icet cest do rrlzn ch zemí. Navštívilpfitom Mosloru,
Lond n,_Stockholm, Královec či Sedmihradsko, vroce 17oo putoval
p es Bďkárr do Ca ihradu a p i cestě zpět navštíviladu italsk ch
měst.
_ F"vbi"hova autobiogrďie je psána v dosť oblektirmi formě, Kreybich zachpiJ záznamy o sv ch obchodních rispěších, dáJe potom
nejpozoruhodnější události, které na sv ch cesiách zažil, dópratru
po mofi, setkání_s vlky, nebo i některé histoňcké události, ;alc ini bylo svrženíanglického krále Jakuba II. či nástup nrského cára Petrai.
_('reybichorry poměrně stručnézápisy jsou velmi pozoruhodn m svědectvím rr znamu sklá ství, světovi proslulého émesla z čečh.
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