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Abstrakt: Cílem práce je zmapovat valdštejnskou ikonografii 17. století, provést 

rozbor publikovaných rytin a jim předcházejících obrazů a popsat zjištěné 

souvislosti. V prvé části práce lze nalézt stručný úvod do problematiky starých 

tisků a mědirytin 17. století. Následuje představení osobnosti Albrechta 

z Valdštejna se zvláštním zaměřením na jeho vojenskou kariéru a na jeho vzestup 

a pád. Další část práce se zabývá ohlasem Valdštejnova zavraždění v obrazovém 

dobovém tisku. Následuje rozbor portrétních obrazů Albrechta z Valdštejna 

a rozbor portrétních rytin. Samostatná část je věnována soupisu těchto mědirytů. 

V závěru je pak shrnuta pravděpodobná návaznost portrétních rytin na jejich 

předlohy a provedena analýza degradace obrazové informace v závislosti na čase 

a prostředí. 
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Předmluva 

 
Roku 2006 byly zahájeny práce na přípravě výstavy „Albrecht z Valdštejna 

a jeho doba“, pořádané ve spolupráci Senátu Parlamentu České republiky, 

Národního muzea a Vojenského historického ústavu Praha (dále jen VHÚ) ve 

Valdštejnské jízdárně.. K této výstavě otevřené v letech 2007-2008 byla vydána 

také obsáhlá publikace sborníkového charakteru1 zabývající se problematikou 

první poloviny 17. století. PhDr. Ladislav Čepička, hlavní kurátor výstavy 

a jeden z editorů sborníku mě před třemi lety oslovil s návrhem zpracovat 

odborný příspěvek, přibližně o rozsahu dvaceti normostran, do této publikace. 

Jako nosné téma příspěvku jsem zvolil tiskem vydanou ikonografii Albrechta 

z Valdštejna z období 17. století.2 Kromě popisovaného příspěvku jsem pro tento 

sborník dále zpracoval přes třicet katalogových hesel a vedl a koordinoval tým, 

který pro publikaci vytvořil jmenný a místní rejstřík. Mimo to jsem v několika 

případech asistoval PhDr. Čepičkovi při práci editora. Tímto chci vymezit svoji 

práci nejen na výše uvedené stati zabývající se valdštejnskou ikonografií, ale i na 

celém sborníku. 

Při příležitosti výstavy „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“ bylo shromážděno 

značné množství exponátů, jež zahrnovaly nejen mědiryty 17. století, ale 

i množství valdštejnských biografií, mnohdy s bohatým obrazovým doprovodem, 

napsaných v posledních staletích. Díky této koncentraci studijního materiálu bylo 

možno pracovat s rozsáhlou sbírkou tisků 17. století, což mi poskytlo jedinečnou 

příležitost doplnit jedinou dosavadní publikaci zabývající se též problematikou 

valdštejnské ikonografie.3 Nicméně při práci na původním textu jsem neměl 

k dispozici zdaleka všechny exponáty výstavy, které se často objevovaly až po 

redakční uzávěrce sborníkových příspěvků. V následujících letech se pro mě 

pátrání po dalších portrétních obrazech Albrechta z Valdštejna proměnilo 

                                                 
1 ČEPIČKA, L. (ed.); FUČÍKOVÁ, E. (ed.), Valdštejn, 621 s. 
2 Během práce na původním textu, jsem vyzval ke spolupráci i své kolegy Mgr. Michala Hokynka a 
Tomáše Kykala, nicméně jsem byl nejen koordinátorem veškeré práce na stati, ale z cca 80 % i autorem 
výsledného textu. Z tohoto důvodu přejímám některé pasáže původního článku doslovně. 
3 MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, insonderheit des 
Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, 398 s. 

- 8 - 



v posedlost, jejímž výsledkem je sbírka několika set elektronických kopií obrazů 

i rytin významných vojevůdců z období třicetileté války.  

Tato práce v úvodních kapitolách poskytuje stručný obecný přehled problematiky 

tisků první poloviny 17. století s důrazem na mědirytiny. Nejde zde o komparaci 

s obdobím předchozím, ani o popis vývoje, ale cílem je seznámit čtenáře 

s knihtiskem první poloviny 17. století a uvést do řešené problematiky.  

V dalších kapitolách seznamuji čtenáře s osobností Albrechta z Valdštejna. 

Nekladu si za cíl pramenným bádáním objevit nové skutečnosti týkající se jeho 

činů. Životopisná část je zaměřena v prvé řadě na představení Valdštejna jako 

vojáka, vojevůdce, případně politika. Jako vojevůdce je Valdštejn také 

portrétován, a proto tuto část jeho života, jeho vzestupu i pádu, považuji za 

stěžejní. S ohledem na nevšední životní osudy Albrechta z Valdštejna a na 

nutnost alespoň stručně seznámit čtenáře s jeho činy, má tato práce také vyšší 

rozsah, než bývá u diplomových prací zvykem.  

Následující kapitoly se zabývají zobrazením Albrechta z Valdštejna na 

soudobých mědirytech a obrazech. Mědirytina je zde chápána jako nosič 

obrazové informace pro masové šíření mezi uživatele. Z tohoto důvodu se 

zabývám sledováním vývoje Valdštejnových portrétních mědirytů a jejich 

návazností na možné předlohy.  

Cílem práce není jen aktualizovat soupis známých rytin zobrazujících Albrechta 

z Valdštejna, ale zároveň nastínit vývojové linie valdštejnské ikonografie, 

návaznosti konkrétních mědirytin na obrazovou předlohu a rozčlenit je do 

několika skupin dle původní předlohy. S ohledem na zjištěné skutečnosti lze 

v závěru práce předložit pravděpodobnou následnost mědirytin na jejich předlohy 

a provést i porovnání deformací obrazové informace a tedy i devalvace její 

hodnoty v souvislostech s dobovými módními trendy, či s konfesí místa vzniku 

rytin.  

Veškeré použité zdroje budou citovány v souladu s normami ČSN ISO 690 

a ISO 690-2.  
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1 Úvod 
 

Stále atraktivní problematika života a smrti frýdlantského vévody znovu a znovu 
obohacuje bibliografické soupisy. Bohužel totéž nelze říci o problematice 
valdštejnské ikonografie 17. století. Dosud se tématu Valdštejnových zobrazení 
na mědirytinách soustavněji věnoval pouze německý historik umění Christoph 
Gottlieb von Murr. Učinil tak ovšem na dlouhou dobu naposledy v roce 1790, 
a to prostřednictvím jednoho spoře komentovaného výčtu v rozsahu několika 
stran.4  

Tato práce se z velké části opírá o stať5 publikovanou ve sborníku vydaném 
u příležitosti výstavy „Albrecht z Valdštejna“ a jeho doba a přináší nové 
poznatky k problematice valdštejnské ikonografie. Původní text uvedené studie 
zde rozšiřuji o bližší seznámení s osobností Albrechta Václava Eusebia 
z Valdštejna, o soupis portrétních obrazů této výjimečné osobnosti a dále 
doplňuji o nové poznatky, stejně jako opravuji předešlé nepřesnosti. Vzniká tím 
dosud nejkompletnější soupis tištěných portrétů Alberchta z Valdštejna.  
Spolu s kolegy, kteří se mnou pracovali na původním článku, jsem shromáždil 
kolekci elektronických kopií soudobých knižně publikovaných portrétních rytin 
i takových, co vyšly jen ve formě samostatných grafických listů. V následujících 
letech jsem již samostatně tuto kolekci rozšířil a následně jsem portrétní rytiny 
opět podrobil srovnání se všemi známými portréty Albrechta z Valdštejna.  

 

1.1 Volba tématu 
 

Prvním krokem při tvorbě stati byl samotný výběr tématu valdštejnské rytecké 

ikonografie. Téma bylo zvoleno s ohledem na bohaté fondy starých tisků 

knihovny Vojenského historického ústavu Praha. Výchozím pramenem se stal 

MURR, Christoph Gottlieb von. Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen 

Krieges, insonderheit des Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während 

                                                 
4 MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, insonderheit des 
Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, 398 s. 
5 MUNZAR, Z.; KYKAL, T.; HOKYNEK, M., Vyobrazení Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna na 
rytinách 17. století a staré tisky valdštejnské doby, s. 354-363. 
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desselben : Nebst Urkunden und vielen Erläuterungen zur Geschichte des 

berühmten kaiserlichen Generalissimus Albrecht Wallensteins, Herzogs zu 

Friedland. Nürnberg : Bauer- und Mannischen Buchhandlung, 1790, který ve své 

práci shrnuje dobově známou tištěnou valdštejnskou ikonografii. Od Murrovy 

práce se tímto tématem nikdo nezabýval. Proto jsem se rozhodl toto téma 

aktualizovat a provést další rozbor nalezených rytin.  

 

1.2 Specifikace hledaného materiálu 
 

Práce se zabývá výhradně mědirytinami, které vznikly během 17. století, tedy 

ještě za života Albrechta z Valdštejna, nebo relativně krátce po jeho smrti. Tyto 

rytiny měly svoji předlohu buď ve svých starších obdobách, nebo přímo 

v malovaných obrazech portrétujících císařského generalissima. Z tohoto důvodu 

mají také nejvyšší informační hodnotu. Jako informační médium byly 

v 17. století tištěné mědirytiny nejdostupnějším a nejrozšířenějším druhem, který 

zprostředkovával obrazovou informaci široké veřejnosti. Plnily tedy úlohu, 

kterou v pozdějších dobách převzaly modernější technologie, jako jsou litografie 

či fotografie.  

Mědirytiny s pozdější datací, tedy ze století 18. a 19., jsou buď zdařilými 

kopiemi prací starších a z hlediska valdštejnské ikonografie nepřinášejí žádné 

nové vývojové linie, nebo jsou již značně zkreslené a často ani nemají reálný 

podklad, neboť jsou jen odrazem autorovy fantazie a romantizujících představ.  

U těchto rytin již jejich informační hodnota klesá natolik, že je do své práce 

nezahrnuji. 

Základní přehled valdštejnské ikonografie byl převzat z výchozí literatury 

k danému tématu.6 Další mědiryty zobrazující Albrechta z Valdštejna byly 

shromážděny při příležitosti výše zmíněné výstavy "Albrecht z Valdštejna a jeho 

doba". Tato sbírka známých rytin a obrazů byla následně rozšířena na základě 

pátrání v katalozích knihovny VHÚ Praha, hledání ve specializovaných 

                                                 
6 MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, insonderheit des 
Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, 398 s. 
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bibliografiích,7 či v digitálních sbírkách na internetu, jakými jsou např. VD 17, 

francouzská národní knihovna Galica, nebo Mnichovská státní knihovna.  

 

1.3 Staré tisky a rytiny 17. stol.  
   

Rukopisné publikace ve Valdštejnově době již z velké části pozbyly na své 

důležitosti především v důsledku rozvoje a rozšíření knihtisku, díky němuž se 

stávala kniha stále dostupnější záležitostí. Zásadním zlepšením knihtisku, jenž 

měl na svědomí Johannes Guttenberg zhruba o půl druhého století dříve, 

a značným rozšířením tištěné produkce, také stoupla gramotnost obyvatel 

a lidstvo již plynule vcházelo do období informační exploze. Evropské tiskárny 

počaly chrlit záplavu náboženských i světských knih, nepočítaje velké množství 

letáků a pamfletů. Svým dílem k této informační explozi přispěli i Valdštejnové, 

když Henyk z Valdštejna tiskárnou na zámku v Dobrovici reprezentoval 

intelektuální ambice rodu. 

 

1.3.1 Technika dřevořezu a technika mědirytu 
 

Tisky přelomu 16. a 17. století využívaly pro ilustrace především dřevořezu,8 což 

je grafická technika otisku z výšky dřevěného štočku, jehož vydlabané části 

zůstávají bez barvy. Je to stejná technika tisku z výšky, jakou byl pořizován 

i text, takže v lisu mohly být text i ilustrace otištěny najednou. Dřevořezy se 

v knižních publikacích udržely ještě po dlouhou dobu zejména pro ilustrace 

všech levnějších tiskovin, jakými byly kupříkladu kalendáře či jednodušší 

pamflety. Mědirytná technika, při níž je předloha vyrývána na vyhlazenou 

měděnou desku, se v tištěných knihách využívala již od 15. století. Oproti výše 

uvedeným metodám dosahuje věrnějšího zobrazení. Stínování a modelování 

kresby je dosaženo křížovými šrafurami. Jelikož mědiryt je tiskem z hloubky, 

                                                 
7 viz. SCHMID, G., Die Wallenstein-Literatur 1626-1878, 8 s. 
8 BOHATCOVÁ, M., Obecné dobré, s. 17., VOIT, P., Encyklopedie knihy, s. 220-223.  
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ilustrace nemohly být tištěny současně s textem. Pro tisk mědirytných prvků bylo 

nutno zpravidla použít technicky náročnější dvoufázový soutisk, kdy byly rytiny 

vytištěny na předem vyhrazená volná místa. Celostránkové ilustrace, jakými byl 

i frontispis, musely být často do knih vlepovány. 

 

1.3.2 Charakteristika starých tisků 17. stol. 
 

Knižní produkci začíná od počátku dvacátých let 17. století ovládat, spolu 

s nástupem rekatolizace, barokní sloh, jenž se uplatňuje od frontispisu a titulního 

listu, až po ilustrace v textu i mimo něj. Ilustrace jsou vkládány do barokních 

rámů, které nahrazují rámy renesanční, užívají se také různé viněty a ozdoby, 

opět v novém stylu baroka. Titulní list období baroka je mnohomluvný, leckdy 

mu nestačí pouhá jedna strana a musí pokračovat i na stránkách dalších. Pro 

frontispis a ilustrace se v tomto období používají vesměs mědirytiny, z větší části 

celostránkové,9 právě s ohledem na náročnost soutisku. Písmo na titulním listu je 

zpravidla kombinováno z různých druhů a velikostí, z řádků se sestavují obrazce. 

Od doby renesance a humanismu se nadále užívá tzv. ztrácející se sazby, kdy je 

text zarovnán na střed a každý následující řádek je užší nežli předchozí. 

Z renesančního období se rovněž zachovaly – coby východisko rozvrhu titulní 

strany – architektonické tvary jako tympanon a sloupy,10 popřípadě rámce 

s rostlinnými či jinými dekorativními motivy. 

Uvedení časových údajů o vydání knihy si vynutil v době po Tridetském koncilu 

cenzurní dozor. Právě údaje o dataci mohly být úmyslně měněny a zamlžovány 

tak, aby kniha unikla pozornosti cenzorů.11 Letopočet je vyjádřen v titulu 

zvýrazněnými písmeny, zpravidla versálkami, která poukazují na rok vydání 

v římských číslicích. Dále se do textu titulu často vkládají chronogramy či 

chronostichy. 

                                                 
9 KNEIDL, P., Z historie evropské knihy, s. 75.  
10 VOIT, P., Encyklopedie knihy, s. 843. 
11 K problematice cenzury viz BOHATCOVÁ, M., Česká kniha v proměnách staletí, s. 209-212, 294. 
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1.3.3 "Frankfurtské informační centrum" 
 

Knihy ilustrované významnými raně barokními umělci, jako byli rytci a malíři 

z rodů de Bryů, či Merianů, působících ve Frankfurtu nad Mohanem, jsou dnes 

velmi vzácné. Nejcennější knihy z hlediska uměleckých kvalit v barokní době 

ovšem nevycházely v Německu, nýbrž ve Francii a v Nizozemí. Z nich jmenujme 

alespoň publikace de Jodů a Hondiů či slavného van Luikena. 

Tiskařské a nakladatelské domy se v 17. století stále více rozvíjely do role 

informačních center, která shromažďovala informace a redistribuovala je dál ve 

formě letáků, pamfletů, novin a publikací. Jejich výrazným soustředěním vynikal 

mezi jinými městy zejména Frankfurt nad Mohanem. Hojnou a proslulou 

produkci zdejších tiskařů z počátku 17. století nenarušila ani dlouhá následující 

válka. Dokonce lze tvrdit, že tento význam ještě podtrhla, když zvýšená poptávka 

po zprávách o světodějných událostech oné doby podnítila konjunkturu dobové 

publicistické práce. Podnikavý Johann van den Birghden právě odtud pravidelně 

šíří své poštovní noviny, které patří mezi první svého druhu., a tak vedle 

neaktuálních nadčasových pojednání dopřávají nakladatelé, tiskaři a knihkupci – 

často stále v jedné osobě – více prostoru tvorbě letáků, pamfletů a soudobých 

historických přehledů.12

 

1.3.4 Mědirytina a její funkce 
 

Funkce rytiny jako informačního média oné doby má řadu styčných ploch se 

současnou fotografií. Používá se v podobně širokém účelovém spektru, tj. od 

ilustrace po dokumentaci; mimoto představuje nezanedbatelný obchodní artikl.  

Rytina se na rozdíl od malby či kresby dala snadno reprodukovat tiskem, byla 

k tomu přímo určena. Díky tomu zprostředkovávala poměrně přesnou vizuální 

informaci širšímu okruhu zájemců než kterákoli jiná soudobá obrazová forma. 

                                                 
12 LANGER, H., The thirty years` war, s. 226-234, k problematice dobových novin, letáků a propagandy 
tamtéž s. 235-245. 
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V oblasti portrétní tvorby, kde byl kladen důraz na detail, mědiryty již prakticky 

vytlačily stále používané dřevořezy, jež v přesnosti zobrazení s rytinou nemohly 

soutěžit. Nejeden ze slavných malířů 17. století pak měl svého „osobního“ rytce, 

kterému svěřoval převod vlastních prací do podoby rytin. Za všechny jmenujme 

slavného van Dycka a Pietera de Jode ml.  

Vedle ušlechtilé a jistě i lukrativní snahy šířit tímto způsobem kopie uměleckých 

děl se rytiny vyskytovaly na různých letácích a pamfletech, jejichž cílem byla 

kromě informování o zásadních zvratech v politické i vojenské situaci často 

propaganda a nezřídka satira. Málokterý z čelných protagonistů vysoké politiky 

unikl nelichotivému vyobrazení v pamfletech. K nejznámějším patří např. 

Friedrich V. Falcký na kole štěstí.13

 

1.4 Metodologie práce při porovnávání rytin a obrazů 
 

V oblasti pramenných podkladů a použité literatury jsem postupoval na základě 

komparace informací z různých zdrojů a výběru nejpravděpodobnější varianty. 

Tímto způsobem vznikala kapitola věnovaná osobnosti Albrechta z Valdštejna. 

Vzhledem k tomu, že tato práce nemá charakter rozboru biografických publikací 

věnovaných Albrechtovi z Valdštejna, omezil jsem v souladu se zadávacím 

listem vybrané zdroje primárně na moderní českou historiografii. Ze zásadních 

monografií byla použita díla PhDr. Josefa Janáčka, DrSc., PhDr. Josefa 

Polišenského,14 DrSc., a PhDr. Josefa Kollmanna, z nichž zejména práce 

posledně jmenovaného přinesla do valdštejnské problematiky nový pohled. 

V omezené míře byly použity též práce PhDr. Josefa Pekaře, z něhož uvedené 

monografie hojně čerpají či s ním polemizují, a v neposlední řadě též práce PhDr. 

Radka Fukaly, PhD. 

                                                 
13 ŠRONĚK, M.; HAUSENBLASOVÁ, J., Gloria et Miseria 1618-164, s. 64 
14 Vycházím zejména z jeho poslední práce POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, 224 s., která 
je silně ovlivněna novým výzkumem spoluautora Josefa Kollmanna. Starší práce Josefa Polišenského 
částečně podléhají vlivu doby, v níž vznikaly. Tento vliv byl zřejmý i ve Valdštejnské problematice. Za 
pozornost stojí srovnání výše jmenované práce např. se starší POLIŠENSKÝ, J., třicetiletá válka a český 
národ, 238 s. 
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Obdobnou metodou jsem postupoval i při tvorbě medailonů jednotlivých rytců. 

Při porovnávání životopisných dat autorů rytin pak vyvstaly souvislosti jejich 

tvorby a možných návazností velmi zřetelně. 

Pro potvrzení možných souvislostí jsem nadále pracoval s digitalizovanými 

obrazy mědirytin i olejomaleb. Pomocí grafických programů (Adobe Photoshop) 

jsem pak vytvořil průměty a prolínání jednotlivých portrétů. Vrstvením obrazů, 

které umožňuje grafický editor, je možné přeložit jednotlivé portréty přes sebe. 

Při sesazení obrazů stejné velikosti, kde jsou primárním vodítkem oči 

portrétovaného, sekundárním pak pozice úst, lze snadno měnit náhled ze sta 

procent jednoho obrazu po sto procent druhého. Je tak možno plynule sledovat 

pozice jednotlivých rysů, případně jejich deformace. V práci jsou ilustračně 

uváděny průměty v poměru cca 50 % a 50 %, nicméně metoda umožnuje 

i jemnější ladění a pozvolný přechod obrazů. Jakékoliv odchylky kopie od 

originálu jsou tak zcela jasně patrné. 

Výstupy této metody byly zkombinovány s životopisnými daty a výsledkem je 

relativně ucelený obraz vývojových linií valdštejnské ikonografie v 17. století.  

Bohužel, jak to u příspěvků v publikacích bývá, po uveřejnění první práce jsem 

narazil na nové skutečnosti a podklady, doplňující původní práci do této podoby. 

- 17 - 



2 Seznámení s osobností Albrechta z Valdštejna 

 
Kdo vlastně byl Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna? Tento český šlechtic, 

voják, diplomat a politik pocházející z chudého panského rodu dosáhl výšin, 

jichž je souzeno se dotknout jen málokomu. Na vrcholu své moci směroval 

evropskou politiku a určoval tak tok dějin. Dodnes jeho osobnost zaměstnává 

nejednoho historika a interpretace jeho činů popisuje až neuvěřitelné množství 

odborných publikací.15 Přesto jeho postavu dodnes obestírá mnoho 

nezodpovězených otázek.  

Charakterově byl Albrecht z Valdštejna na jednu stranu tvrdý, nesmlouvavý, 

vzteklý a povýšený, nebral ohledy a dokázal si znepřátelit mnoho vlivných lidí. 

Vzbuzoval obavy a strach. Na druhou stranu dokázal být nonšalantním 

kavalírem, zdvořilým a veselým, stejně tak byl i mecenášem umění 

a podporovatelem církve. Citově byl spíše chladný a chladně ctil i své ženy. 

V podstatě byl osamělý bez hlubší citové vazby ke komukoliv.  

Své době se vymykal svým asketismem, neholdoval hodokvasům, naopak 

dodržoval dietu, stejně tak byl výjimečný svojí čistotností a pořádkumilovností. 

Nebyl ani žádným záletníkem. Trápilo ho chatrné zdraví, od mládí často 

postonával. V pozdějších letech ho trápila dna a pravděpodobně i syfilis.16

 Valdštejn měl až nekritickou slabost pro vše italské a obklopoval se italskými 

umělci i důstojníky. Také silně věřil astrologii a byl ochoten řídit se podle 

osobního horoskopu i ve velmi vážných záležitostech. Miloval koně 

a valdštejnské stáje lze považovat za vysoce luxusní.  

Nadevše vynikl jako organizátor a vojenský podnikatel, jehož jeho vlastní 

neuvěřitelná píle, aktivita a umění využít se příležitost vynesla mezi nejvlivnější 

muže Evropy.17

                                                 
15 Dle KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 407, pozn. 37 dosáhl počet 
"valdštejnských" titulů uvedených v pátém díle Zíbrtovy bibliografie České historie vydané roku 1912 
čísla 2770. Jze tedy předpokládat, že v současné době tento počet překročil hranici 3000 publikací. 
16 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 585-587, KOLLMANN, J., Valdštejnův kone, s. 166-
168, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 25-26. 
17 Charakterové vlastnosti Albrechta z Valdštejna výborně shrnul FUKALA, R., třicetiletá válka, s. 67-76 
a FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 247-260. 
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2.1 Původ a mládí 
 

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna se narodil 14. září 1583 na otcově tvrzi 

v Heřmanicích ve východních Čechách.18 Jeho rodiče, Vilém z Valdštejna 

a Markéta, rozená Smiřická ze Smiřic, patřili k starobylé české šlechtě, která se 

hlásila k českobratrskému vyznání. Majetkové poměry Viléma z Valdštejna, 

navzdory starobylosti rodu, patřily ke skromnějším. Ve srovnání s bohatšími 

členy rodu Valdštejnů nebo dokonce s majetkovými poměry Smiřických vychází 

Vilémův majetek velmi skromně. Heřmanické panství, rozložené ve třech 

samostatných enklávách východně od Dvora Králové, tvořila jedna tvrz a sedm 

vesnic.19 Dětství Albrechta z Valdštejna výrazně ovlivnila smrt jeho matky 

Markéty (22. 7. 1593) a záhy na to i smrt jeho otce Viléma (24. 2. 1595).20 

Osiřelý Albrecht byl svěřen dle otcova kšaftu do péče poručníků Karla 

z Valdštejna na Políčanech a především Jindřicha Slavaty z Chlumu 

a Košumberka. Albrechtovy sestry Kateřina Anna a Marie Bohunka skončily 

v péči dalšího strýce Hanibala z Valdštejna a jeho manželky Jitky.  

U poručníka Jindřicha Slavaty na Košumberku se také dostalo Albrechtovi 

základního vzdělání v českobratrské škole. Ve studiích pokračoval v letech 1597-

1599 na latinském gymnáziu ve slezském Goldbergu. Úmrtí Jindřicha Slavaty 

a onemocnění Karla z Valdštejna si však vyžádaly Albrechtův návrat do Čech. 

Poručnictví za nezletilého Albrechta bylo svěřeno jeho tetě Jitce, která se starala 

již o jeho sestry, dále pak Kryštofovi Bukovanskému z Hustiřan a Adamovi 

mladšímu z Valdštejna, který byl nejúspěšnějším příslušníkem rodu Valdštejnů. 

Ti pak vyslali Albrechta v srpnu 1599 k dalším studiím na univerzitu v Altdorfu, 

která patřila k uznávaným protestantským školám.21 Jeho pobyt na univerzitní 

koleji byl však značně problematický a krátký. Zdroje se rozcházejí v interpretaci 

                                                 
18 Datum narození je převzato z POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 19, kde autor vychází 
z data uvedeného na Valdštejnově horoskopu. JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 24 se 
přesné dataci vyhýbá, v dalších zdrojích (např. Wallenstein) je uváděno datum 24. 9. 1583, případně data 
obě viz z Valdšteina, s. 343. 
19 Mapka Heřmanického panství viz POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 19., 
JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 29. 
20 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 31-32. 
21 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 21, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 37-40. 
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událostí, nicméně faktem zůstává, že se mladý Valdštejn spolu s dalšími studenty 

zapletl do násilností namířených proti Altdorfským a jeho rukou byl těžce 

pobodán jeden z měšťanů.22 Jeho studium bylo ukončeno formálně na "jeho 

vlastní žádost" a v únoru roku 1600 se po propuštění z domácího vězení vydal 

zpět domů.  

 

2.2 Počátky vojenské kariéry 
 

Co dělal Valdštejn v dalších třech letech není dosud doloženo, snad působil jako 

páže na dvoře Karla z Burgau, pravděpodobněji absolvoval svoji kavalírskou 

cestu po Evropě, možná se tyto dvě věci nevylučují.23 Josef Polišenský24 

předpokládá návštěvu Německa, Nizozemí, Francie a hlavně Itálie, která se 

nesmazatelně vryla do Valdštejnovy paměti a slabost pro vše italské ho 

doprovázela do konce života.25 Do Čech se vrátil roku 1602. V následujícím roce 

se rozhodl pro vojenskou kariéru, poděkoval tetě Jitce za poručnictví a majetek 

svěřil do správy strýci Janu Kryštofovi. Od roku 1593 zuřila v Uhrách naplno 

další z tureckých válek26 skýtající vojákům všech možných národností možnost 

obživy a výdělku. Pro mnoho mladých šlechticů toužících po vojenské kariéře 

znamenala možnost prosazení a realizace vlastních ambicí.27 Valdštejn zahájil 

vojenskou dráhu v císařském vojsku Giorgia Basty jako fendrich (praporčík – 

                                                 
22 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 21, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 
38. Dle FUKALA, R., třicetiletá válka, s. 69 a FUKALA, R. Sen o odplatě, s. 249 se snad mělo jednat o 
Valdštejnova sluhu, který zranění podlehl. 
23 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 41. 
24 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 21. 
25 FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 248-249. 
26 "Dlouhá turecká válka" (1593-1606). V roce 1593 byla válka vyhlášena oficiálně, ale větší i drobné 
konflikty probíhaly na uhersko-turecké hranici už v letech předchozích – roku 1592 např. Turci dobyli 
pevnost Bihač. Proto se válka označuje také jako patnáctiletá (název třináctiletá v anglofonní literatuře je 
matematicky správný), což pravděpodobně vedlo k tomu, že ji i renomovaní historici jako Doc. PhDr. 
Josef Forbelský (FORBELSKÝ, J., Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. stol., s. 30) a Doc. Mgr. Marie 
Koldinská, PhD. (ŠEDIVÝ, I.; KOLDINSKÁ, M., Válka a armáda v českých dějinách, s. 27 ) datují 
nesprávně léty 1593-1608.    
27 Z dalších mladíků sloužících v Uhrách jmenujme alespoň bělohorského hrdinu Jindřicha hraběte Šlika, 
Petra Ernesta z Mansfeldu, dona Baltasara Maradase, Jindřicha Hýzrleho z Chodů. Ze starších známých 
jmen např. Johanna t'Serclaese hraběte Tillyho, Jindřicha Matyáše hraběte Thurna, Friedricha hraběte 
Hohenlohe, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, moravské Tiefenbachy a další a další.  
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nejnižší důstojnická hodnost) v pluku českých stavů,28 nicméně už zde začínala 

jeho hvězda na vojenském poli zářit. Před Košicemi byl jmenován jako 

hejtman29 v pluku Ferdinanda Koloniče. Zde byl Albrecht z Valdštejna také 

zraněn do paže, respektive ramene. Vzhledem k neutěšené finanční situaci 

u vojska bylo rozhodnuto vyslat k císaři Rudolfovi II. deputaci, která měla uspíšit 

proplacení dlužného žoldu. K tomu byli vybráni důstojníci spolehliví, nicméně 

v tu chvíli postradatelní – Jindřich Hýzrle z Chodů za jezdectvo a Albrecht 

z Valdštejna za pěchotu. Jejich dobrodružnou cestu popisuje Hýzrle z Chodů ve 

svých Příbězích.30 V roce 1605 je zaznamenán návrh českých stavů na 

jmenování Valdštejna jedním z vojenských komisařů,31 kteří se měli zabývat 

problematikou výplat vojska. Je otázkou, zda se již zde projevil Valdštejnův 

organizační talent, nebo spíše protekce Adama mladšího. Rok 1605 však 

Albrecht z Valdštejna prostonal a vojensky ani veřejně se nijak neangažoval. 

Během rekonvalescence ze zranění a nemocí navštívil Albrecht svého 

novopečeného švagra Karla staršího ze Žerotína. Počátkem roku 1606 byl 

Valdštejn jmenován českými stavy Nejvyšším (tedy obristem – plukovníkem) 

nad plukem německých knechtů. Vzhledem k uzavření příměří a posléze k 

podpisu Vídeňského, respektive Žitvatorockého míru sice již nedošlo k 

naverbování pluku, ale už jen fakt Valdštejnova jmenování považuji za velmi 

významné ocenění jeho vojenských a organizačních schopností.32 Mladý 

důstojník Valdštejn se v důsledku ukončení bojů v Uhrách chystal odcestovat do 

                                                 
28 PFAFFENBICHLER, M., Valdštejn jako vojenský podnikatel, s. 260. V tom případě se může jednat o 
pluk hraběte Vratislava (podle HÝZRLE Z CHODŮ, J., Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, s. 201), 
nicméně problematika Dlouhé turecké války ve vztahu k českým zemím není dosud zpracována. 
JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 48 se zmiňuje o plucích vypravovaných z Čech, ale 
Česko, Parlament. Digitální knihovna České sněmy, s. 487 potvrzuje jen mustruňk v Táboře – tedy jízdu 
pana Vřesovce. POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 23 uvádí, že Koloničův pluk nebyl 
verbován v Čechách, nicméně HÝZRLE Z CHODŮ, J., Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, s. 210 mluví o 
českém regimentu pana Ferdinanda Koloniče. 
29 Velitel pěší kumpanie, tedy cca 200 - 300 mužů. POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 23, 
WALLHAUSSEN, Johann J. von, Kriegskunst zu Fuß, darinnen gelehret und gewiesen werden, s. 78-79. 
30 Hýzrle byl nemocen a Valdštejn zraněn, později i nemocen. HÝZRLE Z CHODŮ, J., Příběhy Jindřicha 
Hýzrla z Chodů, s. 210-214. 
31 Vedle Kryštofa z Fürstenbergu. JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 53. 
32 Postup z postu fendricha na obrista během jediného de facto půlročního tažení znamená velmi rychlý 
vzestup. Srovnejme např. s Jindřichem Hýzrlem z Chodů, který sloužil s přestávkami od roku 1596 a do 
konce Dlouhé turecké války se plukovnického patentu nedočkal. HÝZRLE Z CHODŮ, J., Příběhy 
Jindřicha Hýzrla z Chodů, s. 56-119. 
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španělského Nizozemí, které bylo místem, kde mohl získat další vojenské 

zkušenosti.33  

 

2.3 Konverze a kariéra dvořana 
 

Z této výpravy nakonec sešlo a Albrecht z Valdštejna se rozhodl zkusit štěstí 

u dvora rakouských Habsburků. Prvotním předpokladem k takové kariéře byla 

katolická víra, neboť od počátku 17. století se ke slovu u dvora dostávali 

radikální přívrženci tzv. Španělské strany. Éra umírněných katolíků a protestantů 

nenávratně končila již roku 1602.34 Albrecht z Valdštejna nad konverzí dlouho 

neváhal a na podzim roku 1606 přestoupil ke katolicismu.35 Švagrovo 

doporučení mu pak pomohlo otevřít cestu ke dvoru arcivévody Matyáše. Vliv 

předního moravského politika Karla staršího ze Žerotína byl značný, a tak roku 

1607 byl Albrecht z Valdštejna přijat do arcivévodské služby jako Matyášův 

komorník. Vyhrocení "Sporu domu rakouského" přivedlo Valdštejna znovu do 

pole, tentokráte v hodnosti hejtmana moravského pluku Maximiliána z 

Liechtensteina. Jako jeden z mála českých šlechticů se tak účastnil Matyášova 

tažení na Prahu roku 160836. Někdy na sklonku téhož roku také pro Valdštejna 

vypracovavá horoskop císařský astronom a matematik Johannes Kepler.  

 

                                                 
33 Tzv. Osmdesátiletá válka mezi Španělským Nizozemím – dnešní Belgií – a Spojenými provinciemi – 
Holandsko – byla vojenskou školou celé Evropy. Zatímco protestantští důstojníci získávali zkušenosti ve 
vojsku Spojených provincií pod legendárním vojevůdcem Mořicem Oranžským, katoličtí důstojníci se 
zdokonalovali ve svém řemesle ve španělské tzv. flanderské armádě pod neméně známým generálem 
Ambrosiem Spinolou. 
34 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 22, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 41-45. 
35 Mezikonfesijní přestupy v zájmu kariéry nepatřily mezi nic neobvyklého, za zmínku stojí např. 
konverze k protestantismu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic v roce 1618 (KOLDINSKÁ , M. 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, s. 316-329) či Petra Ernesta z Mansfeldu v roce 1610, kdy se stal 
vojevůdcem Protestantské Unie (Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 20, Maaß - Kaiser Maximilian II., 
s. 223) 
36 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 29, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 69-74. 
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2.4 První manželství a moravské období 
 

Zásadním zlomem v Albrechtově životě se stává květen 1609, kdy se poprvé 

oženil. Jeho manželkou se stala zhruba stejně stará moravská šlechtična Lukrécie 

Nekšová z Landeka. Kromě toho, že sňatkem Albrecht z Valdštejna získal slušné 

statky na Moravě, což zohledňuje jeho další příklon k Moravě, panství Vsetín, 

Lukov a Rymice. Lukrécie zdědila majetek po svém prvním manželovi 

Arklebovi z Víckova a na Prusinovicích. Přátelila se s Albrechtovou sestrou 

Kateřinou Annou, manželkou Karla staršího ze Žerotína. Zdá se být zcela 

logické, že sňatkem na Moravu se Albrecht z Valdštejna, komorník arcivévody 

Matyáše, přesouvá v roce 1610 i majetkově definitivně do Matyášova tábora 

z prorudolfovsky orientovaných Čech. Protekce jeho švagra Karla staršího ze 

Žerotína, jakožto předního moravského šlechtice a politika, mu pak jistě zajišťuje 

více než dobré postavení mezi moravskou stavovskou obcí.37 Na podzim téhož 

roku prodal Heřmanické panství svému strýci Hanibalovi a zároveň začínal 

podnikat kroky k zabezpečení svého moravského dominia.38 Na nekšovské 

dědictví si totiž činili v celku oprávněné nároky jeho sousedé – Václav Bítovský 

z Bítova39 a Jan Adam z Víckova,40 takže Valdštejnovo držení Rymice a Lukova 

bylo de facto protiprávní.  

Další Valdštejnovo působení v pozici vojenského velitele je doloženo spoře. Jeho 

účast na tažení moravského zemského vojska na pomoc Praze, sužované vpádem 

Pasovských není doložena.41  

                                                 
37 K horoskopu a sňatku a majetkovým poměrům Lukrécie na Moravě POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J. Valdštejn, s. 28-36, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 75-104. O Karlovi 
starším ze Žerotína tamtéž. Dále např. Karel starší ze Žerotína a jeho doba, 53 s., ŽEROTÍNA, K. starší 
ze, Z korespondence, 452 s., FUKALA, R., třicetiletá válka, s. 22-40, FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 48-
68. Nejnověji KNOZ, T., Karel starší ze Žerotína, 368 s. 
38 O prodeji JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 98 a POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., 
Valdštejn, s. 35. Valdštejn je jen spolumajitelem panství vedle své ženy Lukrécie. O moravských panství 
Lukov, Vsetí, Rymice a nekšovském dědictví POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 34-35, 
JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 102-111.  
39 Podrobněji JANÁČEK, J., Valdštejnova pomsta, 366 s. 
40 Podrobněji FIALOVÁ, V., Jan Adam z Víckova, 81 s. 
41 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 36, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 103-104. Janáček hovoří o naverbování 600 mušketýrů již na jaře 1610. 
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Spolumajitel Vsetína, Lukova a Rymic se od roku 1612 začínal exponovat 

i v náboženských záležitostech a na Vsetínsko přicházejí z jeho popudu 

olomoučtí jezuité. Jejich protireformační tažení se však nesetkával s úspěchem. 

Albrecht z Valdštejna dále demonstroval svoji náboženskou horlivost poutí do 

italského Loreta, kam vyrazil v létě téhož roku. Po jeho návratu obnovili svoji 

činnost i jezuité na Vsetínsku, což vede k poddanským nepokojům. Použití 

vojska proti rebelům Valdštejnovi vymluvil jeho švagr Žerotín.42  

V létě následujího roku doprovázel Albrecht císaře Matyáše na říšský sněm do 

Řezna coby jeho komorník. V této době již byla Lukrécie, jejíž zdraví nikdy 

nebylo příliš pevné, vážně nemocná. Zemřela na jaře roku 1614 a je pochována 

ve Štípně, kde Valdštejn nechal o dva roky později založit kartuziánskou 

nadaci.43 Dekretem císaře Matyáše pak bylo ještě roku 1614 Valdštejnovi 

povoleno disponovat vyženěným majetkem. Také se v témže roce setkal na 

olomouckém sněmu s arcivévodou Ferdinandem Štýrským, předpokládaným 

nástupcem císaře Matyáše. 

 

2.5 Moravským plukovníkem a ve Furlanské válce  

 

Přelomovým bodem Valdštejnovy vojenské kariéry, se stal rok 1615. Na letním 

generálním sněmu stavů Koruny české byla odsouhlasena nutnost defenze proti 

Gáboru Bethlenovi,44 přičemž svolání zemské hotovosti bylo zamítnuto 

a moravští stavové odsouhlasili naverbování profesionálního vojska. Mělo se 

jednat o pěší pluk o 3000 mužů a dva jezdecké pluky po 1000 jezdcích. 

                                                 
42 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 36-37, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 114-117. Valdštejnův radikální katolicizmus v těchto letech je v rozporu s jeho pozdější náboženskou 
tolerancí v císařské armádě. Lze usuzovat, že se tímto hlásí k radikální španělsko-katolické dvorské 
straně, která zesílila po Matyášově volbě císařem a po nastoupení politického kursu vídeňského kardinála 
Khlesla. Je tedy otázkou, do jaké míry je jeho náboženský zápal skutečný a do jaké míry se jedná o 
politickou pózu, či docela obyčejnou vypočítavost.  
43 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 37, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 120-121 
44 Gábor Bethlen (cca 1580-1629) – sedmihradský kníže, protestant, vůdce uherské opozice proti 
Habsburkům. Od Bočkajova povstání (1604-1606), které zvrátilo dosavadní císařské úspěchy na 
uherském bojišti, přerůstala dalších sto let opozice sedmihradských knížat proti středoevropské 
Habsburské monarchii často v ozbrojené konflikty, kterými trpěly hlavně Horní Uhry (dnešní Slovensko) 
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Plukovníky byli jmenováni Petr Sedlnický z Choltic a Jiří z Náchoda pro jízdu 

a Albrecht z Valdštejna pro pěchotu. I když verbování pluku dosud neproběhlo, 

bral novopečený moravský plukovník svoji hodnost velmi vážně a okamžitě 

začal na Lukově shromažďovat zbraně.45  

Rok 1616 přinesl Albrechtovi z Valdštejna další sblížení se stranou Ferdinanda 

Štýrského, když se stal komorníkem arcivévody Maximiliána, velmistra Řádu 

německých rytířů a Ferdinandova podporovatele. Ferdinand Štýrský vedl od roku 

1615 soukromou válku s Benátčany o město Gradišku ve Furlansku, ve které měl 

jen velmi skromnou podporu ze strany Španělska i císaře. Když mu Valdštejn 

nabídl, že pro něho na své vlastní náklady vypraví do pole na šest měsíců dvě 

kumpanie kyrysníků, byla to nabídka, která se neodmítá.46 Touto nemalou 

investicí si Valdštejn "kupoval" přízeň budoucího panovníka, stejně jako reputaci 

oddaného a obětavého vojenského velitele. V létě 1617, v době volby Ferdinanda 

Štýrského zvolen českým králem Ferdinandem II., byl Albrecht z Valdštejna se 

svojí jízdou již pravděpodobně ve Furlansku. Ferdinandovým vojákům velel 

plukovník Dampierre a španělskému pomocnému sboru plukovník Marradas.47 

Boje se točily stále kolem Gradišky, kterou Benátčané marně obléhali a 

Ferdinandovi vojáci se ji stejně marně snažili vyprostit z obležení. Valdštejn se 

svými kyrysníky se vyznamenal v několika bojových akcích. V září 1617 byl 

však mezi oběma znepřátelenými stranami v Madridu podepsán mír.48 Nicméně 

drobnější boje pokračovaly až do konce roku. Albrechtovi přinesly nové válečné 

zkušenosti náměty ke zlepšení organizace jezdectva, které zpracoval do formy 

                                                                                                                                               
a Východní Morava. Gábor Bethlen, DANGL, V., Bethlen proti Habsburkům, 31 s., DANGL, V., 
Slovensko vo víre stavovských povstání, 212 s.  
45 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 38-39, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 129-133. Lukovské zbraně posloužily velmi dobře v době stavovského povstání Janovi Adamovi z 
Víckova, který jimi vyzbrojil odbojné Valachy. 
46POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 39-40, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 143-149. Původně se mělo jednat o 1 kumpanii kyrysníků a o 80 pěšáků. Náklady na tento podnik 
odhaduje Polišenský na min. 80 000 zlatých, které Valdštejn hradil částečně z majetkových transakcí s 
Adamem mladším z Valdštejna a částečně z půjčky od neznámého věřitele. 
47 Podrobná biografie viz FORBELSKÝ, J., Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. stol., 716 s. Za zmínku fakt, 
že na benátské straně se války účastnil savojský pluk vedený Petrem Ernestem z Mansfeldu. UHLÍŘ, D., 
Černý den na Bílé hoře, s. 16-17. Zde je také základní popis konfliktu ve Furlandsku. V české 
historiografii dosud nejpodrobněji o válce ve Furlandsku FORBELSKÝ, J., Španělé, říše a Čechy v 16. a 
17. stol., s. 72-86 a 93-102. Podrobněji k problematice Uskoků SIMON, R., The Uskok „Problem“ and 
Habsburg, Venetian, and Ottoman Relations at the Turn of the Seventeenth Century.  
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příručky pro vojáky. Tento "Wallensteinische Reutter Recht" byl poprvé vydán 

až v závazném císařském "Vojenském právu" v roce 1642.49  

 

2.6 Počátek Českého povstání 

 

Situace v českých zemích se zatím počátkem roku 1618 stále více vyostřovala. 

S volbou Ferdinanda Štýrského se do popředí draly radikální katolické kruhy 

a stoupenci tvrdé protireformace. Incident s uzavřením luteránských kostelů 

v Hrobech a v Broumově,50 které se nalézaly na církevní – tedy katolické půdě, 

vystupňoval napětí mezi nimi a neméně se radikálizujícím protestantským 

křídlem. Pod vedením Jindřicha Matyáše Thurna51 vtrhli 23. května 1618 

protestantští radikálové do české dvorské kanceláře na Pražském hradě. Po krátké 

slovní potyčce byli z okna do hradního příkopu vyhozeni dva z pěti 

místodržících52 – Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu a 

Košumberka. Za nimi se z okna nedobrovolně odebral ještě sekretář Filip 

Fabricius,53 který oba místodržící hájil. Takzvanou druhou pražskou defenestrací 

začalo české stavovské povstání a tím de facto i třicetiletá válka. K povstání 

českých stavů se připojili i stavové slezští a lužičtí. Na sjezdu moravských stavů 

v Olomouci však převládl vliv Valdštejnova švagra Karla staršího ze Žerotína a 

olomouckého kardinála Františka Dietrichsteina. Morava si zachovala v konfliktu 

neutrální postavení, nicméně rozhodla se k vlastní obraně aktivizovat své 

stavovské vojsko. Vrchním velitelem moravského vojska se stal kardinál 

                                                                                                                                               
48 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 39-40, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, s. 151-
154. 
49 Wallenstein. 
50 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 33  
51 Podrobná biografie viz POJAR, M., Jindřich Matyáš Thurn, 259 s. obsahuje však chyby a nepřesnosti. 
FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 287, pozn. 325. Je otázkou do jaké míry byl čin Jindřicha Matyáše 
Thurna motivován snahou hájit náboženská práva a do jaké míry se jednalo o pomstu za jeho sesazení z 
výnosného postu Karlštejnského purkrabího (což byla odveta za to, že jako jediný spolu s Linhartem 
Colonnou z Felsu zvedl ruku proti volbě Ferdinanda Štýrského za českého krále).  
52 Mezi ně patřil i Adam mladší z Valdštejna., JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 156-159. 
53 Posléze byl 23.3.1623 císařem Ferdinandem II. nobilitován s přídomkem von Hohenfall, tedy z 
vysokého pádu. KILIÁN, J., Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu, s. 93. Podrobná biografie viz 
KILIÁN, J., Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu, 437 s. 
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František Dietrichstein,54 plukovníky dle rozhodnutí sněmu z roku 1615 

protestant Petr Sedlnický z Choltic a katolíci Jiří z Náchoda a Albrecht 

z Valdštejna.  

Neutralita Moravy byla již v počátku války zpochybněna tím, že stavové povolili 

Buquoyovu císařskému vojsku průchod Moravou. Rovněž dispozice moravského 

vojska u českých hranic (dle instrukcí z Vídně) je stavěla do pozice císařských 

záloh. Valdštejn ihned začal verbovat a 5. září již stál se svým plukem v Jihlavě. 

Odtud podporoval zásobováním operace Buquoyova sboru v jihovýchodních 

Čechách, čímž si vysloužil stížnosti od českého stavovského direktoria i od 

moravských protestantů v čele s Ladislavem Velenem ze Žerotína.55 Nejpozději 

od konce roku 1618 se po domluvě s Ferdinandem II. Valdštejn stal zároveň 

císařským plukovníkem a na své vlastní náklady nechal ve španělském Nizozemí 

verbovat podplukovníkem Pierrem de la Motte kyrysnický pluk o 1000 

jezdcích.56  

Koncem roku 1618 je Valdštejnův stavovský pluk přeložen do Olomouce. 

Plukovnický patent si Valdštejn osobně převzal z rukou Ferdinanda II. ve Vídni 

24. března, tři dny po smrti císaře Matyáše. Vratká moravská neutralita byla 

vystavena silnému tlaku jednak ze strany protestantské opozice, jejíž vůdce 

Ladislav Velen ze Žerotína připravoval ve spolupráci s českou stavovskou obcí 

převrat. Tečku za neutralitou Moravy učinil 23. dubna 1619 Jindřich Matyáš 

Thurn, když s českým vojskem překročil hranice a postupoval na Moravské 

Budějovice a na Znojmo, kde se spojil se Sedlnického moravským plukem 

a s představiteli protestantské opozice a pokračoval v tažení k Brnu. Kardinál 

Dietrichstein, jakožto přední představitel císařské strany, mezitím zpanikařil 

a odjel pro instrukce do Vídně. Dne 30. dubna byl však již zpět v Brně a stěžoval 

                                                 
54 Podrobná biografie viz BALCÁREK, P., Kardinál František Ditrichštejn, 255 s. Kardinál Dietrichstein 
působil jako velitel moravské zemské hotovosti v roce 1605-1606 kdy bylo třeba hájit zemi proti vpádům 
Bočkajovců. KAMENÍČEK, F., Prameny ke vpádům Bočkajovců na moravu a k ratifikaci míru 
vídeňského od zemí koruna české roku 1605-1606, s. 112. 
55 Podrobná biografie viz HRUBÝ, F., Ladislav Velen ze Žerotína, 381 s. 
56POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 47-48, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 166-179. Zajímavé je i to, že verbovací patent pro Ferdinanda z Nagarolu, který působil v Dampierrově 
císařském sboru, pro verbování na biskupských panstvích vydal na podzim 1618 sám kardinál 
Dietrichstein.  
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si na plukovníky Náchoda a Valdštejna, že učinili rozhodnutí, o kterém neví, zda 

bylo dobře uváženo.57  

 

2.7 Útěk do Vídně 

 

Týž den uvedl Jiří z Náchoda svůj pluk do stavu bojové pohotovosti a vyrazil 

z Brna ke Kroměříži, kde se chtěl spojit s Valdštejnem. U Vyškova však došlo 

v pluku ke vzpouře, velení převzal podplukovník Stubenvoll a Jiří z Náchoda 

musel prchnout do Vídně. Rovněž Albrecht z Valdštejna vydal 30. dubna rozkaz 

k pochodu na Kroměříž. Za Olomoucí se však podobně jako v Náchodově pluku 

projevily pokusy o vzpouru. Vrchní strážmistr, který se postavil rozkazům svého 

plukovníka, zaplatil za porušení subordinace na místě životem a příznaky 

vzpoury byly potlačeny. Večer téhož dne se Albrecht z Valdštejna se svojí osobní 

gardou vlámal do obydlí zemského pokladníka a donutil ho k vydání stavovské 

pokladny, která obsahovala asi 96 000 zlatých. Šest z deseti kumpanií 

Valdštejnova pluku bylo 3. května u Strážnice dostiženo stavovskou jízdou 

a vráceno do Brna, se čtyřmi kumpaniemi a stavovskou pokladnou se však 

Valdštejnovi podařilo přes uherské území přejít do Rakous a 5. května byl ve 

Vídni58.  

Protože k rozchodu moravských stavů s Ferdinandem II. zatím nedošlo, byl 

Valdštejnův čin považován na Moravě za vlastizradu. Kardinál Dietrichstein psal 

3. května do Vídně list žádající o navrácení stavovských peněz i vojáků 

a neposlední řadě o potvrzení své neviny na Valdštejnově akci. O pět dní později 

se brněnský stavovský sněm rozhodl vsadit kardinála Františka z Dietrichsteina, 

Ladislava z Lobkovic a Karla staršího ze Žerotína do domácího vězení, Jiří 

z Náchoda a Albrecht z Valdštejna pak byli dáni do klatby a jejich statky 

zkonfiskovány. Ferdinand II. přislíbil navrácení stavovské pokladny i zbytků 

                                                 
57 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 49-50, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 181-184. 
58 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 50, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 184-187. 
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pluku, nicméně Valdštejna nijak nepotrestal, naopak ve své odpovědi 

Dietrichsteinovi se ho zastával, že se jen snažil uchránit stavovské peníze před 

českými rebely.59  

2.8 Císařským plukovníkem 

 

Po namáhavém útěku z Moravy se Valdštejn roznemohl. Odcestoval sice ještě 

z Vídně do Pasova, kam v polovině měsíce dorazil jeho nový kyrysnický pluk, 

ale na české bojiště ho Valdštejn vyslal pod velením podplukovníka de la Motte. 

Sám byl 3. června ještě v Pasově. Zda se osobně zúčastnil bitvy u Záblatí, ve 

které vrchní velitel císařské armády Karel Bonaventura Buquoy rozdrtil sbor 

hraběte Mansfelda a kde k vítězství výrazně přispěli i Valdštejnovi kyrysníci, 

zůstává otázkou.60 Buquoy následně opanoval větší část jižních Čech.  

 
obr. č. 1 Bitva u Záblatí, kolorovaná mědirytina Abrahama Hogenberga cca 1630 ze sbírky 
Hogenbergsche Geschichtsblätter. Valdštejnovi kyrysníci útočí v levé spodní části obrazu. (převzato 
z Wikimedia Commons)  

 
                                                 
59 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 50-51, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 188-189. 
60 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 52 píše o Valdštejnově neúčasti, JANÁČEK, J., 
Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 191-192 vyslovuje pochybnost o účasti, ale předkládá dobové svědectví 
Pavla Skály ze Zhoře, které Valdštejna mezi účastníky jmenuje. SKÁLA ZE ZHOŘE, P., Historie česká, 
s. 153 
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Porážka u Záblatí vyvolala mimo jiné opětovné kolísání Moravy. Karel starší ze 

Žerotína dojednal ve Vídni na červenec příměří mezi Ferdinandem II. 

a Moravany a exponenti císařské strany se pokoušeli spolu s moravskou 

katolickou emigrací připravit prohabsburský převrat. Moravu během července 

navštívil potají i Albrecht z Valdštejna, aby se setkal v Kunovicích s Ladislavem 

z Lobkovic a Zdeňkem ze Žampachu, představiteli tzv. španělské strany. Při 

jednání se velmi nelichotivě vyjádřil o chování kardinála Dietrichsteina ve 

smyslu velezrady,61 na což Dietrichstein reagoval obratem stížností do Vídně. 

Část Valdštejnových kyrysníků byla mezitím vyčleněna do Dampierrova sboru, 

který měl počátkem srpna proniknout na Moravu. U Dolních Věstonic se však 

Dampierrovi postavilo do cesty slabší moravské vojsko vedené Vladislavem 

Velenem ze Žerotína a Friedrichem z Tieffenbachu a po několikahodinové bitvě, 

v níž Valdštejnští kyrysníci utrpěli značné ztráty, byl poražený Dampierre 

donucen k ústupu. Morava tak zůstala nadále v protestantském táboře. Albrecht 

z Valdštejna se však ani tohoto střetnutí nezúčastnil, zůstával u Buquoyova štábu 

a jednal o dalším rozšíření svého pluku.62

Během léta 1619 došlo k několika zásadním zvratům na politické scéně. 

V červenci uzavřeli stavové Čech, Slezska, Moravy a Lužice konfederaci, k níž 

se v polovině srpna připojili i stavové Horních a Dolních Rakous. Nakonec ke 

konfederaci přistoupili i stavové Uherští a Sedmihradští. Ferdinand II. byl 

sesazen z českého trůnu a novým králem byl 26. srpna zvolen Friedrich V. 

Falcký,63 vedoucí představitel říšské Protestantské Unie. Paradoxně o dva dny 

později byl ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen, i falckým kurfiřtským hlasem, 

novým římskoněmeckým císařem Ferdinand II.64    

V září nastoupila s novými falckými jednotkami poslední velká povstalecká 

ofenziva, na Vídeň postupovaly protestantské sbory Friedricha von Hohenlohe 

                                                 
61 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 53, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 193. Vztahy Valdštejna a Dietrichsteina byly všeobecně špatné, Valdštejn kardinálem pohrdal a 
vyjadřoval se o něm jako o "zkurveném páteříčkovi". POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., 
Valdštejn, s. 51, FUKALA, R., třicetiletá válka, s. 71, FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 252-253. 
62 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 53-54, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 193-196, o bitvě u Dolních Věstonic UHLÍŘ, D., Černý den na Bílé hoře, s. 52-53. 
63 Podrobná biografie viz ČECHURA, J., Zimní král, aneb, České dobrodružství Fridricha Falckého, 
380 s. 
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z Čech, Jindřicha Matyáše Thurna z Moravy a Gábora Bethlena z Uher. 

Dampierre i Buquoy ustupovali k obraně Vídně. Koncem října kryl Valdštejn se 

svojí jízdou ústup Buquoye přes Dunaj.65 Ohrožení Vídně trvalo do konce 

listopadu, začátkem prosince však stavovské vojsko zatroubilo k ústupu, protože 

Gábor Bethlen, jemuž do Uher vpadl polský kozácký sbor, dal přednost uzavření 

příměří. Valdštejnovi se během podzimu 1619 podařilo získat od císaře povolení 

k dalšímu verbování, a tak již počátkem roku 1620 měl pod svým velením kromě 

podplukovníka de la Motte i podplukovníka Toquata Contiho a 2000 jezdců.66  

 

2.9 Členem dvorské válečné rady 

 

Počátkem roku 1620 zaznamenala zásadní úspěchy habsburská diplomacie – pro 

válku proti povstalým stavům byl získán bavorský kurfiřt Maximilián I., čelný 

představitel říšské Katolické Ligy a za příslib zástavy obojí Lužice i saský kurfiřt 

Jan Jiří, přední říšský luterán. Ligistické vojsko, v jehož čele stál kurfiřt 

Maximilián spolu s maršálem Johannem T'serclaesem Tillym,67 se spojilo pro 

jarní tažení s císařskou armádou. Valdštejnští kyrysníci bojovali 10. února 

u Langenloisu, 11. března u Mainssau a 13. dubna u Sinzendorfu opět bez svého 

plukovníka, který byl opět nemocný.68 V srpnu byl Albrecht z Valdštejna 

jmenován členem dvorské válečné rady a na počátku září se se svým plukem 

účastnil nástupu katolických armád do Čech. Počátkem listopadu byl odeslán 

jako "nařízený císařský komisař pro království České" do severozápadních Čech, 

                                                                                                                                               
64 UHLÍŘ, D., Černý den na Bílé hoře, s. 50-51. 
65 Dle Doc. Forbelského vyzdvihuje Valdštejnovo počínání ve svých pamětech Vilém Slavata z Chlumu a 
Košumberka. FORBELSKÝ, J., Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. stol., s. 210. 
66POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 54-55, hovoří o dvou jezdeckých plucích, 
JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 197-204 rozebírá finanční operace a zajištění financování 
vojska. Hovoří však o jediném pluku s dvojnásobným počtem mužů. Za směrodatné lze považovat 
informace z WREDE, A. von, Geschichte der K. und K. Wehrmacht. Bd. III, s. 415-416. Zde jsou 
uvedeny dva Valdštejnovy pluky – pluk pod de la Mottem pro který byl Valdštejnovi vystaven 
plukovnický patent 24. 3. 1619 a pluk pod Contim, pro který byl vystaven plukovnický patent 30. 10. 
1619. 
67 Podrobná biografie viz např. KLOPP, O., Tilly im dreissigjährigen Kriege, 2 sv.  
68 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 55-56, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 204-206. 
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kde pacifikoval města Louny, Žatec,69 Ústí nad Labem, Litoměřice i další, proto  

v bitvě na Bílé hoře na rozdíl od svých pluků chyběl.70 Jeho vyslání do severních 

Čech však znamenalo jednak jeho první samostatné velení nad malým armádním 

sborem složeným z císařsko-ligistických jednotek,71 jednak se jednalo o značný 

projev důvěry, neboť šlo o zajištění severních Čech dříve, než by se vzdaly do 

rukou saského kurfiřta Jana Jiřího, který měl na české luterány v této oblasti 

nemalý vliv. 

Vojenský krach stavovské armády na Bílé hoře byl zlomovým okamžikem, který 

předznamenal i politický pád celého povstání. Útěk Friedricha V. Falckého ze 

země i obecné kapitulantství v Čechách i na Moravě však zdaleka neznamenaly 

konec války. Těžiště bojových operací se přesouvalo na jedné straně směrem 

k Plzni a do Falce, na druhé straně ke Slezsku a do Uher. Koncem roku 1620 se 

ligistická armáda Maximiliána Bavorského obrátila zpět do říše proti Falci, a tak 

císařští museli přistoupit k novému verbování. Mezi sestavenými pěšími pluky 

měl být i další Valdštejnův, tentokráte pod velením zplnomocněného 

podplukovníka Ferdinanda z Nogarollu.72 Peníze na verbování zajistila kořist ze 

severočeských měst. V polovině prosince byl Albrecht z Valdštejna v Praze, kde 

se opět léčil ze svých neustálých zdravotních potíží, a ocitl se tak znovu ve středu 

dění právě v okamžicích, kdy se schylovalo k dělení majetku poražených 

a k odměnám pro vítěze.73  

                                                 
69 Zásluhy o pacifikaci Žatce si připisuje i plukovník Jindřich Hýzrle z Chodů. HÝZRLE Z CHODŮ, J., 
Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, s. 345-348. Nicméně on i Gerhard von Taxis podléhal velení 
Albrechta z Valdštejna. JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 221-222, dle FORBELSKÝ, J., 
Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. stol., s. 263 byl Valdštejn 4. 11. odvelen zpět k hlavní armádě, nicméně 
toto tvrzení je podepřeno jen vzpomínkami Jindřicha Hýzrla z Chodů, který je v tomto ohledu poněkud 
nekonkrétní.  
70 Na Bílé hoře bojovaly oba Valdštejnovy pluky. Je pravděpodobné, že s ohledem na uváděný počet pěti 
kumpanií v každém pluku bojovaly jako jediný útvar – běžným standardem byly pluky o 10 kompaniích. 
Tento fakt může být také důvodem, proč Janáček hovoří o jediném pluku. WREDE, A. von. Geschichte 
der K. und K. Wehrmacht. Bd. III, s. 415-416. 
71 HÝZRLE Z CHODŮ, J., Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, s. 345-348, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 59, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 220-222. 
72 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 59, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, s. 222-223 
73 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 224-226 
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2.10 Konfiskace 

 

Na jaře 1621 se plukovník Valdštejn účastnil zatčení Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic, v březnu zajistil svými vojáky frýdlantské panství Redernů 

a v severovýchodních Čechách Valdštejnovi jezdci i pěšáci nekompromisně 

potlačili poddanské povstání.74 Současně však neméně usilovně pracoval na 

zlepšení svých majetkových poměrů. Než aby spolu s ostatními vítězi čekal na 

odměny, rozhodl se převzít iniciativu sám. Císař Ferdinand opět sháněl peníze 

pro věčně prázdnou státní pokladnu a Valdštejn byl ochoten půjčovat. Za první 

půjčku ve výši cca 60 000 zlatých získal zástavou Jičín, za další pak panství 

Český Dub, Hrubou Skálu, Hořice a Semily, vše z majetku Smiřických. Po 

Redernech pak získal Frýdlant a Liberec. Půjčované sumy byly sice značné a za 

oběť jim padla i Valdštejnova finanční rezerva v podobě stříbrného nádobí, na 

druhou stranu si od půjček odečítal náklady na vydržování svých pluků. Investice 

se vyplatila, získal za ně panství v celkové hodnotě třikrát převyšující jeho 

náklady.75  

Mimo půjček, jimiž získal majetky konfiskované povstalým stavům, se 

Albrechtovi z Valdštejna podařilo také vysoudit poručnictví nad slabomyslným 

Jindřichem Jiřím ze Smiřic, který byl však svou sestrou Markétou Saloménou 

Slavatovou odvezen do emigrace. Položil tak základy své severočeské enklávě.76

 

                                                 
74 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 60, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 222-223. 
75 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 62-63, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 229-230. 
76 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 63, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 236-238 
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2.11 Zachránce Moravy 

 

Počátkem června 1621, během obléhání Nových Zámků, padl hrabě Buquoy 

a v polovině měsíce vyrazil znovu do pole Gábor Bethlen. Koncem téhož měsíce 

vytáhl plukovník Valdštejn v čele asi 6000 mužů proti stavovské pevnosti 

Kladsko.77 Císařské vojsko v Uhrách po smrti vrchního velitele ustupovalo až 

k Bratislavě. Valdštejn byl proto přesměrován od Kladska na Moravu, kde měl 

zabezpečit zemi před nebezpečím ze strany slezského knížete Jana Jiřího 

Krnovského, který byl jako jediný vyjmut z příměří mezi slezskými stavy 

a císařem. Vojsko krnovského markraběte posílené emigranty tou dobou 

rozdrtilo španělské jednotky u Nového Jičína a obsadilo moravsko-slezské 

pomezí. Zároveň pod vedením emigrantů vypuklo rozsáhlé poddanské povstání, 

hlavně mezi Valachy. Vrchním velením na Moravě byl pověřen opět kardinál 

Dietrichstein, kterému podléhal jak Valdštejnův sbor, tak španělské jednotky pod 

polním maršálkem Tomassem Caracciolim. Císařští zaujali obranou linii na řece 

Moravě, jak bývalo zvykem při ohrožení země z východu.78  

Poté, co se v srpnu přesunul Jan Jiří Krnovský se svým vojskem do Uher, aby se 

zde spojil s Bethlenem a společně táhli přes Bratislavu na Vídeň, se situace na 

Moravě trochu uvolnila. Koncem srpna dostali Caraccioli i Valdštejn rozkaz 

připojit se k císařským silám v Uhrách, jež ze Žitného ostrova operovaly proti 

Bethlenovi a Krnovskému, kteří neúspěšně obléhali Bratislavu. Zatímco 

Caraccioli promptně vyrazil do Uher, Valdštejnův postup byl velmi pomalý. 

Císařský plukovník znal taktiku uherského vojska a pravděpodobně předpokládal 

jeho neúspěch pod bratislavskými hradbami a následné přesměrování postupu na 

Moravu. když k tomuto skutečně došlo, představoval jeho sbor počátkem září 

jedinou obranu Moravy.79 Valdštejn soustředil své vojsko na pravém břehu 

Moravy a ačkoliv měl proti sobě značnou přesilu, dařilo se mu manévrováním na 

                                                 
77 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 64, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 243. 
78 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 64-65, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 243-245, FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 139-140, FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 200-203. 
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vnitřních liniích udržet nepřítele za řekou celé září, dokud se z Uher nevrátily 

španělské jednotky Caraccioliho a torzo císařské hlavní armády, nyní pod 

velením Maximilána z Liechtensteina. V polovině října došla trpělivost Gáboru 

Bethlenovi, jenž prostřednictvím kardinála Dietrichsteina začal jednat o příměří. 

Situace emigrantského sboru se stávala kritickou. Bez spojenců a operační 

základny, která by umožnila zásobovat vojsko, se Jan Jiří Krnovský nemohl 

udržet. Počátkem listopadu byl Valdštejnův sbor jediný, který se ještě neodebral 

do zimních kvartýrů, naopak zaujal obranné postavení v Olomouci, k níž 

směřovala emigrantská armáda Jana Jiřího Krnovského. Útok na císařská 

postavení ve městě je datován 12. listopadem. Městská předměstí sice lehla 

popelem, ale opevnění se emigrantům zdolat nepodařilo. Valdštejn, který podle 

všeho spolu s Torquaten Contim řídil obranu, tímto vítězstvím vyřadil 

nepřátelskou armádu definitivně ze hry a zabezpečil císařské držení Moravy.80  

 

2.12 Pražský plukovník a mincovní konsorcium 

 

Odměnou za uvedené vojenské úspěchy mu bylo 18. ledna 1622 udělení hodnosti 

"pražského plukovníka". Ta obnášela de facto pravomoci vojenského velitele 

Čech. Ačkoli svoje postavení u dvora i ve vládě upevnili i Valdštejnovi 

sympatizanti, jako nový zemský místodržící Karel z Liechtensteina, Albrechtovo 

povýšení do generálské hodnosti se prosadit nepodařilo.81  

Počátkem roku 1622 se naplno rozběhla finanční operace naplánovaná českým 

místodržícím Karlem z Liechtensteina. Šlo o řízenou devalvaci měny, která měla 

přinést zisk císařské pokladnici. Ve stejný den, kdy Valdštejn obdržel hodnost 

pražského plukovníka, byla uzavřena nájemní smlouva na mincovní regál mezi 

dvorskou komorou a bankéřem Hansem de Wittem a jeho společníky. Mezi 

                                                                                                                                               
79 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 65, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 246-247, FUKALA, R. Sen o odplatě, s. 141, FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 206. 
80 Polišenský zpochybňuje Valdštejnovu osobní účast na obraně Olomouce POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 65, na druhé straně Janáček i Fukala hovoří o jeho osobní účasti 
JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 249-250, FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 149-152, 
FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 213-215. 
81 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 66, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, s. 256. 
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spolumajitele mincovního konsorcia patřili kromě Karla z Liechtensteina 

i židovský obchodník Jakub Bassewi, Pavel Michna z Vacínova, Albrecht 

z Valdštejna, dále snad čelní dvořané jako Harrach a Eggenberg, Megau a další, 

o jejichž totožnosti se můžeme pouze dohadovat.82 Celá operace však brzo 

překročila plánovaný charakter pozvolné devalvace a místo předpokládaného 

znehodnocení mince na zhruba polovinu se finální hodnota mince dostala až na 

desetinu původní ceny. Činnost konsorcia skončila 14. prosince 1623 státním 

bankrotem a pádem měny. Obchod byl rozvrácen a státní pokladna opět prázdná, 

nicméně podílníci konsorcia přišli ke slušnému zisku.83  

Dokonalé načasování devalvace měny umožnilo všem členům mincovního 

konsorcia tzv. dlouhou mincí nejen poplatit dluhy, ale i skoupit statky 

zkonfiskované protestantským předákům za zlomek jejich skutečné ceny. 

Albrecht z Valdštejna patřil mezi nejmenší podílníky konsorcia, ale i tak mu zisk 

z podniku umožnil mimo rozsáhlých majetkových transakcí také zahájit stavbu 

svého reprezentativního pražského sídla – Valdštejnského paláce.84  

K výše zmíněným valdštejnovým pozemkovým transakcím provedeným během 

roku 1622 patřila koupě panství po Václavu Budovcovi z Budova, Jindřichu 

Matyáši Thurnovi, Jáchymu Ondřeji Šlikovi, po Redernech a po Bohuchvalu 

Berkovi z Dubé. K platbě použil jednak vyúčtování svých vojenských 

pohledávek,85 jednak uplatnil vůči císaři požadavky na nahrazení škod 

způsobených povstáním, dále rozprodal část svých moravských panství a v 

neposlední řadě využil výdělku z mincovního konsorcia.86 Položil tím více než 

solidní základy svého severočeského dominia, které mu později císař uznal za 

nedělitelný rodový majetek.87

                                                 
82 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 265 uvádí jen de Witteho, Liechtensteina, Bassewiho, 
Michnu a Valdštejna z celkem 15 zůčastněných. Dále ještě spekuluje o Adamovi ml. z Valdštejna. Oproti 
tomu POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 68 přidává i Harracha, Eggenberga a Megaua. 
83 Podrobněji POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 67-69, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho 
doba, 2. vyd. s. 263-268. 
84 Podrobněji JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 257-263. 
85 Své pluky stavěl na své vlastní náklady. 
86 Podrobněji o majetkových transakcích POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 69-72, 
JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 268-276.  
87 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 71 
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Válka se v tomto roce přesunula z větší části do říše, kde v císařské armádě 

bojovali i starší Valdštejnovi kyrysníci pod de la Mottem, zatímco mladší 

kyrysnický pluk spolu s pěšáky byl nasazen k obléhání Kladska, kde se až do 

konce října držela stavovská posádka pod velením energického Františka 

Bernarda Thurna.88 Valdštejn sám řídil chod vojenských operací na území Čech 

z Prahy a věnoval se hlavně majetkovým transakcím. 

V prosinci 1622 začalo druhé kolo rozprodeje konfiskátů, a tak v první polovině 

roku 1623 Albrecht z Valdštejna rozmnožil své majetky o panství v hodnotě 

převyšující 1 500 000 zlatých.89 Pražský plukovník však nestoupal jen na 

pomyslném žebříčku majetkovém, ale i společenském. Těsně před svojí 

červnovou svatbou s Isabelou Kateřinou z Harrachu, dcerou tajného císařského 

rady hraběte Karla z Harachu90, se dočkal povýšení do nejnižší generálské 

hodnosti General-Wachtmeistra (generál-strážmistra).91 V září téhož roku mu byl 

císařem udělen dědičný titul knížete z Frýdlantu.92

 

2.13 Krize císařského vojska v roce 1623 a generál Valdštejn 

 

Valdštejn se nadále zabýval problematikou reorganizace císařské armády a již v 

létě 1623 nabízel císaři postavení vojska o síle 15 000 mužů.93 Faktem je, že 

císařská armáda byla v ubohém stavu, a tak když v polovině září vytáhl od Košic 

do pole opět sedmihradský kníže Gábor Bethel spolu s emigranty, Turky 

a Tatary, hrozil císařskému vojsku kolaps. Nový vrchní velitel, neapolitán 

Hieronymus Caraffa markýz de Montenegro, nepatřil mezi vojenské špičky94 

                                                 
88 Podrobněji o obléhání Kladska i o Františku Bernardu Thurnovi FUKALA, R. Sen o odplatě, s. 156-
167 a FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 231-234. 
89 Podrobněji JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 288-295. 
90 S Harrachovou druhou dcerou se oženil již roku 1622 Maximilián z Valdštejna, Albrechtův bratranec. 
POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 72. 
91 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 72, ke svatbě podrobněji JANÁČEK, J., Valdštejn a 
jeho doba, 2. vyd. s. 295-299. 
92 JANÁČEK, J. Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 304. 
93 Tamtéž s. 301. 
94 Kritika Montenegrových vojenských kvalit viz. FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 239, JANÁČEK, 
J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 302. Podrobnější životopis tohoto neapolského šlechtice viz 
GUALDO-PRIORATO, G., Vite et azzioni di personaggi militari, e politici. nestr., kap. D. Giorlamo 
Carafa Marchese di Montenegro.  
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a proti téměř trojnásobné přesile nepřítele mu nezbývalo mnoho nadějí. 

Soustředil císařskou armádu v polovině října na východní Moravě. Pěchota 

spadala pod velení Albrechta z Valdštejna, jízdu vedl Baltazar Marradas. Po 

první srážce u Skalice se však projevily všechny nedostatky malé císařské 

armády, a tak markýz de Montenegro ustoupil k Hodonínu,95 kde bylo jeho 

vojsko obklíčeno.96 Ačkoliv emigranti v čele s Jindřichem Matyášem Thurnem a 

Janem Jiřím Krnovským věřili v úspěšný konec tažení, porážka protestantského 

vojska97 v Porýní u Stadlohnu98 znamenala pro Gábora Bethlena mezinárodní 

izolaci a konec nadějí na posílení jeho vojska o oddíly Kristiána z Halberstadtu, 

které by mu dodaly kvalitní pěchotu západního typu. Přistoupil proto raději opět 

k mírovým rozhovorům. Příměří, jež bylo dojednáno 19. listopadu k malé radosti 

emigrantů, zachránilo císařskou armádu před úplným zničením.99  

Po přečkání obležení v Hodoníně se Valdštejn odebral do Vídně a odtud do 

Prahy, kde dokončoval poslední transakce vedoucí k dotvoření jeho nového 

dominia, které bylo v březnu 1624 spojeno císařem ve Frýdlantské knížectví. 

Toto poloautonomní území obsahovalo na 117 statků v 64 panstvích a celková 

rozloha čítala 118 767 hektarů. V čele organizační správy Frýdlantska stanul 

zemský hejtman Gerhard von Taxis, bývalý Valdštejnův podplukovník.100 

Správním centrem se stal Jičín, který měl projít v dalších letech modernizací 

a přestavbou dle plánů italského architekta Giovanni Battisti Pieroniho tak, aby 

se z něho stala reprezentativní knížecí rezidence.101  

                                                 
95 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 305-306, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., 
Valdštejn, s. 73 hovoří o spojení Valdštejnových oddílů s Carrafou až po boji u Skalice, FUKALA, R., 
Sen o odplatě, s. 179-182 a FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 238-240 však hovoří o Valdštejnově 
účasti i na první fázi tažení.  
96 FORBELSKÝ, J., Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. stol., s. 402 však uvádí, že v Hodoníně byla 
obležena jen Valdštejnova pěchota tvořící zadní voj, zatímco Maradasova jízda s Montenegrem se stáhla 
ke Kroměříži. Tak či onak, vztahy Valdštejna s oběma veliteli se v tomto období rapidně zhoršily. 
97 Kristián Halberstadtský měl táhnout do habsburských zemí a spojit se zde s Bethlenem. FUKALA, R., 
Sen o odplatě, s. 173. 
98 V bitvě se znovu vyznamenal bývalý velitel Kladské pevnosti František Bernard Thurn FUKALA, R., 
Sen o odplatě, s. 173. 
99 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 73, podrobně o obléhání JANÁČEK, J., Valdštejn a 
jeho doba, 2. vyd. s. 306-310, FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 240. 
100 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 310-318, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., 
Valdštejn, s. 74-80. 
101 K rozvoji a přestavbě Jičína podrobněji JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 318-322, 
nejnověji ULIČNÝ, P., Elementy Valdštejnova Jičína, s. 229-238. Za pozornost jistě také stojí rozbor 
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Valdštejnův strmý majetkový a společenský vzestup se pochopitelně neobešel 

bez závisti a obav. Zvláště pokud nekompromisní Valdštejn nebral ohledy na to, 

koho si na cestě vzhůru znepřátelí., a tak ke starým nepřátelům z vyšších kruhů, 

jakými byl kupříkladu kardinál František Dietrichstein, brzo přibyli nepřátelé 

noví, jako Vilém Slavata z Chlumu a Košmberka a k jeho kritikům se připojil 

i Karel Liechtenstein. Faktem zůstává, že Valdštejn tvrdě vymáhal kontribuce 

k vydržování vojska, nicméně kontribuci z vlastního Frýdlantska si odečítal ze 

svých pohledávek vůči císaři, což pochopitelně vzbuzovalo nevoli.102  

 

2.14 Cesta k prvnímu generalátu 

 

Albrecht z Valdštejna se však v roce 1624 nevěnoval jen upevňování svého 

Frýdlantského knížectví, ale snažil se rovněž navrhnout zásadní reorganizaci 

císařské armády, pochopitelně pod svým velením. Již v roce 1622 nabízel císaři, 

že pro něj postaví novou armádu a o rok později, před Bethlenovým vpádem, 

opakoval nabídku na 15 000 mužů, které by dva roky vydržoval na svůj náklad. 

V dubnu 1624 byla tato nabídka obnovena a tentokrát už nebyla vysloveně 

zamítnuta. Na podzim téhož roku jednal ve Vídni o stejné nabídce, tentokráte 

směřované do Furlanska proti Benátkám.103 Počátkem roku 1625 neúnavný 

Valdštejn předložil ve Vídni svůj návrh na výstavbu císařské armády znovu. Dne 

7. dubna konečně částečně uspěl, když byl jmenován velitelem císařské armády 

v říši, včetně pluků, které by tam mohly být postaveny.104 Pod tlakem událostí 

v Dolnosaském kraji, v jehož čele stanul z pozice holštýnského vévody dánský 

král Kristián IV.105 a po krachu jednání o těsnější koalici rakouského domu se 

                                                                                                                                               
Jaromíra Gottlieba zaměřený na rozvoj Frýdlantska s ohledem na geografické podmínky. GOTTLIEB, J., 
Textura krajiny v textuře valdštejnské urbanistiky, s. 207-215. 
102 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 322-331, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., 
Valdštejn, s. 80-82. 
103 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 87 
104 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 334-336, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., 
Valdštejn, s. 87. 
105 Podrobněji např. FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 184, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., 
Valdštejn, s. 87-88, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 334-336, FORBELSKÝ, J., Španělé, 
říše a Čechy v 16. a 17. stol., s. 405-408, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 
74. 
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Španělskem a Katolickou ligou,106 bylo rozhodnuto vytvořit novou císařskou 

armádu o 24 000 mužích, jejíž výstavba bude svěřena Albrechtu z Valdštejna.107 

Koncem července dosáhl kromě svého jmenování vrchním velitelem nově 

postavené armády i toho, že ostatní generálové císařské armády byli zproštěni 

své funkce. Získal tak nejenom možnost vybrat si důstojnický sbor dle své vůle, 

ale především řadu dalších nepřátel.108  

V prvních zářijových dnech roku 1625 vytáhla nová "Valdštejnova" armáda 

z Chebu do říše a v říjnu již obsazovala zimní kvartýry v Halberstadském 

biskupství a v okolí Magdeburgu.109

Zatímco císařská armáda pod Valdštejnem a ligistická armáda pod Tillym 

zimovaly v Dolním Sasku, na politickém a diplomatickém poli se intenzivně 

jednalo. Mírová rozhovory v Brunšviku nakonec skončily bez úspěchu pro malou 

ochotu obou stran ke kompromisu. Paralelní konference protihabsburských 

mocností v Haagu naopak vytvořila koalici Anglie, Nizozemí a Dánska, k níž se 

později připojil i sedmihradský kníže Gábor Bethlen.110  

Během zimy 1625-1626 došlo k zásadnímu zhoršení vztahů mezi Valdštejnem 

a Tillym, což v podstatě pohřbilo možnosti účinné spolupráce mezi císařskou 

a ligistickou armádou. Zároveň si Valdštejn znepřátelil i hraběte Collalta, který 

byl prezidentem dvorské válečné rady.111  

Pro Valdštejna rozporuplnou společenskou a vojenskou bilanci roku 1625 lze 

doplnit stejně rozporuplnou záležitostí osobního charakteru. Albrecht 

z Valdštejna se konečně dočkal se svojí druhou ženou potomstva. Nicméně místo 

toužebně očekávaného dědice spatřila světlo světa holčička pokřtěná jménem 

Marie Alžběta.112  

 
                                                 
106 FORBELSKÝ, J., Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. stol., s. 378-380. 
107 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 75. 
108 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 76, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, 
J., Valdštejn, s. 88, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 337-338. 
109 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 79-81, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 89, FORBELSKÝ, J., Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. stol., s. 408. 
110 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 84-99, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 90-93. 
111 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 101-103. 
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2.15 Bitva u Dessavského mostu 

 

Na jaře roku 1626 převzala iniciativu vojska protestantské koalice. Proti 

Valdštejnově a Tillyho armádám stálo pět protestantských sborů, jeden pod 

velením Johanna Filipa Fuchse z Bimbachu, druhý pod Petrem Ernestem 

z Mansfeldu, třetí pod Kristiánem Halberstadtským, čtvrtý pod Johannem 

Ernestem Sasko-Výmarským113 a pátému velel sám král Kristián IV. Klíčovým 

postavením, o nějž šlo v prvé řadě, byl most přes Labe u Dessavy. Zvláště 

nebezpečný byl Mansfeld, který měl po zabezpečení mostu postupovat do 

Slezska, spojit se na východě s Bethlenem a přenést válku opět do habsburských 

dědičných zemí.114

Zatímco Johann Ernest Sasko-Výmarský a král Kristián operovali proti 

Osnabrücku, čímž ohrozili Tillyho ze západu, Kristián Halberstadtský postupoval 

v polovině března na Gosslar. Valdštejnovi nezbývalo, než čelit nepříteli per 

partes, čili taktikou boje na vnitřních liniích. U Dessavy zanechal menší oddíl 

vedený Johannem Aldringenem a vyrazil proti „Dlouhému“ Halberstadtovi. 

Tento okamžik se zdál být příhodný pro Fuchse a Mansfelda k postupu na 

Dessavský most. Když to zjistil Valdštejn, obrátil armádu a usilovnými pochody 

zamířil vstříc Fuchsovi. Dostihl ho 10. dubna u Wolmirstedtu, kde se obě vojska 

utkala v několika šarvátkách. Fuchs se však Valdštejnovi nepostavil a raději 

ustoupil za Labe.115 Mansfeld mezitím dorazil k Dessavě a 12. zahájil dělostřelbu 

proti císařskému předmostí. V té době se k němu dostala Fuchsova žádost 

o podporu, a proto zanechal most mostem a zamířil k severu. Když o dva dny 

později zjistil, že Valdštejn Fuchse nepronásleduje, vrátil se 21. dubna 

k Dessavě. Zde ztratil čtyři dny čekáním na Fuchse, který se však neobjevil. Díky 

                                                                                                                                               
112 PETRÁŇ, J., Každodennost v rezidencích, s. 109 Zajímavé je, že narození Marie Alžběty zcela uniklo 
pozornosti Valdštejnových životopisců Janáčka, Polišenského i Kollmanna. 
113 Jeho mladším bratrem byl jiný posléze proslulý vojevůdce, vévoda Bernhard Sasko-Výmarský. 
114 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 107-108, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 96-97, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 343. Jedná se tedy 
o týž plán postupu, který roku 1621 provedl Jan Jiří Krnovský a podle nějž měl postupovat roku 1623 
Kristián Halberstadtský, kdyby nebyl poražen u Stadlohnu. FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 206, 
FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 173. 
115 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 108-109, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 95-96. 
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tomu se Valdštejn stačil vrátit se svojí armádou k Dessavě v pravý čas 24. dubna. 

Následující den zahájil Mansfeld útok na císařské opevněné pozice. Postavení 

císařských byla však nad síly Mansfeldových vojáků. Následný Valdštejnův 

protiútok zasadil ustupujícímu nepříteli velmi tvrdou ránu. Více než pětihodinová 

bitva u Dessavského mostu skončila drtivým vítězstvím Valdštejna. Mansfeld 

zachránil část svého jezdectva, pěchota byla zcela zničena.116  

 
obr. č. 2 Bitva u Dessavského mostu, mědirytina, výřez z letáku vytištěného roku 1626 a 
digitalizovaného Bavorskou národní knihovnou v Mnichově. (převzato z Wikimedia Commons) 
 
Valdštejnovo první velké vítězství mu přišlo v pravou dobu, aby na čas utlumilo 

jeho kritiky u dvora. I tak mu bylo vyčítáno, že Mansfelda dostatečně důrazně 

nepronásledoval a zcela nezničil. Valdštejnova armáda však byla vyčerpána 

předchozími operacemi a na pronásledování neměla dost čerstvých sil. Navíc 

proti němu stále stály sbory Fuchse, krále Kristiána a Kristiána 

Halberstadtského.117  

                                                 
116 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 109-110, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 97-98, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 344. V bitvě se 
mimo jiné vyznamenal Valdštejnův velitel, bělohorský hrdina, hrabě Jindřich Šlik. Mansfeld ztratil na 
6 000 mužů, oproti tomu Valdštejn přišel jen o 350 vojáků. JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 344. 
117 KOLLMANN, Josef. Valdštejn a evropská politika 1625-1630 : historie 1. generalátu. s. 110, 
POLIŠENSKÝ, Josef, KOLLMANN, Josef. Valdštejn : ani císař, ani král. s. 98 
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2.16 Mansfeldovo tažení 

 
Zatímco Valdštejn se pokoušel navázat mírové rozhovory,118 dohodnout se 

s Tillym na dalším ofenzivním postupu a v neposlední řadě zabezpečit 

zásobování a financování své armády,119 Mansfeld opět prokázal své nevšední 

schopnosti, když v krátké době dokázal obnovit svoji armádu a již 10. července 

byl schopen vydat se znovu na pochod. Zatímco Valdštejn marně očekával 

příchod ligistického vojska, s nímž chtěl zahájit tažení do Holštýnska, Mansfeld 

vyrazil z neutrálního Braniborska dle původního plánu do Slezska. Spolu s ním 

postupoval menší sbor Johanna Ernesta Sasko-Výmarského. Celková síla obou 

sborů činila asi 20 000 až 21 000 mužů.120

Po zprávě o Mansfeldově postupu Valdštejn okamžitě vyslal malý jezdecký sbor 

o 6 000 mužích pod velením plukovníka Pechmanna s cílem zpomalit 

Mansfeldovo tažení.121 Jeho samotného od okamžitého pronásledování 

Mansfelda zdržely obavy z možného vylodění Švédů v Pomořanech i ohledy na 

Tillyho, jež by zůstal s ligistickou armádou v říši proti protestantské alianci sám. 

Koncem července zanechal větší část armády v říši k dispozici Tillymu a sám 

s asi 14 000 muži vyrazil usilovnými pochody za Mansfeldem.122  

Ten mezitím obsadil posádkami Opavu, Krnov, Těšín, Bohumín a další města na 

slezsko-moravském pomezí. V jeho armádě bylo dost exulantských důstojníků, 

takže obyvatelstvem byla přijímána vcelku kladně. Spolu s Johannem Ernestem 

Sasko-Výmarským si otevřeli cestu do Uher obsazením Jablunkovského 

                                                 
118 Jeho cílem bylo sjednotit křesťanskou říši pro novou válku s Turkem. Tato utkvělá myšlenka se 
prolíná všemi jeho dalšími činny. POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 130. 
119 O napjatých vztazích s císařským dvorem, problémech s financováním a váznoucí kooperací s Tillym 
podrobněji KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 112-125, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 98-101. 
120 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 103. 
121 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 132. Převážně lehkou chorvatskou jízdu 
využíval Valdštejn často a s oblibou, aby nepříteli znesnadnil zásobování a rychlé přesuny. V použití této 
"polopartizánské" taktiky nenadálých přepadů lze jednoznačně spatřovat Uherskou vojenskou školu – to 
co Valdštejn pocítil na vlastní kůži v Uhrách roku 1604 pod Giorgiem Bastou nyní nechával zakusit své 
protivníky. O přínosu využití lehké jízdy hovoří i Bastou sepsaná příručka, která však vyšla tiskem až po 
jeho smrti. BASTA, G., Il governo della cavalleria leggiera, VIII+78+6 s.  
122 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 137. 
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průsmyku a čekali na Bethlena. Mezitím Jan Adam z Víckova123 rozpoutal další 

z valašských povstání. Velké poddanské povstání zuřilo i v Horních Rakousích, 

kam se v případě nouze naskýtala protestantským sborům možnost postupu.124  

Valdštejn mezitím postoupil do Slezska a přes Svídnici (23.-24. 8.) pochodoval 

na Moravu, kde stanul počátkem září. Jeho tažení vyvolalo v Mansfeldovi 

a knížeti Sasko-Výmarském obavy před obklíčením, což je vedlo dále na východ 

vstříc Bethlenovi, který teprve vyrazil ze Sedmihradska. V polovině září 

pokračovala štvanice na protestantské sbory již v Horních Uhrách. Bethlen a jeho 

pomocné turecké oddíly operovaly v prostoru Fiľakova a Novohradu. Posledního 

září stanul Valdštejn u Dregely Pálanky proti Bethlenovu a tureckému vojsku. Po 

drobných šarvátkách však Bethlen nenašel odvahu ke konfrontaci a poté, co padl 

soumrak, vyklidil bojiště.125 Valdštejn si tehdy stěžoval svému švagrovi do 

Vídně, že: "Kdyby byl býval den o tři hodiny delší, byl bych dobyl krásného 

vítězství".126  

Valdštejn se rozhodl nevyčerpávat své již tak epidemiemi dost prořídlé vojsko 

dalším pronásledováním a dal rozkaz k návratu k Novým Zámkům. Bethlen se ho 

sice pokoušel vylákat znovu do pole, ale císařský generalissimus uherskou 

taktiku dobře znal a ze svého defenzivního postavení u Nových Zámků se 

nehnul. V polovině října se Mansfeld a Johann Ernest Sasko-Výmarský konečně 

spojili s Bethlenovým a tureckým vojskem. I jejich armáda však byla značně 

vyčerpaná a prořídlá. Navíc se k nim již dostaly zprávy o debaklu dánského krále 

Kristiána IV., kterého porazil Tilly posílený o Valdštejnovu "říšskou" armádu 

v bitvě u Lutteru.127 Na dalším společném postupu se velitelé protestantské 

koalice nedohodli. To již Bethlen k značnému zklamání svých spojenců znovu 

jednal o separátním míru s císařem. Mansfeld vyrazil na západ, u Bratislavy 

                                                 
123 Podroběji FIALOVÁ, V., Jan Adam z Víckova, s. 67-72. 
124 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 138-140, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 103-104. O Mansfeldově vojsku ve Slezsku podrobněji FUKALA, R., Sen 
o odplatě, s. 187-192. 
125 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 143-145, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 103-104., JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 348, 
FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 192-193. 
126 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 348. 
127 Dánové přišli o pěchotu i dělostřelectvo, generál Fuchs padl. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 141. 
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rozprášil dva císařské oddíly, a poté předal své vojsko dočasně Bethlenovi a sám 

zamířil přes Benátky do Francie, kde chtěl sehnat finance a podporu pro další 

boje. Cestou však 30. listopadu u Sarajeva nečekaně zemřel. Johann Ernest 

Sasko-Výmarský se rozhodl ustoupit zpět do Slezska, odhodlán pokračovat na 

jaře boji. Odvedl tedy vojsko do zimních kvartýrů k Martinu, kde 14. prosince 

podlehl nemoci i on. Gábor Bethlen uzavřel příměří vedoucí k trvalému míru 11. 

listopadu.128

Rozpory mezi vídeňským dvorem a jeho nejvyšším generálem vedly koncem 

listopadu ke schůzce v Brucku nad Litavou. Na Valdštejna se skutečně snášela 

kritika ze všech stran a sám uvažoval o odchodu z armády. Nicméně v Brucku se 

dokázal nejen obhájit, ale odcházel odtud se schválením všech svých požadavků 

na další rozvoj císařské armády.129 Během prosince stáhl Valdštejn svoji armádu, 

která již v Uhrách trpěla kritickou zásobovací situací, do zimních bytů na 

Moravu, do východních Čech a Slezska, k malé radosti tamního obyvatelstva 

i jejich panstva.130

                                                 
128 Tamtéž s. 146-151, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 106-108., JANÁČEK, J., 
Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 349, FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 193. 
129 Podrobněji o schůzce v Brucku nad Litavou KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-
1630, s. 151-154, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 108-109., JANÁČEK, J., Valdštejn a 
jeho doba, 2. vyd. s. 349-355. 
130 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 155-156, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 109-110. 
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2.17 Tažení do Dánska 

 

Od zazimované armády se vypravil Valdštejn přes Olomouc do Jičína, kde řešil 

záležitosti Frýdlantského vévodství a posléze zamířil do Prahy zkontrolovat 

postup prací na svém paláci.131 Koncem března se vypravil do Vídně, ale strasti 

posledního roku způsobily, že se cestou roznemohl a téměř měsíc se zdržel 

v Habrech. Nicméně na místo určení dorazil právě včas, aby mohl osobně čelit 

novým obviněním ze strany kurfiřtů a Katolické ligy.132 Podobně jako v Brucku 

uspěl a z Vídně si odvážel povolení k novému verbování, stejně jako schválení 

operačního plánu armády na rok 1627. Jednalo se i o vyrovnání císařových dluhů 

vůči svému generalissimovi ve formě postoupení Zaháňského knížectví ve 

Slezsku.133 Když koncem května vyrážel Valdštejn z Vídně zpět ke své armádě, 

mohl být spokojený.134

Prvním z cílů doplněné císařské armády byly dánské posádky ve Slezsku, 

spadající pod velení generálního válečného komisaře Joachima Mitzlaffa, jež 

měly podle odhadů téměř 15 000 mužů. Valdštejn vyrazil z Prahy 2. června s 22 

pluky o asi 40 000 vojácích. Pro Valdštejna bylo příznačné, že pokud mohl, 

"hrál" na jistotu, a více než dvojnásobná početní převaha mu dávala 

nezanedbatelnou výhodu. Císařský generalissimus nehodlal ztrácet čas a po 

obležení Dány držených míst zpravidla nabídl posádce možnost volného odchodu 

výměnou za vydání města, neboli tzv. akord. Tak se zmocnil počátkem července 

Krnova. Pevnost Kozlí se vzdala na akord také poté, co Mitzlaff prorazil s 

dánským jezdectvem a prchl na sever. Nejdéle se bránila Opava, která 

                                                 
131 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 355-356. 
132 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 111, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 169-171. O vývoji politické situace na počátku roku 1627 podrobněji 
KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 160-167. 
133 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 359.  
134 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 171. 
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kapitulovala 30. července.135 Mezitím na jižním směru plukovníci Pechmann a 

del Maestro zpacifikovali Jesenicko a severní Moravu.136  

Zatímco Slezskou kampaň Valdštejn vedl osobně, operace císařského sboru v říši 

řídil na dálku. Tento sbor zaujal strategicky důležitou pozici u Havelbergu, kde 

bylo soustředěno i dánské vojsko. To bylo rozděleno do tří sborů, první pod 

králem Kristiánem IV., druhý pod Georgem Friedrichem Baden-Durlašským a 

třetí pod Jindřichem Matyášem z Thurnu.137

Po dobytí Slezska Valdštejnovi nic nebránilo vyrazit zpět do říše proti dánskému 

králi. Malý sbor pod Johannem Georgem Arnimem vyslal po domluvě 

s braniborským kurfiřtem zabezpečit Braniborsko, asi 15 000 mužů zanechal ve 

Slezsku pod del Maestrem a na Moravě pod Colloredem. Zbytek armády rozdělil 

na dvě části. Jezdectvo v síle deseti pluků vyslal pod novopečeným polním 

maršálem Jindřichem Šlikem138 přes Vratislav do Brandenburku. Sám postupoval 

s devíti pěšími pluky tamtéž, ale cestou přes Zaháň. V polovině srpna Dánové 

opustili své pozice u Havelbergu a místo rozvinutí ofenzivy proti Tillymu se dali 

na ústup. Císařský generalissimus tedy přesměroval postup svého vojska na 

Havelberg. Koncem srpna se Valdštejn setkal v Lauenburgu s Tillym a společně 

naplánovali další postup na Jutský poloostrov.139

Obsazením Lauenburgu byla dánská armáda rozdělena na dva celky, z nichž 

větší část pod Georgem Friedrichem Baden-Durlašským zůstala odříznuta na 

ostrově Poel, a tak k obraně dánských zemí zbýval jen malý sbor Jindřicha 

Matyáše Thurna, jenž měl jen 8 000 mužů. Valdštejnovo tažení Jutskem tedy 

připomínalo slezskou kampaň, neboť síly, které nastoupily k ofenzivě, se 

                                                 
135 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 112-113. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 178 Janáček a Fukala uvádí již 29. červenec. JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 
2. vyd. s. 364. FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 199 
136 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 112-113. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 177. Oproti uvedenému dle Fukaly tomuto pomocnému sboru velel Baltazar de 
Marradas. FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 199.  
137 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 113-114. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 179-182. 
138 Jedná se o bělohorského hrdinu, který od roku 1621 sloužil v císařské armádě. Podrobněji Allgemeine 
Deutsche Biographie. Bd. 31, Scheller - Karl Schmidt. Schlick: Franz Heinrich, s. 496-499. 
139 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 114-115. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 182-185. Dle Janáčka došlo ke spojení armád a poradě až 2. září. JANÁČEK, J., 
Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 365. 
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odhadují na 40 000 vojáků. Na sever postupoval nezadržitelně s Tillym na levém 

a se Šlikem na pravém křídle.140  

V první polovině září padl opevněný zámek Pinneberg, kde byl zraněn Tilly. Ten 

se následně stáhl se dvěma pluky do Lauenburgu a přenechal dánské tažení 

Valdštejnovi. V té době také císařský generalissimus vyslal hraběte Šlika 

s polovinou armády na severovýchod k Baltskému moři. Arnimovi přikázal 

vypudit báden-durlašského markraběte z jeho pozic a následně se spojit se 

Šlikem. Sám postupoval na sever. Obléháním významných pevností Krempe, 

kam se nakonec uchýlila Thurnova pěchota, a Glückstadt se nezdržoval. Pevnost 

Breitenburg, patřící rodině Ranzau, dobyl 29. září a unikátní knihovnu známého 

humanisty Heinricha Ranzaua nechal odvézt po Labi do Čech, aby ji daroval 

Lamormainovi, císařovu osobnímu zpovědníkovi.141  

Jindřich Matyáš Thurn jako jediný z dánských velitelů nepodlehl panice 

a z Glückstadtu se přeplavil se zbytkem svého vojska do Brémského 

arcibiskupství, kde se spojil s další částí dánského vojska, která zde byla 

odříznuta. Tyto jednotky byly nakonec zatlačeny ligistickou armádou do pevnosti 

Stade. Král Kristián IV. se pokusil vybudovat obrannou linii u Flensburgu, ale 

jeho jezdectvo se dalo na bezhlavý útěk na sever a krále se zbytkem armády 

strhlo s sebou. Dánský král poté ustoupil na ostrov Fyn. Markrabě báden-

durlašský mezitím dostal rozkaz opustit Poel a připojit se u Flensburgu ke králi. 

Přesunul se do východního Holštýnska, kde ho však zaskočil polní maršál Šlik, 

který uzavřel jeho sbor v Oldenbusku. Pro nedostatek lodí nebylo možno 

obklíčené vojáky evakuovat, zachránila se jen část důstojníků, kterým se díky 

jejich finančním prostředkům podařilo sehnat čluny. Zbytek vojska za 

výhodných podmínek kapituloval.142

                                                 
140 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 116-117. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 185-187. 
141 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 117. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 186-187. 
142 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 117-119. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 187-190. 
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Králi Kristiánovi IV. koncem roku 1627 zbyly na pevnině jen pevnosti Krempe, 

Glückstadt a Stade. Sám triumfující Valdštejn se v polovině října rozhodl dále 

nepokračovat a dokončení dánského tažení přenechal Jindřichu Šlikovi.143

Jakkoliv byl v jiných případech k příslušníkům emigrace tolerantní a zacházel 

s nimi jako s jinými zajatými vojáky,144 ve dvou případech Valdštejn soucit 

neznal. Svého bratrance Jana Kryštofa z Valdštejna, který byl zajat při kapitulaci 

Opavy, nechal uvěznit v železech na Hrubé Skále.145 Hůře dopadl Václav 

Bítovský z Bítova, kterého se zajatými plukovníky Holkem146 a Ramsayem 

nechal předvést k císaři. Bítovský byl již v předchozích letech odsouzen za účast 

na povstání k trestu smrti a Valdštejn nyní císaři navrhoval vyslýchat Bítovského 

ohledně povstání s použitím tortury. Bítovský byl uvězněn v Brně na Špilberku 

a použití útrpného práva při výsleších nakonec prosadil kardinál Dietrichstein. 

Původní rozsudek byl vykonán 27. března 1628 před brněnskou radnicí.147  

 

                                                 
143 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 190. 
144 Kupříkladu u pluku Jáchyma Slavaty, který byl zajat v Oldenbursku, dostali vojáci pasy k návratu 
domů a jejich plukovník mohl odcestovat do Nizozemí. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 
1625-1630, s. 190. 
145 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 190. JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho 
doba, 2. vyd. s. 367-368. 
146 Ten posléze vstoupil do císařských služeb a stal se polním maršálem a jedním z nejdůvěryhodnějších 
Valdštejnových důstojníků. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 237 
147 JANÁČEK, J., Valdštejnova pomsta, s. 355-365. 
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2.18 Stralsund a maritimní plány 

 

Zpět do Čech se vydal Albrecht z Valdštejna cestou přes Zaháň a Frýdlantsko. 

Cestou ho zastihla zpráva, že se mu 22. listopadu narodil dědic, jeho syn 

Albrecht Karel byl však neduživý a mnoho nadějí na přežití neměl.148  

V této době také Valdštejn jednal o účelovém spojenectví se Švédskem proti 

Dánsku. Jeho cílem bylo získání loďstva k dobytí dánských ostrovů. Jednání 

však skončilo neúspěchem, neboť švédský král Gustav II. Adolf byl již 

rozhodnut vstoupit do války v Německu.149  

Na 8. listopadu ohlásil císařský generalissimus svůj příjezd do Jičína, odkud se 

ještě před Vánocemi vypravil navštívit císaře do Brandýsa nad Labem. Svátky 

strávil opět v Jičíně, ale počátkem ledna byl již v Praze a užíval si zasloužené 

slávy a uznání. Zde ho však také zastihla krutá zpráva o úmrtní jeho synka 12. 

ledna. Mezi pocty, jimiž byl zahrnut, patřilo jmenování generálem Oceánského 

a Baltického moře, stejně jako udělení Zaháňského knížectví v léno150 a jako 

vyrovnání jeho pohledávek mu bylo do zástavy uděleno vévodství Meklenburské 

i s titulem vévody. Rovněž směl disponovat ve prospěch armády s konfiskacemi 

nepřátelského majetku v říši. Jeho velitelské pravomoci se dále rozšířily 

o možnost jmenovat plukovníky, tedy i zřizovat nové pluky. Tolik autonomní 

moci se dosud žádnému císařskému veliteli nedostalo.151  

Zásadním problémem pokračování války proti Dánsku bylo zajištění dostatku 

plavidel pro námořní operace. V tomto se celkem shodovaly plány Valdštejna 

a madridské vlády, která chtěla ochromit nizozemský obchod v Baltském moři 

a srazit tak Spojené provincie na kolena ekonomicky. Španělská Almirantazgo – 

společnost ozbrojených obchodních lodí – měla pod patronací válečných lodí 

získat monopolní postavení pro baltský obchod mezi Iberským poloostrovem, 

                                                 
148 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 368-369. 
149 Valdštejn již není pouhým generálem, ale stal se plnohodnotným politickým činitelem. 
POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 121-123. KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 192-194. 
150 Prakticky ho již téměř rok zpravoval. JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 370. 
151 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 370, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, 
s. 124-126 
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Španělským Nizozemím a říší, potažmo střední Evropou. Jak lákavá byla tato 

vyhlídka pro Valdštejna, jehož Meklenbursko s přístavy, jakým byl kupříkladu 

Wiesmar, bylo propojeno Labskou cestou s Frýdlantskem,152 si lze snadno 

představit. Problém, jak dostat španělské lodi z Flander Sundem na Balt, chtěl 

řešit Valdštejn vybudováním kanálu od řeky Eider napříč Jutským poloostrovem. 

Dlouhodobý projekt, na němž se i začalo pracovat, však přesahoval možnosti své 

doby.153 Zrekvírování lodí přímo na Baltu se také nepodařilo, hlavně pro silný 

odpor hanzovních měst, jejichž neutralita byla vystavena silnému tlaku z obou 

stran. Nezbylo tedy než přistoupit ke stavbě vlastní flotily.154

Na jaře 1628 byla však pozornost Albrechta z Valdštejna odvedena od tajných 

mírových jednání a problematiky mořeplavby k mnohem přízemnějším 

záležitostem. Poddanské povstání zasáhlo východní část Frýdlantska a vévoda se 

rozhodl zúčtovat se vzbouřenci osobně. V této době také vzniká na objednávku 

bavorského kurfiřta Maximiliána I. první tzv. Kapucínská relace. Její autor, páter 

Valerián Magni, v ní Valdštejna značně démonizuje a hovoří o tom, že jeho 

cílem není nic menšího než se stát císařem.155

Na severu Evropy se mezitím Kristián IV. vzpamatoval z utržených porážek, 

stabilizoval situaci na ostrovech, aktivizoval dánskou flotilu a zahájil drobnou 

ofenzivní činnost u různých pobřežních měst, která nechal Valdštejn prozřetelně 

opevňovat.156  

Zpět k armádě vyrazil Valdštejn 2. června 1628, neboť situace kolem hanzovního 

města Stralsundu si vyžadovala jeho osobní přítomnost. Již počátkem února totiž 

vydal císařský generalissimus rozkaz obsadit město posádkou. Stralsundští však 

všechny podobné návrhy odmítali, a tak Johann Georg Arnim zahájil regulérní 

obléhání města. Během května došlo u města k těžkým bojům, v nichž však 

Arnim nedokázal zlomit odpor města. Stralsundští se obrátili s žádostí o pomoc 

                                                 
152 GOTTLIEB, Jaromír. Textura krajiny v textuře valdštejnské urbanistiky, s. 211 mapka. s. 213-215. 
153 Obdobný kanál, zvaný Kielský byl postaven až v 80. letech 19. stol. POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, 
J., Valdštejn, s. 127. 
154 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 127-129, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 195-200. 
155 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 132-134, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 
2. vyd. s. 373-379. 
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ke Švédsku i Dánsku, jež záhy vyslaly do města své vojáky. Valdštejn dorazil na 

místo 7. července a ihned zahájil těžký třídenní útok na město, jehož výsledkem 

byla stralsundská žádost o příměří a vyjednávání. O dva týdny později byla 

uzavřena smlouva, velmi výhodná pro město, kterou však Stralsundští pod 

vlivem švédského velitele odmítli přijmout. Pak se u města objevila silná dánská 

flotila pod velením krále Kristiána IV., což byl pro Valdštejna definitivní důvod 

k odchodu od města. Riziko dánského vylodění na jakémkoliv místě pobřeží, 

zatímco jeho vojsko by bylo poutáno Stralsundem, považoval za příliš vysoké, 

a tak naléhání pomořanského vévody Bogislava na odvedení císařské armády od 

města poskytlo záminku jak odejít a neztratit tvář. Stralsund zůstal Valdštejnem 

nepokořen, i když ho jeho boj za nezávislost a neutralitu přivedl na další dvě 

století pod nadvládu Švédska.157  

Valdštejn 31. července rozkázal Arnimovi zrušit obléhání a sám v Güstrowu 

čekal na další akce Kristiána IV. Ten se vylodil 11. srpna na ostrově Usedom, 

ovládl ho, přešel na pevninu a zmocnil se města a hradu Wolgast, které se stalo 

klíčem k jeho udržení se na pevnině. Valdštejn reagoval rychle a energicky: 

shromáždil 18. června své síly kolem Greifswaldu a 22. srpna zahájil ostřelování 

dánských polních opevnění před Wolgastem. Následující den provedl vojsko 

močály, obešel dánské opevnění a porazil krále Kristiána IV. v otevřené bitvě. 

Poraženým se podařilo díky obětavosti skotského pluku McKey ustoupit na lodě 

a odplout do Kodaně.158

Valdštejn si tak opět napravil reputaci po stralsundském debaklu. Následně se mu 

podařilo po dlouhém jednání 27. října dosadit posádku do vzpurného Rostocku a 

s vojskem vytáhl proti pevnosti Krempe. Ta kapitulovala na akord 12. listopadu. 

Dánské pozice na pevnině se zmenšily jen na pevnost Glückstadt, neboť Stade 

kapitulovalo před Tillym již v květnu.159

                                                                                                                                               
156 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 134-135, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 232-234. 
157 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 135-139, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 234-247, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 390-391. 
158 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 139-140, KOLLMANN, J. Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 247-249, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 390-391. 
159 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 140-141, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 249-250, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 391. 
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2.19 Lübecký mír 

 

Vojenské tažení roku 1628 skončilo, válečná situace zůstávala patová – Valdštejn 

na pevnině, Kristián IV. na moři a ostrovech. Diplomatická jednání o mír, která 

se přerušovaně táhla již od jednání v Brunšviku v roce 1625, se díky únavě 

z války opět obnovila. Setkání obou stran byla zahájena 22. ledna v Lübecku 

a s ohledem na oboustranné přemrštěné požadavky se nezdála dohoda možná. 

Valdštejn, který zde figuroval jako hlavní zástupce císaře, však nakonec dokázal 

prosadit zmírnění císařských požadavků a vrácení Jutska, Šlesvicka a Holštýnska 

králi Kristiánovi IV.160 Nakonec slavila Valdštejnova tajná diplomacie přece jen 

úspěch, když po dlouhém jednání byl 7. července vyhlášen mír s platností od 

11. července. I přesto se od konce května až do uzavření míru v Holštýnsku opět 

bojovalo, když se král Kristián IV. znovu vylodil na pevnině.161  

Uzavřením Lübeckého míru vyvstala otázka, co s císařskou armádou, jež byla do 

této doby vydržována kontribucemi převážně z nepřátelského území. V Evropě 

probíhaly další tři konflikty, které přímo či nepřímo ovlivňovaly císařskou 

politiku. Do popředí zájmu císaře i španělského krále se dostávala válka 

v severní Itálii, kde šlo o dědické nároky po vymřelé linii rodu Gonzagů na 

Mantovské vévodství. Vyslání vojska do severní Itálie však Valdštejn nakloněn 

nebyl, neboť počítal s intervencí Gustava II. Adolfa na pobřeží Baltu, proti 

němuž chtěl mít k dispozici dostatečné prostředky. Přesto se uvolil vyslat do 

Itálie 30 000 mužů pod velením prezidenta dvorské válečné rady, polního 

maršála Collalta.162  

Dalším výrazným odlehčením říšskému území bylo vyslání sboru o 17 000 

mužích na pomoc infantce Isabele do Flander. Tomuto kontingentu velel 

                                                 
160 Valdštejn uváděl jako hlavní důvod fakt, že země jsou přítomností armády již tak vysáty, že se v nich 
brzy stejně nebude moci udržet a Kristián IV. dostane zpět vše bez jedino výstřelu. POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 143. 
161 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 141-146, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 260-274, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 393-396. 
162 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 146-148 a 155-164, KOLLMANN, J., Valdštejn a 
evropská politika 1625-1630, s. 275-277. Podrobněji o Mantovské válce KILIÁN, J., Jan Matyáš Gallas, 
s. 289, předně pak KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 312-338. 
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španělsko-císařský polní maršál Johann z Nassau.163 V neposlední řadě díky 

mírové situaci v říši mohl vyslat Valdštejn 15 000 sbor pod polním maršálem 

Johannem Georgen Arnimem na pomoc polskému králi Zikmundovi III. proti 

Švédům. Valdštejn se intervencí do polsko-švédské války snažil odvrátit Gustava 

II. Adolfa od vpádu do říše.164

Napětí na severu v Pomořanech a v Meklenburgsku zvyšovala pokračující 

výstavba Valdštejnovy císařské flotily, kterou organizoval z Flander zapůjčený 

generální komisař de Roy. Gustav II. Adolf považoval jakýkoliv pokus 

o proniknutí do Baltského prostoru za narušení švédského zájmového teritoria, a 

tak není divu, že poté, co po uzavření míru upustila dánská flotila od blokády 

Wiesmarského přístavu, její místo zaujaly lodě švédské. Koncem září 1629 

vyrazila malá císařská flotila zesílená o polské lodě z Wiesmaru a střetla se 

úspěšně se švédskými loděmi, které vyklidily bojiště směrem na Kalmar.165   

Klid ukončením dánsko-dolnosaské války však v říši nenastal. Císař, jehož 

sebevědomí značně vzrostlo díky dosavadním vojenským úspěchům, vyhlásil 

koncem března tzv. Restituční edikt, stanovující návrat všech církevních statků 

v říši zabraných protestanty po roce 1552 do církevních rukou. Zároveň měla být 

náboženská problematika navrácena ke stavu augšpurského míru, tedy do stavu 

odpovídajícího roku 1555. Tím byla de facto jakákoliv náboženství mimo 

katolického a augšpurské konfese postavena mimo zákon. Restituce majetku byla 

mnohde vymáhána násilím a jak Valdštejn, tak i Tilly dostali instrukce 

k podporování Restitučního ediktu. Valdštejn osobně považoval vyhlášení ediktu 

za významnou politickou chybu a radil k větší tolerantnosti.166  

Běh událostí a očekávání švédské invaze zdržely císařského generalissima v říši 

po zbytek roku 1629. Věnoval se pravděpodobně i správě svého nového 

Meklenburgského vévodství, kde do svého dalšího rezidenčního města Güstrowa 

                                                 
163POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 146-148 a 154-155, KOLLMANN, J., Valdštejn a 
evropská politika 1625-1630, s. 277. Podrobněji o císařském kontingentu ve Flandrech tamtéž s. 303-308 
a 338-342. 
164 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 148-151, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 277. Podrobněji o císařském sboru v Polsku tamtéž s. 290-303. 
165 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 287. Podrobněji o císařské flotile tamtéž 
s. 284-290. 

- 54 - 



investoval nemalé částky. Původně obdržel císařovo povolení k cestě do Čech již 

v listopadu, ale těžký záchvat dny ho upoutal na lůžko na dobu dvou měsíců 

v Haldestadtu.167 Do Jičína se navrátil až v polovině února roku 1630.168 

Koncem března pak odjel do Karlových Varů, aby se léčil.169 Z Karlových Varů 

vyrazil Valdštejn zpět do říše koncem května a 9. června byl ve svém hlavním 

stanu v Memmingenu. Zde řešil kromě švédské hrozby a mantovské války i 

nebezpečí otevřeného konfliktu s Francií na západních hranicích říše, jehož 

roznětkou byla právě severní Itálie.170  

 

2.20 Řezenský sněm a odvolání z generalátu 

 

Události roku 1630 byly zásadně ovlivněny sjezdem kurfiřtů v Řezně, na němž 

chtěl císař Ferdinand II. prosadit volbu svého syna králem Svaté říše římské 

národa německého, tedy zajistit mu i nástupnictví na císařském trůnu. Řezenský 

sněm byl zahájen 3. července a pod vlivem francouzské diplomacie kurfiřti v čele 

s Maximiliánem Bavorským stupňovali tlak na odvolání Valdštejna z funkce.171

Gustav II. Adolf již na podzim předchozího roku využil zprostředkování Francie 

a Anglie k uzavření šestiletého příměří s Polskem.172 Mírová jednání mezi 

Švédskem a císařem v Gdaňsku z první poloviny roku 1630 nebral švédský král 

nikdy vážně. Naopak 27. června vyplulo více než sto švédských lodí, na jejichž 

palubách se nacházel král Gustav II. Adolf se svojí armádou, k pomořanskému 

                                                                                                                                               
166 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 152-154, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 278-284, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 396. 
167 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 165, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 353. 
168 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 397. 
169 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 165, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 353. 
170 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 167, KOLLMANN, J. Valdštejn a evropská politika 
1625-1630, s. 358. 
171 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 401-406. 
172POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 151, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 
1625-1630, s. 300. 
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pobřeží. Dne 6. července se vylodil v Peenemünde na ostrově Usedom.173 Brzy 

se zmocnil celého Usedomu a Wollinu, stejně jako ústí Odry.174  

Valdštejn se o švédské invazi dozvěděl nejpozději 16. července, kdy zastavil 

pochod několika pluků do Itálie. Stejně tak on sám zůstával v Německu, i když 

v této době obdržel císařův souhlas k cestě do Itálie.175 Ze svého hlavního stanu 

v Memmingenu posílal ke Contiho sboru do Pomořan a Wengerskému do 

Meklenburska všechny jednotky, které dokázal uvolnit.176 Zatímco Valdštejn se 

snažil stabilizovat situaci, jeho velitelé v severním Německu nedokázali využít 

příležitosti a zaútočit na Švédy ihned po vylodění. Početní převaha se tak začala 

přiklánět na švédskou stranu. Wengerský a Hatzfeld sice odrazili švédský postup 

do Meklenburska, ale na protiofenzivu neměli dost sil.177 Torquado Conti178 měl 

sice vojska dostatek, ale jeho sbor byl sužován nemocemi a nedostatkem 

proviantu. Sám Conti byl těžce nemocen a jeho zástupce zvolna umíral.179  

V Řezně mezitím císař marně vzdoroval nátlaku kurfiřtů. Po dlouhém jednání se 

13. srpna Ferdinand II. rozhodl na doporučení svých rádců a osobního 

zpovědníka neriskovat roztržku s kurfiřty a vyhověl jejich žádosti o změnu velení 

císařské armády. Oficiálně byl Albrecht z Valdštejna informován o svém 

odvolání až začátkem září 1630, ale v té době byl již o výsledku řezenského 

sněmu informován svým bratrancem Maximiliánem z Valdštejna. Oficiální 

zprávu přijal klidně a důstojně, svoji rezignaci oznámil císařské armádě 

13. září 1630.180

Ještě asi týden po schůzce s císařovými vyslanci Questenbergem 

a Werdenbergem vykonával Valdštejn funkci vrchního velitele a organizoval 

potlačení povstání v Magdeburgsku. Mnozí z jeho důstojníků byli ochotni odejít 

z armády spolu s ním, což jim Valdštejn rozmluvil. Počátkem října, po potlačení 

                                                 
173 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, s. 366-67. 
174 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 172. 
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176 Tamtéž s. 374. 
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magdeburského povstání se vydal bývalý císařský generalissimus na cestu zpět 

do Čech.181  

Řezenský sněm nakonec Ferdinanda III. za římského krále nezvolil. Neúspěch 

císaře v Řezně znamenal konec jeho snahy reformování říše v absolutistickou 

monarchii. Odvolání nenáviděného Valdštejna coby nástroje císařových 

absolutistických snah byl tedy vlastně jen průvodním jevem krachu absolutistické 

politiky v říši.   

Dozvukem Valdštejnova odvolání byl úspěšný nástup vojska Gustava II. Adolfa 

v severním Německu. Nelze opominout i osobní tragédii bankéře Hanse de 

Witte, Valdštejnova osobního finančníka, který generalissimovi zajišťoval úvěry 

na financování armády kryté kontribucemi v říši. S odchodem vrchního velitele 

se de Witte dostal do platební neschopnosti a krátce po Valdštejnově odvolání se 

11. září ve svém malostranském domě oběsil.182  

 

2.21 Valdštejn soukromou osobou  

 

Po návratu do Čech se Albrecht z Valdštejna zdržoval v Jičíně a v Praze. 

Odpočinek od neustálého vypětí a stresu bývalý generalissimus jistě potřeboval, 

ale jeho neutuchající činorodost mu to nedovolila. Již koncem roku 1630 výrazně 

zasahuje do urbanistických plánů svého Jičína.183 Odvolání z generalátu však 

neznamenalo Valdštejnovo odtržení od evropské války a politiky. Čilá 

korespondence císařských důstojníků se svým bývalým nadřízeným, stejně jako 

kontakty s bruselským a madridským dvorem mu poskytovaly dobrý přehled 

o vojensko-politické situaci. Od listopadu, respektive prosince roku 1630 se na 

Valdštejna s žádostmi o radu a dobrozdání obracel i sám císař Ferdinand II.184

                                                 
181 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 181, KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská 
politika 1625-1630, s. 397-401. 
182 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 408-409, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., 
Valdštejn, s. 183-184. 
183 O výstavbě Jičína podrobněji JANÁČEK, J. Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 410-420. 
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s. 14-16. 
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V únoru 1631 navštívil Valdštejn Opočno při příležitosti křtin dítěte Adama 

Erdmana Trčky a setkal se zde i se zástupcem české stavovské emigrace. Mezi 

hosty se nacházel Jaroslav Sezima Rašín z Rýznburku, pozdější autor tzv. 

Rašínovy relace a prostředník dalších jednání mezi švédským králem Gustavem 

II. Adolfem, čelným představitelem emigrace Jindřichem Matyášem z Thurnu 

a Albrechtem z Valdštejna.185 Takzvaná Rašínova relace je jedinou zprávou 

o jednání Albrechta z Valdštejna se švédským králem Gustavem II. Adolfem. 

Byla sepsána až roku 1635 a měla být hlavním usvědčujícím důkazem 

o Valdštejnově zradě. Redakci zprávy po sepsání Rašínem provedl ještě císařský 

rada dr. Pricklmayer, který měl obhájit chebské vraždy, císařský rada 

dr. Freisleben a nakonec i Vilém Slavata, Valdštejnův zapřisáhlý nepřítel. Není 

již možno rozeznat která část pochází od kterého autora. Každopádně otázka 

věrohodnosti Rašínovy relace je také otázkou Valdštejnovy viny či neviny na 

spiknutí proti císaři.186 Tuto otázku však přenechme historikům. 

Rašín ve své zprávě uváděl, že Valdštejn sám nabízel švédskému králi, že pokud 

mu poskytne vojsko o 10 000 až 12 000 mužích, zmocní se Čech, Moravy 

a Rakous.187 Jednání Valdštejna s Rašínem skutečně probíhala mezi červnem 

a říjnem 1631, ale jejich obsah zůstává nezodpovězenou otázkou.188 Faktem je, 

že Valdštejn který nyní nebyl v císařské službě, mohl jako říšský vévoda 

svobodně jednat s cizími státy a panovníky.189

Mimo tajných jednání se Švédskem vedl Valdštejn s císařovým vědomím i tajná 

jednání s Dánskem mezi březnem a listopadem 1631, jejichž cílem bylo získat 

Kristiána IV. na císařskou stranu pro válku proti Švédsku na Baltu. Jednání 

                                                 
185 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 191, KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 21, 
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ztroskotala na císařově neochotě postoupit Dánsku brémské arcibiskupství 

a verdenské biskupství.190  

Valdštejn udržoval kontakt i se svým bývalým podřízeným Arnimem, který ho 

dokonce v prosinci 1630 navštívil v Jičíně. Na podzim roku 1631 zjišťoval císař 

u Valdštejna možnosti jednat jeho prostřednictvím se Sasy a jejich vrchním 

velitelem Arnimem o odstoupení Saska od spojenectví se Švédy. Plánovaná 

schůzka ve Frýdlantu se však již neuskutečnila.191  

Gustav II. Adolf během roku 1631 získal v říši pevné postavení. Sasko 

a evangeličtí stavové v říši se od jara pokoušeli vytvořit třetí stranu v říšské 

politice. V červnu stála ve zbrani silná saská armáda. Tilly v čele spojeného 

císařsko-ligistického vojska dal Sasům nejprve ultimátum k rozpuštění jejich 

ozbrojené moci a po jeho neuposlechnutí vpadl do Saska vojensky. To byl konec 

saské neutrality a počátek sasko-švédského spojenectví. Protestantské armády se 

v polovině září spojily a 17. září uštědřily Tillymu v bitvě u Breitenfeldu 

zdrcující porážku. Rozprášení císařsko-ligistické armády vedlo vídeňský kabinet 

k myšlence povolat Valdštejna opět do čela armády.192  

Koncem října přijel Questenberg do Prahy za Valdštejnem a jménem císaře ho 

požádal, aby převzal generalát. Valdštejn odmítl s odvoláním na svůj špatný 

zdravotní stav. Po návratu do Vídně informoval Questenberg Valdštejna o tom, 

že císař byl jeho odmítnutím velmi zarmoucen. K listu byl připojen lístek psaný 

Ferdinandem II. v němž navrhoval osobní setkání v okolí Vídně.193  

Mezitím se Gustav II. Adolf obrátil na pochod do jižního Německa, kde do jeho 

rukou padlo Würzburgsko a Mohučsko. Sasové pod velením Hanse Georga 

Arnima vpadli do Čech. V polovině listopadu se Valdštejn před postupujícími 

Sasy uchýlil z Prahy do Pardubic. Se saskou armádou se vraceli i čeští exulanti, 

kteří se snažili ujímat vlády nad svými konfiskovanými majetky. Na tyto excesy 

na nyní Valdštejových panstvích si bývalý generalissimus stěžoval u Arnima. 
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Den 30. listopadu se setkal Valdštejn s Arnimem v Kounicích a pokusil se 

císařovýn jménem domluvit separátní mír. K dohodě nedošlo.194

 

2.22 Znovu císařským generalissimem 

 

Snad i neúspěch tohoto jednání utvrdil Valdštejna v rozhodnutí vrátit se do čela 

císařské armády. Počátkem prosince se setkal Valdštejn ve Znojmě s hrabětem 

Eggenbergem zastupujícím císaře a 15. prosince byl Valdštejn jmenován 

generálním kapitánem císařské armády, na svou žádost zatím jen dočasně na 

dobu tří měsíců.195 Tuto skutečnost glosoval císařský rada Questenberg slovy 

napsanými 25. prosince svému bratru, strahovskému opatovi: "Odjinud se 

dovídám, že Frýdlantský položil prý již pod řítící se Olymp ramena svá. Radujme 

se tedy a veselme se..."196

Následující čtyři měsíce strávil dočasný staronový generalissimus ve Znojmě 

reorganizací císařské armády, doplňováním starých pluků, verbováním nových, 

doplněním vojenského vybavení i zlepšením disciplíny a morálky svých 

vojáků.197  

Koncem dubna 1632 byla připravena císařská armáda i dokument, jímž byla 

znovu svěřena Valdštejnovi coby vrchnímu veliteli. Znění takzvané 

Göllersdofské smlouvy, datované 13. dubnem 1632, se nedochovalo. Nicméně 

dle PhDr. Josefa Kollmanna lze její znění možno celkem spolehlivě 

rekonstruovat hlavně dle Sacchettiho relací a její obsah je klíčem k posuzování 

Valdštejnovy viny či nevinny.198 Dle tohoto dokumentu se císař Ferdinand II. 

vzdal velké části svých pravomocí a svěřil Valdštejnovi absolutní moc nad 

armádou i nad jednáními o příměří a míru, stejně jako nad jmenováním 
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důstojníků a nad konfiskacemi v říši ve prospěch armády. Valdštejn měl být 

generalissimem nejen císaře, ale i celého rakouského domu a Španělské koruny. 

Za ztracené Meklenbursko měl obdržet náhradou Hlohovské knížectví. Tímto 

dokumentem se de facto stal Valdštejn v říši diktátorem.199

V době, kdy Valdštejn s císařem jednali na Göllersdofském zámku, postoupil 

Gustav II. Adolf se svojí armádou až do Bavorska. V bitvě na Lechu 15. dubna 

utrpěl Tilly další porážku a sám byl smrtelně raněn. Dva dny nato vstoupil 

švédský král se svým vojskem do Mnichova. Johann t’Serclaes hrabě Tilly, který 

ještě 20. dubna z Ingolstadtu gratuloval Valdštejnovi k novému převzetí 

generalátu, podlehl svému zranění 30. dubna.200  

Valdštejn následně soustředil svoji novou armádu u Tábora, odkud vyrazil 

počátkem května přes Plzeň a Rakovník na Prahu, kterou ovládl 23. května. Další 

část vojska pod Gallasem mezitím vyrazila proti Sasům ve Slezsku. 

Generalissimus postupoval pomalu a Sasy vytlačoval z Čech velmi ohleduplně. 

Ačkoliv mohl nepřátelskou armádu rozdrtit, počítal s ohledem na probíhající 

mírová jednání s Johannem Georgem Saským jako s budoucím spojencem. 

Arnim v roli saského vyjednavače však jednání příliš vážně nebral a rozhovory 

spíše zdržoval Valdštejnův vojenský postup. Saská armáda pomalu ustoupila k 

Pirně, přičemž císařský generalissimus ji následoval jen k Lounům, kde se 16. 

června obrátil zpět na Rakovník, Plzeň a Cheb.201  

Odtud pokračoval v pochodu do Horní Falce, kde se 1. července spojil s malou 

armádou bavorského kurfiřta, a dále na západ, čímž by v podstatě odřízl 

Gustava II. Adolfa od spojení se severním Německem i s jeho saskými spojenci. 

Švédský král si uvědomil nebezpečí vyplývající z Valdštejnova postupu a místo 

tažení podél Dunaje na Vídeň vytáhl zpět k Norimberku. Města dosáhl před 

Valdštejnem, který zde stanul 12. července. Přes naléhání Maximiliána I. 

Bavorského Valdštejn nevyužil své početní převahy k útoku na dobře opevněné 
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38, Thienemann – Tunicius, s. 346., FUKALA, R., třicetiletá válka, s. 81., FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 
211-212., Podrobně KLOPP, O., Tilly im dreissigjährigen Kriege. 2. Bd. s. 424-433. 
201 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 199-200., KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 
36-37., JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 442. 
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město, ale rozhodl se pro defenzivní vedení boje. Vybudoval nedaleko Zirndorfu 

dobře opevněný tábor a po následujících šest týdnů ho i dále zdokonaloval. 

Gustav II. Adolf zatím svolával posily z celého Německa. Císařští však měli 

značnou převahu v jezdectvu, zvláště v lehkém chorvatském, které štráfovalo 

širokým okolím Norimberka a znesnadňovalo Švédům zásobování.202 

Valdštejnova uherská válečná škola spoléhající na opotřebovávací taktiku vedla k 

tomu, že čím silnější bylo vojsko Gustava II. Adolfa, tím neudržitelnější bylo 

jeho postavení.203  

Koncem srpna si tento stav věcí uvědomil i švédský král a 1. září sešikoval své 

vojsko k útoku na Valdštejnův tábor. Prudké boje trvaly celé čtyři dny, zvláště 

o vyvýšeninu Alte Feste. Pod Valdštejnem padl kůň, stejně jako pod švédským 

generálem Bernardem Sasko-Výmarským, těžce zraněn byl švédský maršál 

Banér a sám Gustav II. Adolf byl zasažen do holínky. Všechny švédské útoky 

však byly odraženy a král musel s těžkými ztrátami stáhnout zpět do města. 

Během dvou týdnů ztratil na 15 000 mužů, což představovalo čtvrtinu jeho 

armády.204

Oba soupeři zůstali ve svých táborech ještě dva týdny. Gustav II. Adolf týden po 

bitvě vznesl návrh na mírová jednání, který Valdštejn neodmítl, přestože na něj 

nebyl připraven.205  

Mezitím saské vojsko pod Arnimem znovu vtáhlo do Slezska a snadno obsadilo 

Zaháňsko i Hlohov, což Valdštejna velmi popudilo. Vyslal tedy do Saska sbory 

generálů Holka a Gallase a během září se rozhodl v Sasku přezimovat s císařskou 

armádou, což by pro zemi byla tvrdá rána.206  

 

                                                 
202 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 200., KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 38-
39., JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 443-445. 
203 Jedná se tedy o obdobnou taktiku, která vedla roku 1605 k ústupu Bastova vojska z východního 
Slovenska. Srovnej s HÝZRLE Z CHODŮ, J., Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, s. 106-107, DANGL, 
V., Slovensko vo víre stavovských povstání, s. 57-60. 
204 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 39-40. JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 445-
446., FUKALA, R., třicetiletá válka, s. 81-82., FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 213., Dle PhDr. 
Kollmanna napsal Valdštejn císaři po bitvě: "Král si při tomto útoku značně urážel rohy. Nyní již nebude 
moci být považován za nepřemožitelného a nyní také ztratí respekt u svých lidí. Citováno dle 
KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 40. 
205 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 41-42. 
206 Tamtéž s. 42-43. 
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2.23 Bitva u Lützenu 

 

Švédský král předpokládal, že Arnimovo vojsko ubrání Sasko samo a že ho 

Valdštejn bude následovat na jih, kde ho bude moci zničit v rozhodující bitvě. 

Arnimův vpád do Slezka však ponechal Sasko bez ochrany. Zatímco Gustav II. 

Adolf od Norimberku zamířil tedy na jih do Bavorska, Valdštejn 22. září vyrazil 

na sever do Saska. Poté co obdržel švédský král informaci o tom, že dojde 

pravděpodobně ke spojení Valdštejnova vojska se sborem Gottfrieda Heinricha 

z Pappenheimu a oba sbory následně napadnou Sasko, musel 15. října znovu 

obrátit vojsko k severu.207

Počátkem listopadu proti sobě stanula císařská a švédská armáda u saského 

Naumburgu. Dne 10. listopadu vytáhl Valdštejn proti Naumburgu a nabídl 

švédskému králi bitvu. Ten se však ze svého tábora nehnul, což vedlo císařského 

generalissima k mylnému předpokladu, že Švédové se již uchýlili do zimního 

ležení. O čtyři dny později tedy i on rozložil svoji armádu k zimnímu klidu 

v okolí městečka Lützen, Pappenheim se silným sborem byl odeslán až k Halle. 

Informace o rozchodu císařských do zimních kvartýrů se dostala ke Gustavu II. 

Adolfovi již 14. listopadu a vytrhla ho z nečinnosti.208

Okamžitě soustředil svoji armádu a 15. listopadu vyrazil proti oslabenému 

Valdštejnovi. Když lehká chorvatská jízda pod velením Rudolfa Colloreda 

vyslaná k Wiessenfelsu narazila na postupující Švédy, pochopil její velitel 

okamžitě co se děje. Vyslal posla k Valdštejnovi se zprávou o blížícím se 

švédském vojsku a sám zřídil obranou linii na potoku Rippach.209 Generálmajor 

Colloredo byl donucen k ústupu až kolem 16. hodiny, kdy se již začínalo stmívat, 

čímž zajistil Valdštejnovi drahocený čas k vyhlášení poplachu a rozeslání poslů 

k rozptýleným jednotkám, hlavně k Pappenheimovu sboru. Valdštejnovi vojáci 

strávili většinu noci přípravou obraných postavení podél silnice spojující Lützen 

a Lipsko. Ranní mlha 16. listopadu 1632 zdržela počáteční nástup švédské 

                                                 
207 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 43-45, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 446-
448. 
208 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 45-47, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 448 
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armády až do 11. hodiny. Potom za zpěvu protestantských chorálů vyrazili 

Švédové k útoku. Hlavní nápor byl veden na levé křídlo císařských, které bylo 

výrazně slabší a kam umístil Valdštejn i vozataje od trénu simulující jezdectvo. 

Kolem poledne zachránil velmi vážnou situaci příjezd polního maršála 

Pappenheima se svým jezdectvem, který levý bok Valdštejnovy armády 

stabilizoval. Když Pappenheim kolem druhé hodiny chystal rozhodující 

protiútok, byl smrtelně raněn koulí z falkonetu, což jeho jezdce demoralizovalo 

natolik, že začali houfně prchat. Pořádek nastolil až osobní zásah Valdštejna. Asi 

o hodinu dříve v týchž místech bitevního pole zasáhla střela z muškety Gustava 

II. Adolfa do lokte, který roztříštila. Raněný švédský král se svým doprovodem 

v kouři a mlze zabloudil a narazil na oddíl Piccolominiho kyrysníků, kteří jej bez 

milosti dobili. Vévodovi Bernardu Sasko-Výmarskému, který převzal velení po 

padlém králi, se však tuto skutečnost podařilo před švédskými vojáky zatajit. 

Bitva u Lützenu pokračovala až do setmění. Navzdory smrti krále a decimaci 

nejlepších švédských pluků, se Švédům podařilo dobýt hlavní císařskou baterií 

na vrcholku u větrných mlýnů.210  

Večerní tma zanechala obě vojska značně prořídlá a na pokraji sil. Pod 

Valdštejnem padl jeho oblíbený kůň a on sám byl raněn do stehna. Po setmění 

dorazila od Halle Pappenheimova pěchota, jejíž velitel chtěl navzdory tmě 

podniknout okamžitý protiútok. Valdštejna však znepokojovaly zprávy o blížícím 

se vojsku saského kurfiřta a lüneburského vévody Jiřího. Ačkoliv to byly zprávy 

nepravdivé, rozhodl se císařský generalissimus k ústupu a ještě během noci 

spořádaně odvedl vojsko z bojiště. Ve švédském táboře se hovořilo o nutnosti 

ráno bitevní pole opustit,211 nicméně informace o ústupu císařských, již získali 

od zajatého dezertéra, ze Švédů učinila vítěze bitvy.212  

                                                                                                                                               
209 Chorvatští jezdci byli schopni bojovat i jako pěšáci, jinak si lze těžko představit stacionární obranu 
vedenou oddílem lehké jízdy. Hrvati dolaze!, s. 4-6., Bitka kod Lützena 1632, s. 10-11. 
210 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 43-49, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 446-
450, FUKALA, R., třicetiletá válka, s. 85-89., FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 219-225., Podrobně o bitvě 
u Lützenu např. Bitka kod Lützena 1632, s. 8-16., BRZEZINSKI, R., Lützen 1632, 96 s. 
211 BRZEZINSKI, R., Lützen 1632, s. 83., JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 450 uvádí 
opak.  
212 Za vítěze byla považována strana, která opanovala bojiště. Ve skutečnosti bylo švédské vítězství 
nanejvýš vítězstvím Pyrrhovým. BRZEZINSKI, R., Lützen 1632, s. 83. Švédské vojsko odtáhlo ráno 
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 Bitvu u Lützenu následně obě strany prohlásily za své vítězství. Pro císařskou 

stranu, která sice utrpěla menší ztráty, však znamenala ztrátu strategické 

iniciativy a nutnost nechat přezimovat armádu v českých zemích, což vzbudilo 

nevoli jak mezi obyvatelstvem, tak u dvora.213  

 
obr. č. 3 Bitva u Lützenu, mědirytina, výřez z dobového letáku s titulem Eigendliche Abbildung und 
Warhafftige Beschreibung der grossen und blutigen Schlacht/ so zwischen Königl. Maj. zu Schweden 
und dem Keyserl. General von Wallenstein/ den 6. Novembris, Anno 1632. bey dem Städtlein Lützen/ 2. 
Meil von Leipzig vorgangen. V oválech medailony švédských vojevůdců – vlevo král Gustav II. 
Adolf, vpravo vévoda Bernard Sasko-Výmarský. (převzato z Wikimedia Commons) 
  
Valdštejn dorazil s vojskem k Praze 1. prosince, kde se také konal pohřeb 

maršála Pappenheima. Následovalo odměňování statečných a trestání zbabělých. 

Z armádní pokladny rozdal Valdštejn na odměnách přes 100 000 zlatých, také 

navrhl povýšení a zlaté řetězy s medailemi, které doprovázel vlastnoručními 

dopisy. Na druhou stranu 21. ledna zasedal na Malé Straně vojenský soud, jemuž 

                                                                                                                                               
17. listopadu. Dva dny po bitvě bojiště ovládli chorvatští jezdci olupující mrtvé, do jejichž rukou padlo i 
pět děl. KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 49. 
213 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 49-50, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 451. 
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předsedal polní maršál Holk a který vynesl 11. února 16 rozsudků smrti, jež byly 

vykonány o tři dny později na Staroměstském náměstí, na stejném místě kde 

padaly hlavy českých pánů před dvanácti lety.214  

 

2.24 Váhavé tažení roku 1633 

 

Generalissimus Valdštejn se během zimního odpočinku zabýval primárně 

obnovou císařské armády, nicméně čas věnoval i stavebním pracem ve svém 

vévodství.215 Nepřestával také řídit další vojenské operace v říši. S jeho 

defenzivní taktikou však začínala panovat nespokojenost, zejména u bavorského 

kurfiřta Maximilián I. Díky jeho vlivu se tato nespokojenost s vedením 

válečných operací začala přenášet i k vídeňskému dvoru, kde se začínali ozývat 

staří Valdštejnovi nepřátelé. Na jaře roku 1632 stála císařská armáda v Čechách 

znovu posílená a zotavená, hlavně díky práci Valdštejnovy konfiskační komise, 

která postihla všechny, kdo se angažovali proti císaři během saského vpádu.216  

Valdštejnova pasivita v říši byla dána jednak jeho strategickým plánem na rok 

1633, podle kterého hodlal přenést válku do Slezska, čímž chtěl donutit Sasko 

k uzavření míru, v druhé řadě nejspíš hrál roli i jeho negativní vztah 

k Maximiliánovi I. Mírová jednání se Saskem nadále pokračovala jednak 

prostřednictvím Dánů, jednak prostřednictvím hessensko-darmstadtského vévody 

Jiřího.217  

Mimo to jednal Valdštejn o míru i se Švédy. Prostředníky tohoto jednání byli 

čeští emigranti Jan Varlejch z Bubna a Rašín, kteří navštívili Valdštejna během 

května v Jičíně. Švédská strana zde nabídla Valdštejnovi spojenectví za účelem 

                                                 
214 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 452-455, FUKALA, R., třicetiletá válka, s. 92-93, 
FUKALA, R., Sen o odplatě, s. 230-231., KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 58., JANÁČEK, J., 
Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 455-456. 
215 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 58, 61-62.  
216 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 54-55, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 455-
456. 
217 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 56-57. 
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restituce českých zemí do stavu před rokem 1618 a s tím i českou královskou 

korunu. Valdštejn tuto variantu odmítl.218  

Po neúspěšné schůzce v Jičíně vytáhl Albrecht z Valdštejna znovu do pole 17. 

května, o dva dny později překročil slezskou hranici a posledního května se spojil 

s Gallasovým sborem. Nad nepřítelem si tímto císařský generalissimus vytvořil 

značnou převahu, která mohla slezskou operaci rychle ukončit. Nicméně 

Valdštejn dal opět přednost vyjednávání, čímž značně popudil vídeňský dvůr. 

Dne 6. června bylo uzavřeno příměří a Valdštejn zahájil jednání se Saskem 

a Braniborskem prostřednictvím Arnima, se Švédy prostřednictvím Thurna 

a s Francií prostřednictvím Kinského a markýze de Feuquières. Uzavření míru 

mělo vrátit Evropu do stavu před rokem 1618 a garantem míru se měly stát 

spojené armády dosavadních protivníků, neboť se nedalo očekávat, že by císař 

s touto situací souhlasil. Valdštejn však po několika dnech od tohoto projektu 

opět nečekaně ustoupil. Je pravděpodobné, že byl silně ovlivňován svým 

osobním astrologem Sennim, neboť jeho víra v hvězdopravectví byla neobyčejně 

silná po celý život.219

Příměří skončilo 2. července a Valdštejn okamžitě zaútočil na pevnost Svídnici, 

byl však odražen. Arnimovo vojsko přitáhlo městu na pomoc, ale císařský 

generalissimus nabízenou bitvu nepřijal, naopak navrhl osobní schůzku 

k dalšímu jednání, jež se uskutečnila až 18. srpna. To již byl u vojska ve Slezsku 

přítomen i prezident dvorské válečné rady polní maršál hrabě Jindřich Šlik, 

vyslaný za Valdštejnem ode dvora. Hrabě Šlik měl mimo jiné tajné instrukce 

zjistit postoj vysokých důstojníků Gallase a Piccolominiho pro případ, že by 

došlo opět ke změnám ve velení armády. Koncem srpna bylo uzavřeno další 

příměří a Valdštejn doufal v okamžité zahájení mírových rozhovorů. S ohledem 

na tuto skutečnost také brzdil válečné operace Aldringenova sboru v říši. 

Všechna jednání však nepřinesla kýžený výsledek, ze strany Sasů i ostatních 

nepřátel šlo v prvé řadě o hru na zdrženou, která se podařila dokonale, neboť 

                                                 
218 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 59-61, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 458-
463. 
219 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 63-66, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 463-
474, FUKALA, R., třicetiletá válka, s. 73. 
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Valdštejn ztratil ve Slezsku čtyři měsíce času. O průběhu jednání i jejich 

výsledku informoval dvůr.220

Příměří skončilo 30. září. Arnim se svou armádou ustupoval opět do Saska, 

přičemž ho Valdštejn nedůrazně následoval. Po vytlačení Sasů ze Slezska se 

obrátil císařský generalissimus proti malému švédskému sboru pod velením 

Jindřicha Matyáše z Thurnu, který 11. října porazil v bitvě u Stínavy. Thurn, 

který byl zajat, byl nucen vydat Valdštejnovi veškerá Švédy obsazená místa ve 

Slezsku výměnou za volný odchod. Následně vyrazil Valdštejn proti Sasům a 11. 

listopadu se zmocnil Budišína. Nedůraznost tažení nejspíš vycházela z 

opětovného jednání se Saskem a Braniborskem, které však opět ztroskotalo na 

podmínce spojení armád pod Valdštejnovým velením.221

Vojenská situace v jižním Německu se mezitím vyvíjela v neprospěch císařských 

a kulminovala dobytím Řezna, jehož se zmocnil vévoda Bernard Sasko-

Výmarský 14. listopadu. Pád Řezna vyvolal jak na mnichovském dvoře, tak ve 

Vídni zděšení. Po císařském vrchním veliteli byla požadována rozhodná akce.222

 

2.25 Roztržka mezi generalissimem a císařem 

 

Valdštejn se proto obrátil s vojskem k jihu a 26. listopadu dorazil do Plzně, kde 

se setkal s císařským vyslancem hrabětem Trautmannsdorfem.223 Odtud vyrazil 

s rychlým, převážně jezdeckým sborem 28. listopadu do Bavorska. Švédské 

vojsko však mezitím překročilo Dunaj, čímž se naděje na jeho dostihnutí 

minimalizovala. Valdštejnův sbor měl navíc velké problémy se zásobováním 

a generalissima značně znepokojovaly Arnimovy operace v Sasku a Braniborsku. 

                                                 
220 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 67-70, 72-75, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 475-489, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 201-202. 
221 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 75-79, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 489-
491. 
222 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 79-85, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 491-
493, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 202-203. 
223 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 89-91, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 493-
495. 
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Na válečné radě 1. prosince 1633 tedy padlo rozhodnutí ustoupit zpět do Plzně, 

kam dorazil 10. prosince.224  

O pět dnů později obdržel Valdštejn císařův dopis z 9. prosince v kterém mu bylo 

přikázáno pokračovat v tažení do Bavorska. Valdštejn svolal válečnou radu na 

níž se důstojníci vyslovili proti pokračování v tažení. Generalissimus tedy 

rozhodl uvést vojsko do zimních kvartýrů v českých zemích. Valdštejn se již 

z Bavorska vracel ve špatném zdravotním stavu, který se v minulých letech 

rozhodně nelepšil. Mezitím do Plzně dorazil císařský rada Questenberg, jehož se 

Valdštejnovi podařilo přesvědčit o smysluplnosti ukončení kampaně a který 

osobně viděl špatný stav vojska. Stále přítomný hrabě Trautmansdorf byl však 

z Vídně instruován, aby přiměl frýdlantského vévodu k pokračování stůj co stůj. 

Rozkol Vídně s nejvyšším velitelem dosáhl vrcholu.225  

Posledního prosince roku 1633 vygradovala situace ve Vídni v rozhodnutí 

odvolat Valdštejna z postu vrchního velitele. Panovaly však značné obavy z toho, 

jak se Albrecht z Valdštejna zachová, a tak toto rozhodnutí nemělo být 

zveřejněno, dokud moc nad armádou nepřevezmou generálové zcela oddaní 

císaři. Tímto úkolem byli pověřeni Matthias Gallas, Octavio Piccolomoni 

a Johann Aldringen. Do protivaldštejnského spiknutí byl zasvědcen i starý 

Valdštejnův rival Baltazar Marradas, stejně jako Rudolf Colloredo a prezident 

dvorské válečné rady Jindřich Šlik.226  

Valdštejn, jehož stále sužovala choroba, svolal 11. ledna 1634 schůzku 

plukovníků své armády, na níž oznámil své rozhodnutí odstoupit z velení 

armády. Většina důstojnického sboru se však postavila za svého velitele, což 

stvrdili svými podpisy. Protože však na plukovnickém reversu chyběla slova 

o věrnosti Valdštejnovi "ve službě jeho císařského veličenstva", proběhla celá 

podpisová akce za značně vzrušených okolností. Proto nechal Valdštejn tuto 

                                                 
224 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 86-94, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 493-
499, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 201-202. 
225 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 94-99, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 499-
506. 
226 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 510-516. 
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klausuli druhý den doplnit a druhý revers podepsalo 42 plukovníků ze 49, včetně 

velitele Valdštejnovy osobní gardy – Octavia Piccolominiho.227   

Tento italský generál byl i přes svůj podpis na reversu v úzkém spojení 

s ostatními spiklenci a 15. ledna odeslal do Vídně udání o Valdštejnových 

údajných zrádných záměrech. Nutkno podotknout, že Valdštejn posedlý 

myšlenkou míru mezitím obnovil jednání se Saskem.228   

 

2.26 Protivaldštejnské spiknutí 

 

Císař Ferdinand II. byl postaven před těžkou volbu, jak se nyní ke svému vlastně 

již bývalému generalissimovi zachovat. Po mnoha dobrozdáních od tajných radů 

i od zástupců španělské koruny a nakonec po konzultaci se svým osobním 

zpovědníkem Lamormainem vydal 24. ledna 1634 patent, kterým zbavoval 

Valdštejna vrchního velení, jež měl převzít Matthias Gallas. Valdštejn jako hlava 

údajného spiknutí proti císaři měl být zajat a dopraven do Vídně, případně zabit. 

Piccolomini obdržel patent spolu se svým povýšením na polního maršála 

a s rozkazem císařský patent vykonat.229  

Valdštejn odeslal 18. února do Vídně svého bratrance a dědice Maximiliána 

z Valdštejna s nabídkou své rezignace. O den později se uskutečnilo druhé 

plzeňské setkání s důstojníky a Valdštejn zde od nich získal nové reversy 

věrnosti ve službě jemu a císaři. O dva dny později vyslal svého důvěrníka 

Adama Erdmanna Trčku do Praze, aby zkontroloval, jak pokračuje jím nařízené 

shromažďování císařských pluků na Bílé hoře. Ten u Rokycan zjistil od 

plukovníka Sparra, že velení v Praze převzal generál de Suys a že se tam vylepují 

                                                 
227 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 117-121, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 516-
523, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 203-204. 
228 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 112-114 o obnovení mírových jednání, s. 121-124 o 
Piccolominiho udání, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 524-527, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 203-204. 
229 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 125-135 o obnovení mírových jednání, s. 121-124 o 
Piccolominiho udání, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 528-533, POLIŠENSKÝ, J.; 
KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 204 uvádí, že Piccolomini obdržel patent až 4. února, což nekoresponduje 
s údaji v ostatních zdrojích. 

- 70 - 



plakáty s císařským patentem oznamujícím Valdštejnovo sesazení. Tryskem se 

vrátil do Plzně, kde svému veliteli oznámil šokující novinu.230

Valdštejn navzdory svému špatnému zdravotnímu stavu neváhal a rozhodl se 

prchnout do Saska. Ještě 21. února nechal vše připravit na cestu a následující den 

vyrazil přes Stříbro na Cheb. Ve Stříbře se k Valdštejnovu doprovodu v síle asi 

1300 mužů připojil se svým dragounským plukem Walter Butler. Butler již byl 

informován o vývoji situace a po připojení se k Valdštejnovi odeslal zprávu 

Gallasovi a Piccolominimu. Do Chebu dorazil Valdštejnův průvod 24. února. 

Pomalý postup způsobovalo mimo jiné to, že frýdlantský vévoda nebyl již 

schopen cestovat koňmo, ale byl přepravován v nosítkách.231  

John Gordon, velitel chebské posádky, byl již instruován z Plzně Valdštejnovými 

protivníky a spolu s plukovníkem Butlerem a s Walterem Lesliem, 

podplukovníkem Trčkova pluku a, se rozhodli jednat dle císařova patentu. Dne 

25. února byli Valdštejnovi věrní polní maršál Adam Erdmann Trčka z Lípy, 

polní maršál Christian Illow a Vilém Kinský z Vchynic a Tetova a rytmistr 

Niemann, valdštejnův sekretář, pozváni na večeři k veliteli města. Dle plánu 

Butlera, Gordona a Leslieho kolem osmé hodiny večer do hodovní síně vtrhlo 

šest dragounů Butlerova pluku. Následně se hostitelé vrhli na své hosty 

s tasenými meči. Bitka byla krátká a brutální, Valdštejnovi přátelé podlehli 

přesile, která nedávala milost.232

Následně vedl podplukovník Leslie233 Butlerovy dragouny na náměstí 

k Pachlebovskému domu, kde byl ubytován Valdštejn. Dragouni vedení 

kapitánem Deveroux vtrhli do domu, kde Deveroux zabil jedno z pážat stojící 

před dveřmi Valdštejnovi ložnice. Pak vpadl dovnitř, kde stanul před udiveným 

Valdštejnem. Deveroux nezaváhal a vrazil bývalému generalissimovi do prsou 

                                                 
230 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 161-163, 168-169, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 
2. vyd. s. 548-553, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 205 
231 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 169-174, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 554-
564, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 205-206. 
232 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 174-185, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 564-
573, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 207. Adam Erdmann Trčka se probil z obklíčení 
až k hradnímu fojtství, kde se voláním "Quartier, quartier" snažil vzdát. Byl pažbami mušket sražen k 
zemi a ubodán. KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 185, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 
2. vyd. s. 573. 
233 Dle JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 574 vedl dragouny plukovník Butler. 
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ostří partyzány.234 Pozemská pouť vévody Albrechta Václava Eusebia 

z Valdštejna skončila.235

Císaři Ferdinandovi II. zbývalo pouze prokázat jeho skutečnou vinu, což se 

ukázalo mnohem težší, než se zdálo počátkem roku 1634 v období 

protivaldštejnské horečky. Zpráva Octavia Piccolominiho sepsaná v březnu 1634 

a následně Rašínova relace z roku 1635 neznějí zcela přesvědčivě.236 Ohromný 

majetek Albrechta z Valdštejna byl v rozporu s udělenými privilegii konfiskován 

a jednotlivými panstvími byli obdarováni účastníci protivaldštejnského spiknutí, 

nejvíce Gallas, Piccolomini a Aldringen.237

Tělo frýdlatského vévody bylo převezeno nejprve do kláštera ve Stříbře a až po 

více než dvou letech je mohli jeho příbuzní převzít a důstojně pohřbít vedle jeho 

první ženy v Kartouzích u Jičína. Poslední pouť vykonal Albrecht z Valdštejna o 

více než století později, za vlády Josefa II., kdy byly jeho ostatky převezeny do 

kaple svaté Anny v Mnichově Hradišti, kde odpočívají dosud.238  

 

                                                 
234 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 574 Dle KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 187 
se jednalo o halapartnu. 
235 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 186-187, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 574, 
POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 207. 
236 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 195-200, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, 
s. 207-210, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 578-581. 
237 JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. s. 578-581, KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 194, 
POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 207-210. 
238 POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 207, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 2. vyd. 
s. 576. 
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3 Chebské vraždy v obraze doby 
 
Za třicetileté války došlo k velkému nárůstu letákové literatury, která nejen 

uspokojovala zvýšenou poptávku po čerstvých informacích týkajících se vývoje 

evropské politiky a zpráv z bojiště, ale stala se zároveň nástrojem propagandy 

všech válčících stran. Nakonec o "papírové válce" hovořil již moravský politik 

evropského formátu Karel starší ze Žerotína v rozhovoru s Hartvíkem ze Stittenu 

roku 1615.239  

Není tedy překvapivé, že politické chebské vraždy našly okamžitý ohlas 

v letákové publicistice, v níž - u senzace takového ražení - nemohla chybět 

ikonografická část. Senzacechtivost evropské populace se v tomto ohledu za 

uplynulá staletí vůbec nezměnila a nabízí se tak přirovnání k současným titulním 

stranám bulvárního tisku, kde také obrazová informace převažuje nad informací 

textovou , čímž poutá pozornost lidí.240

Kapitolu samu pro sebe tak tvoří rytiny zachycující Valdštejnovo zavraždění. 

U těchto rytin lze předpokládat, že nevycházely z žádného obrazu, ale pouze 

z písemných či ústních zpráv a nechávaly tak rytcům výraznější prostor pro 

vlastní fantazii.  

Žel, interpretace Valdštejnova zavraždění je jednou ze sporných otázek 

valdštejnské historiografie dodnes. Ze základní české historiografie podává 

odlišný obraz chebských vražd Janáček i Kollmann, respektive Polišenský. Dle 

Janáčka byl Valdštejn chystající se ke spánku a oděný již jen v noční košili 

zavražděn partyzánou kapitána Deveroux. Zda byl zastižen v posteli či mimo ni 

autor nezmiňuje, avšak dle tohoto popisu lze usuzovat, že byl zastižen na loži.241 

Naproti tomu Kollmannovo líčení je výrazně detailnější. Ponechává sice 

Valdštejna oděného do noční košile, nicméně uvádí, že bývalý generalissimus se 

šel podívat k oknu po příčinách hluku na náměstí. Tam ho také zastihl kapitán 

                                                 
239 FUKALA, R., Jan Jiří Krnovský, s. 132 
240 Podrobné pojednání o ohlasu Valdštejnovy smrti v soudobé pubicistice KOLLMANN, J., Valdštejnův 
konec, s. 200-212 
241 JANÁČEK, J., Valdštejnova smrt, s. 293, JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 1. vyd. s. 574 
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Deveroux ozbrojený halapartnou a zasadil mu smrtelnou ránu.242 Oba tyto 

motivy předkládají i soudobé letáky, respektive mědiryty na nich uvedené.  

 

3.1 leták „Kterak byl generál Valdštejn vévoda Frýdlandský spolu 
s dalšími plukovníky v Chebu v únoru roku 1634 probodnut a zabit“ 

 

Za nejrealističtější lze snad považovat vyobrazení na dobovém letáku neznámého 

autora „Kterak byl generál Valdštejn vévoda Frýdlandský spolu s dalšími 

plukovníky v Chebu v únoru roku 1634 probodnut a zabit“.243 Lze usuzovat, že 

právě tento leták se stal předlohou práce Matthäuse Meriana (viz kap. 3.2), neboť 

ve své koncepci obsahuje všechny scény posléze mistrně zpracovaných právě 

Merianem. Vražda Valdštejna, masakr jeho společníků na hostině a zejména 

vynášení mrtvol po schodišti, se objevuje pouze u Meriana. Z tohoto podání 

patrně vycházel i Janáček.244 Dle jeho popisu lze usuzovat, že byl Valdštejn 

zastižen na loži. Právě tento obraz nalézáme na uvedeném letáku. Albrecht 

z Valdštejna se v noční košili právě zvedá z postele, když ho rána partyzánou 

kapitána Deverouxe sráží zpět. Vtrhnutí do pokoje není zdaleka tak dynamické 

a zároveň dramatické, jak jej nalézáme na pozdějších vyobrazeních, vojevůdce 

neprchá směrem k oknu, smrtelný bod ho zasahuje zpředu do hrudi a nikoliv 

zákeřně do zad.  

                                                 
242 KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 187, POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 207. 
Zajímavé je, že halapartna jako vražedná zbraň nefigurje na žádné z rytin. 
243 Wie General Walstain Hertzog von Fridland neben anderen Obristen zu Eger den 25. Februarÿ sein 
erstochen und erschlagen worden. Ao. 1634. 1 l. 
244 JANÁČEK, J., Valdštejnova smrt, s. 320 
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obr. č. 4 leták "Kterak byl generál Valdštejn vévoda Frýdlandský spolu s dalšími plukovníky v 
Chebu v únoru roku 1634 probodnut a zabit ", mědiryt, dobový leták 
 

3.2 Merianův cyklus 
 

Pravděpodobně nejznámnějším vyobrazením chebských událostí je podání 

Matthäuse Meriana,245 které bylo publikováno mimo jiné v Theatru Europae,246 

díky čemuž se stalo nejčastěji opakovanou variantou zobrazení. Oproti ostatním 

obrazům obsahuje navíc scénu posledního boje rytmistra Niemanna v kuchyni, 

kde byl dostižen a ubit. Hlavní scéna Valdštejnovy vraždy je pak velmi 

                                                 
245 Matthäus Merian st. (1593-1650), původem švýcarský slavný malíř, rytec a nakladatel. Narodil se v 
Basileji a učil se v Curychu. Roku 1610 přesídlil do Štrasburku a mezi lety 1614-1618 absolvoval svoji 
cestu na zkušenou, během níž procestoval Německo, Nizozemí i Francii. Již roku 1617 navázal spolupráci 
s nakladatelstvím Johanna Theodora de Bry do jehož rodiny se následujícího roku přiženil. Dva roky po 
smrti svého tchána se roku 1625 přestěhoval do Frankfurtu a převzal jeho dílnu. Po smrti své první ženy 
se roku 1646 znovu oženil. Z početné rodiny se někteří synové věnovali dále rodiné tradici. VOIT, P., 
Encyklopedie knihy, s. 586, Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 21, Kurfürst Maximilian I. – Mirus, s. 
422-424. 
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dynamická, smrtelná rána zastihuje Valdštejna v okamžiku, kdy stojí u okna 

a snad se jím snaží prchnout.247 Vojevůdce je oblečený, noční košile nejspíš 

připadla Merianovi nedůstojná. Neočekávanost nastalé situace vyjadřuje fakt, že 

generalissimus utíká v pantoflích, zatímco jeho boty jsou spolu s kordem 

zavěšeny na věšáku na stěně. Smrtelná rána přichází zezadu, Valdštejn k 

útočníkovi pouze otáčí hlavu. Dle Janáčka i Polišenského Deveroux při potyčce 

se stráží u dveří do Valdštejnových komnat zlomil kord,248 proto se ozbrojil 

partyzánou zabité stráže. Na Merianově rytině je však Valdštejnův vrah kromě 

partyzány ozbrojen i kordem. O deset dnů chybná datace Merianova obrazu 

ukazuje, že Merianovy informace o chebských událostech nebyly zcela 

věrohodné. 

 
obr. č. 5 Meriánovo zobrazení chebských vražd nazvané "Samostatné zobrazení a zpráva, kterak 
byla osoba císařského generála vévody z Fýdlantu vedle několika plukovníků a důstojníků v Chebu 
popravena, 15. února 1634", mědiryt, Theatrum Europae 
 

                                                                                                                                               
246 ORÆUS, H., Theatri Evropæi, mezi s. 182-183. 
247 Scéna částečně odpovídá interpretaci uvedené v KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 187, 
POLIŠENSKÝ, J.; KOLLMANN, J., Valdštejn, s. 207. Nicméně dynamika pohybu nasvědčuje spíš 
protivaldštejnské interpretaci, neboť činí z bývalého generalissima utíkajícího viníka. 
248 Dle KOLLMANN, J., Valdštejnův konec, s. 187 ho zlomil již v boji s polním maršálem Adamem 
Erdmannem Trčkou.  
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3.3 Van Luikenovy rytiny 
 

Z merianovského zobrazení chebského masakru pak očividně čerpal 

i van Luiken249, jehož rytinu Valdštejnova zavraždění nalezneme v publikaci 

Historiche Kronyck250 z roku 1702. Jak se zdá, jde o poměrně přesnou kopii 

Meriana, jen zrcadlově převrácenou. Jediným výrazným rozdílem je 

Valdštejnovo odění, neboť van Luiken, snad pro podtržení dramatičnosti obrazu, 

snad na základě původních dobových dokumentů, císařského vojevůdce opět 

vysvlékl jen do noční košile. Středobodem rytiny je na stole planoucí svíce, od 

níž, jak se zdá, van Luiken poměřoval vzdálenosti. Kompozice je naprosto 

shodná a při překrytí obrazů centrovaných na plamen svíčky jsou rozdíly 

postavení aktérů zcela nepatrné. Realističnost rytiny podtrhuje Valdštejnův 

svrchní oděv odložený na židli pod zavěšenými botami a kordem (viz Merianova 

rytina). 

 
obr. č. 6 Van Luikenovo zobrazení chebských vražd, mědiryt, Historiche Kronyck 

                                                 
249 Johannes van Luiken (1649 - 1712), známý holandský básník, mědirytec a malíř. Učil se v dílně 
Martina Saeghmolena, v učňovských letech proslul svou proticírkevní poezií. Jako rytec po sobě zanechal 
přes 3275 známých obrazů. Kromě ilustrací k cestopisům a historickým knihám se hodně věnoval 
biblickým motivům. Za nejhodnotnější jsou považovány ilustrace v jeho vlastních knihách poezie. 
Luyken (Luiken), Jan, s. 488-489. 
250 GOTTFRIEDS, Joh. Lodew. Vermeerderde en Verbeterde Historische Kronyck, vervolght Van`t Jaer 
Christi MDLXXVI. tot MDCXXXVII, sl. 1243-1244. 
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3.4 Další variace na stejné téma 
 

Stejně jako v předchozím případě je pravděpodobně Merianova práce předlohou 

pro další mědirytinu zobrazující Valdštejnovo zavraždění. Tento obrázek je 

oproti Merianovy opět stranově převrácen a nechybí charakteristická svíce na 

stole. Tím však podobnost končí. Celý pokoj má hlubší perspektivu a je jinak 

strukturován. Detaily bot a kordu zavěšených na zdi jsou obdobné, ale jinak 

situované, na dalším místě přibyl zavěšený klobouk. Albrecht z Valdštejna stojí u 

okna, ale čelem k útočníkům, nikoliv zády a nejeví žádnou snahu prchnout. Je 

oblečen jen do kalhot a košile, jde tedy o jakési kompromisní řešení mezi 

generalissimem oblečeným a neoblečeným. Vrazi v čele s kapitánem 

Deverouxem vbíhají dveřmi umístěnými přímo naproti oknu, u něhož stojí 

Valdštejn. Deveroux se napřahuje partyzánou ke smrtící ráně. Chybí zde 

dramatické doplňky zachycené v předchozím případě, jako mrtvé páže ve 

dveřích.  

Rytina nedosahuje kvality Merianovy či van Luikenovy práce ani po stránce 

dramatičnosti scény, zpracování stínů, či z hlediska detailů obrazu. 

 

 
obr. č. 7 Zavraždění Albrechta z Valdštejna, mědiryt, dobový leták 

- 78 - 



3.5 Leták "Tak leží Frýdlant padlý…" 
 
Výčet vyobrazení Valdštejnova zavraždění doplňuje i níže uvedený leták "Tak 

leží Frýdlant padlý...", který podává Valdštejnovo zavraždění zcela specificky 

a neodpovídá žádnému dosud popsanému motivu. Zarážející není ani tak zápas 

v hodovní síni, jako spíš zavraždění samotného Valdštejna. Kapitán Deveroux 

ozbrojený partyzánou a kordem zde stojí ve dveřích, vedoucích z hodovní síně, 

tedy i zde se děj odehrává v témže domě. Stojí nad mrtvým Valdštejnem, který je 

zcela oděný a vedle něho na podlaze leží jeho klobouk, který mu při pádu na zem 

spadl. Co je však nejpozoruhodnější, před mrtvým tělem na podlaze leží 

i obnažený kord a pistole, jako by se bývalý generalissimus bránil či snad se 

alespoň bránit chtěl. Místnost vyhlíží spíše jako pracovna nežli jako ložnice, 

rozhodně postel, do které se Valdštejn měl chystat, není v dohledu.  

 
obr. č. 8 Zavraždění Albrechta z Valdštejna a jeho společníků, mědiryt, dobový leták "Tak leží 
Frýdlant padlý..." 
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3.6 Hondiova kombinace 
 

Nejzajímavějším obrazovým kompilátem pak asi zůstává rytina (č. 15) Hendrika 

Hondia z roku 1654, kde je Valdštejnův portrét, vycházející z de Jodeho 

rytiny,251 doplněný na pozadí výjevem chebské vraždy podle Meriana. Tvář 

císařského generalissima má rysy shodné s van Dyckovým portrétem, jediným 

výraznějším rozdílem jsou krajky lemující límec. U obrazu zavraždění nejsou 

patrny žádné zaznamenáníhodné rozdíly oproti Merianovu podání. Vzhledem 

k velikosti pozadí je pozoruhodné, že zůstaly zachovány i drobné detaily 

v podobě výše zmiňovaných Valdštejnových bot a kordu.  

Za pozornost stojí i zachování Meriánovy scény vynášení mrtvol i když 

vzhledem k miniaturizaci obrazu jsou vynášeny z téhož domu. 

 
obr. č. 9 Výřez z Hondiova portrétu Albrechta z Valdštejna, kombinovaného s 
vyobrazením jeho zavraždění. Podrobněji viz kap. 5, část 15 

                                                 
251 Viz kap. 4.2.6 
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4 Portrétní zobrazení Albrechta z Valdštejna 
 

Než se začnu věnovat vlastním rytinám zobrazujícím Albrechta z Valdštejna, je 

nezbytné poznamenat několik slov k obrazům - olejomalbám, které mohly sloužit 

za předlohu rytin a k určování doby jejich vzniku.  

Významným vodítkem pro zpřesnění datace obrazů je Řád zlatého rouna, jehož 

rytířem se císařský generalissimus stal roku 1628.252 Není třeba příliš 

zdůrazňovat, že vzhledem k baroknímu důrazu na symboliku, je vynechání 

tohoto řádu na obrazu nemyslitelné. Pokud tedy není Albrecht z Valdštejna 

vymalován s Řádem zlatého rouna, lze celkem bezpečně určit datum vzniku 

obrazu před rok 1628. U mědirytů je tato orientace problematičtější, neboť rytec 

nepracoval podle živého modelu, ale vycházel buď z předlohy malované, nebo 

ryté. Mědirytec tedy mnohdy nebyl obeznámen s podrobnostmi života 

zobrazovaného subjektu, a tak přítomnost či nepřítomnost Řádu zlatého rouna na 

rytině vypovídá maximálně o tom, podle jaké předlohy autor pracoval.  

 

4.1 Obrazy vévody Frýdlantského 
 

Ačkoliv Albrecht z Valdštejna při své činorodosti nepatřil mezi muže, kteří měli 

mnoho času na pózování malířům, je známo větší množství olejomaleb 

zobrazujících císařského generalissima. Zaměřím se pouze na obrazy zobrazující 

dospělého Albrechta z Valdštejna, jež mohly sloužit za předlohu zkoumaných 

rytin. 

  

 

                                                 
252 Byl 372. přijatým členem v celé historii řádu. BUNEL, A., Armorial des Chevaliers de la Toison d'Or.  
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4.1.1 Olejomalba z roku 1614 
 

                                                

Olejomalba z roku 1614, pravděpodobně od Christiana 

Kaulfertsche,253 je asi nejstarším známým obrazem 

Valdštejna v dospělosti. Obraz pocházející ze sbírek 

Valdštejnské obrazárny Chebského muzea. Jedná se o portrét 

z poloprofilu, prostý tmavý šat neobsahuje žádné zdobení a z 

obrazu nelze vyčíst ani detaily střihu. Krátký plihlý límec 

renesančního střihu je též bez zdobení či krajek a ukazuje na 

starší dobu vzniku. 

 

 

obr. č. 10 Albrecht z 
Valdštejna, olejomalba, 
1614 pravděpodobně
Christian Kaulfertsch 

4.1.2 Olejomalba z roku 1615 
  

Pravděpodobně roku 1615 vznikla olejomalba 
označená dříve za portrét Albrechta z Valdštejna 
pocházející se sbírek Valdštejnské obrazárny 
Chebského muzea. Určení zobrazeného šlechtice 
coby Albrechta z Valdštejna však zpochybnil Mgr. 
Pavel Blattný.254  
Otázka identity osobností zobrazených na 
obrazech, jejichž původní určení Mgr. Pavel 
Blattný zpochybnil, však zůstává složitější 
a s některými závěry tohoto restaurátora lze jen 
těžko souhlasit. Problematika "svatebních obrazů" 
Albrechta z Valdštejna a Kateřiny Isabely 
z Harrachu umožňuje i další interpretace, z nichž 
jednou je různá doba vzniku obou obrazů.255  obr. č. 11 Albrecht z Valdštejna, 

olejomalba, 1615 

 
253 Janáček ji uvádí jako olejomalbu neznámého autora. JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, 1. vyd. 
obr. 36. 
254 BLATTNÝ, P., Valdštejnská obrazárna v Chebském muzeu, s. 48-49. 
255 Podrobněji tuto hypotézu, jejíž jsem spoluautorem, rozvíjí Dagmar Eisenmannová v ČEPIČKA, L. 
(ed.); FUČÍKOVÁ, E. (ed.), Valdštejn s. 414. 
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4.1.3 Olejomalba z 20. – 30. let 17. stol. 
 

 

hovořilo o osobě Viléma I. Kunmana Monocula, bylo v tomto případě 

Na druhou stranu lze jen těžko souhlasit s určením tohoto muže coby Albrechta 

konstatovat u prolnutí s rytinou zobrazující Heinricha Holka, Valdštejnova 

francouzského střihu zdobený stejně strukturovanou krajkou.  

obr. č. 12 údajný Albrecht z Valdštejna, 
olejomalba, 20. léta 17. stol. 

obr. č. 13 Heinrich Holk, mědirytina, 17. stol.

Přesnou dataci tohoto obrazu pocházejícího se sbírek Valdštejnské obrazárny 

Chebského muzea se nepodařilo určit. Zobrazeným šlechticem je dle výzkumu 

Mgr. Pavla Blattného právě Albrecht z Valdštejna. Původní určení, které 

zpochybněno nejspíš právem.256

z Valdštejna. Fyziognomické rysy neodpovídají žádnému jinému portrétu a při 

prolnutí tohoto obrazu s dalšími zobrazeními císařského generalissima je shoda 

zcela minimální. Metoda digitálního porovnání obrazů však naznačuje jiné 

možné určení jednookého šlechtice na obrazu. Téměř stoprocentní shodu lze 

polního maršála dánského původu. Za pozornost stojí i totožný plihlý límec 
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Vzhledem k uvedeným okolnostem se tímto obrazem údajného Albrechta z 

Valdštejna nebudu dále zabývat. 

  

4.
 

1.4 Olejomalba ze 17. stol. 

Přesnou dataci tohoto obrazu 

pocházejícího se sbírek Valdštejnské 

eznámý" nositel Řádu 

m

i d

                                                                                                                                              

obrazárny Chebského muzea se 

nepodařilo určit. I u této malby 

označené dříve za portrét Albrechta 

z Valdštejna bylo původní určení 

zpochybněno. Vzhledem 

k současnému majiteli obrazu lze 

předpokládat, že určení portrétované 

osoby zpochybnil opět Mgr. Pavel 

Blattný.257  

V tomto případě je zcela evidentní, 

že tento "n

zlatého rouna je Albrecht 

alby z roku 1629. Shodují se nejen 

etaily jeho odění a umístění řádu 

Zlatého rouna.  

 

obr. č. 14 Albrecht z Valdštejna, olejomalba, 17. stol.

z Valdštejna. Obraz je zjevně variací olejo

generalissimovy fyziognomické rysy, ale 

 
256 BLATTNÝ, P., Valdštejnská obrazárna v Chebském muzeu, s. 52-53. 
257 Digitální kopii obrazu jsem obdržel od PhDr. Ladislava Čepičky a nemohu tedy prokázat, že 
zpochybnění identity portrétované osoby je dílem Mgr. Blattného. Jde tedy jen o spekulaci na základě 
nepřímých důkazů.  
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4.1.5 Olejomalba kolem roku 1620 
 

ě

větové 

linie účesu nad pravým okem později tak 

charakteristická pro některé rytiny. 

                                                

Mezi nejnovější objevy patří 

olejomalba neznámého, pravd podobně 

českého autora datovaná kolem roku 

1620, zobrazující portrét Albrechta 

z Valdštejna, oděného dle francouzské 

módy. Obraz pochází se soukromé 

sbírky. PhDr. Eliška Fučíková, CSc. jej 

považuje za patrně nejstarší dochovaný 

portrét Albrechta z Valdštejna.258

 

 

 obr. č. 15 Albrecht z Valdštejna, olejomalba, cca 
1620 

 

4.1.6 Olejomalba, první polovina 20. let 17. století 
 

Další olejomalba od neznámého autora pocházející 

pravděpodobně z rozmezí let 1620-1625 se nacházela na 

Norimberské radnici. Bohužel právě tento portrét 

Albrechta z Valdštejna se ztratil během druhé s

války.259

Detailní poloprofil Albrechta z Valdštejna jej zobrazuje 

oděného dle francouzské módy, které se vymyká jen plihlý 

límec bez jakéhokoliv zdobení. Za pozornost stojí drobná 

nedokonalost 
obr. č. 16 Albrecht z 
Valdštejna, olejomalba, 
1. pol. 20. let 17. stol. 

 
258 ČEPIČKA, L. (ed.); FUČÍKOVÁ, E. (ed.), Valdštejn, s. 429-430. 
259 BRZEZINSKI, R., Lützen 1632, s. 17. 
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4.1.7 Olejomalba, cca 1626-1627 

možná do let 1626-

udou důstojnickou šerpu císařského 

vojska a v levé ruce třímá velitelskou hůl. 262

                                                

 

Christianu Kaulfertschovi je 

obvykle připisováno autorství 

olejomalby, jež je nyní 

umístěna na frýdlantském 

zámku.260 Datace je 

problematická, přesto tu 

absence Řádu zlatého rouna 

určuje nejzazší dobu vzniku 

malby rokem 1628.261 

Krajkový plihlý límec 

francouzského stylu i celková 

zdobnost oděvu, tak 

charakteristická právě pro 

francouzskou módu, pak 

posunuje dataci k mladší 

době, 

1627.  

Mezi nepřehlédnutelné 

symboly Valdštejnova 

řemesla patří v prvé řadě 

černá plátová zbroj odložená u Valdštejnových nohou, stejně jako přilba zdobená 

rudým peřím. Císařský generalissimus má r

obr. č. 17 Albrecht z Valdštejna, olejomalba, cca 1626-1627, 

 

 Der Kommandostab – hůl jako symbol velitelské moci ve vojsku. Později se vžívá známé označení 
maršálská hůl. Není bez zajímavosti, že v etymologii německého jazyka mají výrazy pro maršálskou hůl, 
biskupskou berlu a panovnické žezlo stejný slovní kořen – der Stab. 

260 Podobizna Albrechta z Valdštejna, olej na plátně, konec 20. let 17. stol. 205 x 105, autor: Christian 
Kaulfersch, zámek a hrad Frýdlant, inv. č. 204. Podle BLATTNÝ, P., Valdštejnská obrazárna 
v Chebském muzeu, s. 70. 
261 Polišenský datuje obraz rokem 1626, Frýdlantské museum pak uvádí dataci kolem roku 1630, Janáček 
konstatuje, že je pravděpodobně jedním z prvních autentických portrétů po r. 1620. 
262
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4.1.8 Olejomalba z roku 1629 
 

Ze sbírek Valdštejnského 

paláce v Praze pochází dílo 

neznámého umělce z roku 

1629,263 na němž je 

císařský generalissimus 

portrétován se Zlatým 

imus 

vů.  

Mezi symboly jeho 

postavení nesmí chybět rudá císařská důstojnická šerpa a velitelská hůl. 

 

rounem a oděn dle 

francouzské módy.  

Opět se zde objevuje plihlý 

límec francouzského typu 

bohatě zdobený krajkami. 

Obdobné krajky lemují 

manžety bílého kabátce, 

který má generaliss

oblečený pod koženým 

kabátcem bez ruká

obr. č. 18 Albrecht z Valdštejna, olejomalba, 1629

                                                 
263 KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, obr. příl. 
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4.1.9 Olejomalba z roku 1631 
 

Následuje jezdecký obraz, 

pravděpodobně opět od 

Kaulfertsche, pocházející ze 

sbírek Valdštejnského 

paláce v Praze a datovaný 

1631. Albrecht z Valdštejna 

je zde oděn v kompletní 

černé zbroji bez přilby. 

Opět se zde objevuje plihlý 

límec francouzského typu 

bohatě zdobený krajkami. 

Nesmí chybět řetěz řádu 

Zlatého rouna a velitelská 

hůl držená v pravé ruce. 

Levicí svírá generalissimus 

otěže. Za pozornost stojí 

i pár pistolí umístěný 

v sedlových 

obr. č. 19 Albrecht z Valdštejna, olejomalba, 1631, 
pravděpodobně Christian Kaulfertsch 

pouzdrech.  

Nejzajímavějším detailem celého obrazu je jistě vavřínový věnec, který se vznáší 

nad Valdštejnovou hlavou.  

Josef Janáček tento obraz považuje za nejrealističtější zpodobnění Albrechta z 

Valdštejna.  
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4.1.10 Olejomalba, 1629 – van Dyck. 
 

Další podobiznou Albrechta z Valdštejna 

je olejomalba proslulého van Dycka, 

v současné době umístěná ve sbírkách 

Heeresgeschichtliche Musea v Vídni.  

Přesná datace obrazu zůstává otázkou. 

Van Dyck se s Valdštejnem nikdy 

nesetkal a při práci na tomto portrétu 

pravděpodobně vycházel z jiného obrazu 

či z rytiny. Pro dataci tedy není určující 

absence Řádu zlatého rouna. 

Valdštejn je zde oděn do černé zbroje, 

velitelská hůl. Límec košile je plihlý a 

bez ozdob či krajek. Za pozornost stojí fakt, že obraz je stranově převrácen. 

Generalissimus drží hůl v levici a šerpa mu směřuje z levého ramene k pravému 

boku. I přes pokročilou dataci obrazu zde chybí Řád zlatého rouna. 

tradičně nechybí důstojnická šerpa a 
obr. č. 20 Albrecht z Valdštejna, olejomalba, 
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4.1.11 Olejomalba, pravděpodobně před rokem 1625 
 

                                                

Posledním známým 

Valdštejnovým obrazem ze 

17. století je olejomalba 

neznámého autora umístěná 

v městském muzeu ve 

Stralsundu.264   

Ani tento portrét není 

přesně datován, ale absence 

řádu Zlatého rouna jeho 

dataci posouvá před rok 

1628. Císařský 

generalissimus je zde 

zobrazen se starším 

zdviženým španělským 

límcem zvavým golila.265 

Španělská móda by dataci posouvala spíše do první poloviny 20. let 17. století, 

ale přesnější určení je jen pouhou spekulací. Valdštejn má na tomto obraze 

kovový nákrčník, součást vojenské zbroje. K dalším atributům vojenského 

řemesla patří již tradičně rudá šerpa císařského důstojníka a velitelská hůl držená 

v pravé ruce. 

obr. č. 21 Albrecht z Valdštejna, olejomalba, před r. 1625

 
 

 
264 SCHILLER, F. von, Wallenstein, s. 5. 
265 KYBALOVÁ, L., Barok a rokoko, s. 43. 
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4.1.12 Olejomalba, pravděpodobně 17. stol. 

 
Výčet Valdštejnových 

portrétních olejomaleb 

dopolňuje obraz neznámého 

autora ze sbírek Vojenského 

historického ústavu Praha. 

Ačkoliv je v literatuře266 

neurčitě datován 17. stoletím, 

lze o této dataci pochybovat. 

Výrazná stylizace portrétu, 

který má se skutečnou podobou 

Albrechta z Valdštejna pramálo 

společného, jakož 

i zjednodušení či pominutí 

výrazných atributů císařského 

generalissima, ukazují na dataci 

mladší, snad až do století devatenáctého. Absence velitelské hole, netradiční 

nešení důstojnické šerpy, své době neodpovídající zobrazení límce i přítomnost 

řádu Zlatého rouna jen na erbu nekorespondují s určením 17. století jako s dobou 

vzniku obrazu. Výrazná stylizace fyziognomických rysů i zobrazení valdštejnovy 

zbraně by ukazovaly na romantickou variaci století devatenáctého. S ohledem na 

uvedená fakta se obrazem nebudu dále zabývat.  

obr. č. 22 Albrecht z Valdštejna, olejomalba, údajně 17.

                                                 
266 ČEPIČKA, L. (ed.); FUČÍKOVÁ, E. (ed.), Valdštejn, 417-418 s. 
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4.2 Portrétní rytiny 

 

Na rytinách, pořízených během Valdštejnova života, jsou zásadním vodítkem 

použité titulatury, jež sloužily k popisu portrétované osoby. Díky uvedeným 

titulům, hodnostem a funkcím lze získat vcelku přesné časové zařazení. 

 

4.2.1 Isselburgova rytina 
 

Nejstarší známou rytinou je práce předního 

německého mědirytce Petra Isselburga.267 Na 

samostatném grafickém listu (viz kap. 5 

Základní přehled portrétních rytin, rytina č.1) 

je vévoda frýdlantský zobrazen ve španělském 

obleku se širokým zdviženým límcem, 

takzvanou golilou. Výmluvné atributy 

představuje důstojnická šerpa, kovový 

nákrčník a velitelská hůl. Rytina je vročena 

římským letopočtem 1625. Další téměř totožná 

varianta následuje s datací 1626.  

Isselburgova kompozice se 

                                                

všemi zmíněnými prvky provází vévodu 

frýdlantského na drtivé většině dalších rytin. Jen v případě de Jodovy 

a Schollenbergerovy rytiny tomu tak zcela není, ale tyto výjimky okomentuji 

níže v kapitolách 4.2.6 a 4.2.7.  

obr. č. 23 Peter Isselburg, mědirytina, 
cca 20. léta 17. stol., Georg Christoph 
Kilian 

Otázka předlohy, podle které pracoval Isselburg, zůstávala dosud 

nezodpovězena. Koncepčně nejblíže (např. i límcem typu golila) se jevil chebský 

portrét z roku 1615, zpochybněný Mgr. Blattným, nicméně digitální prolnutí 

 
267

ie 
knihy, s. 415, Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 14. Jetzer – Kähler. s. 641. 

 Peter Isselburg (1568?1580 v Kolíně nad Rýnem, 1630 v Norimberku) 
ěmecký katolický malíř, medirytec a nakladatel. Ve své době byl považovánN  za jednoho z nejlepších ve 

svém oboru. Učil se mezi léty 1595-1611 u Kryšpína (Crispin) de Passe v Kolíně nad Rýnem. Působil 
hlavně v Norimberku, ale mimoto i v Bambergu (asi od roku 1623) a v Coburgu. VOIT, P., Encykloped
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rytiny s obrazem nesplnilo očekávání. Rysy spodní poloviny obličeje si 

neodpovídaly, obraz působil dojmem mírně vyosené perspektivy. Návaznost 

vá zůstává i skutečnost, že obraz a rytina jsou orientovány 

 orientovány stejně, tedy vlevo. 

níže). Na druhou stranu nelze vyloučit ani možnost, že schopný a precizní rytec, 

Isselburgovi rytiny na tento obraz zůstala značně pochybnou hypotézou.  

Nové poznatky k otázce předlohy nabídl až objev reprodukce ztraceného 

norimberského portrétu (viz kap. 4.1.6). Rysy obličeje se vzácně shodují, detaily 

oděvu také odpovídají, jedinými rozdíly jsou absence nákrčníku a francouzský 

plihlý límec. Při digitálním prolnutí a porovnání obou obrazů však nezbývá než 

konstatovat, že obraz má poněkud protáhlejší perspektivu a překryv není 

dokonalý. Překvapi

stejně, tedy vlevo.  

Až objevení Valdštejnova portrétu ze 

Stralsundského muzea snad 

zodpovědělo otázku předlohy první 

portrétní rytiny Albrechta z Valdštejna. 

Jedná se o výjimečnou shodu v koncepci 

obrazu i rytiny do nejmenších detailů. 

Jak na obraze, tak na rytině je zobrazen 

Valdštejn včetně kovového nákrčníku 

a se španělským límcem zvaným golila. 

U límce odpovídá předloze i jeho tmavší 

lem. Shoduje se též umístění důstojnické 

šerpy a držení velitelské hole, i když zde 

se rytec v proporcích od originálu lehce 

odchýlil. I v tomto případě je však 

zarážející, že obraz a rytina jsou

obr. č. 24 Digitální prolnutí Isselburgovy 
rytiny se stralsundským portrétem Albrechta 
z Valdštejna 

Pokud totiž rytec pracuje přesně podle předlohy, pak při tisku rytiny (principem 

hlubotisku), dojde k zrcadlovému převrácení stran. U zcela evidentních předloh – 

obrazů a jejich rytin tento převrácený princip nacházíme jak u van Dycka 

a de Jodeho, tak u olejomalby z roku 1629 a její Schollenbergerovy rytiny (viz 

jakým Isselburg bezpochyby byl, chtěl zachovat stranovou orientaci obrazu. 
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Existují metody výrazně usnadňující takovouto práci, jako například kopírování 

přes sklo.  

Jak má být postava správně orientována, je však otázkou. Umístění důstojnické 

šerpy, která obvykle směřovala od pravého ramene k levému boku, není zcela 

.2.2 Kopie Isselburgova portrétu 

áce se v krátkém čase vyskytlo hned 

ěkolik. Pravděpodobně nejstarší rytinou vydanou knižně, která se nalézá přímo 

                                                

průkazné, neboť se často upravovalo dle celkové kompozice obrazu. Zavěšení 

kordu pak i kopisté zpravidla neopomněli přesunout k levému boku. Jistým 

relevantním vodítkem zůstává preferovaná ruka, tedy obvykle pravá, která drží 

maršálskou hůl a u jezdeckých obrazů pak levá ruka držící otěže. 

 

4
 
Více či méně zdařilých kopií Isselburgovy pr

n

ve fondu knihovny VHÚ, je portrét (č. 3) v díle Oesterreichischer Lorbeerkrantz 

oder Kayserliche Victor268, jež Schönwetterovu tiskařskou dílnu opustilo roku 

1628. Jedná se o literární produkt silně procísařského publicisty Michaela 

Gaspara Lundorpa269 doplněný ilustracemi a mapami Sebastiana Furcka270 

a Davida Custose. Otisknutá rytina sama nese dataci 1626. Jejím autorem je 

s největší pravděpodobností právě Furck, neboť Custos se dle dosavadních 

zjištění v tomto díle soustředil primárně na kartografickou tvorbu. 

Tato rytina je takřka identická s Isselburgovým medailonem a bezpochyby z ní 

Furck vycházel. 

 

 
268 BELLUS, N., Oesterreichischer Lorbeerkrantz oder Keyserliche Victori. 1. Bd., s. 35. 
269 Michael Gaspar Lundorp (1580-1629), často píšící pod jménem Nicolaus Bellus. Žurnalista, historik a 
filolog. Pocházel z luteránského prostředí Frankfurtu nad Mohanem, kde rovněž působil. Vydal několik 
pozoruhodných tendenčních výborů dokumentů, letáků a pamfletů, jež shromáždil při své činnosti. 
Českým nepokojům věnoval např. edici spisů zabavené tajné kanceláře knížete Anhaltského, vrchního 
velitele českého stavovského vojska. Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 19, Littrow – Lysura, s. 637-
638 
270 Sebastian Furck (1598/1600 - 1655), německý mědirytec. Asi od roku 1617 se učil v dílně Eberharda 
Kiesera ve Frankfurtu nad Mohanem, kde pracoval na různých dílech „Politischen Schatzkästlein/ 
Thesaurus philo-politicus“. Roku 1628 opustil Kieserovu dílnu a osamostatnil se. Později pracoval i pro 
Meriany na cyklu „Theatrum Europeum“. Své práce signoval "Sebast. F. fec", nebo jen iniciálami „S F“. 
Mimoto po něm zůstaly stovky nesignovaných prací. Furck, Sebastian, s. 734. 
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Obdobně jako Furckova kopie, je z hlediska zachování 

v

vě této Kilianovy rytiny je pozdější práce I. C. G. 

ěla a Valdštejn si není příliš podobný. Obdobně 

Václav Arnošt. 

                                                

podoby zobrazeného velmi kvalitní i práce Wolfganga 

Kiliana271 (č. 4), která vznikla s největší 

pravděpodobností záhy po vytvoření Isselburgova 

portrétu. Rytina je oproti Isselburgově práci stranově 

převrácená, tedy orientovaná vpravo. Další zásadní 

změnou v koncepci obrazu je fakt, že Kilian oblékl 

Valdštejna do černé plátové zbroje, snad aby podtrhl 

jeho roli válečníka. Velitelská hůl ve Valdštejnově 

pravici nesmí chybět, ale s ohledem na orientaci obrazu 

 poněkud zvláštní pozici před tělem. Zachována zůstala 

i důstojnická šerpa, jež nebyla stranově převrácena a zůstala na správném místě, 

tedy na pravém rameni.  

Jednoznačnou kopií prá

obr. č. 25 Wolfgang Kilian, 
mědirytina, 1. pol. 17. stol., 
Georg Christoph Kilian 

ji generalissimus drží 

Fritzsche, či jeho dalšího kopisty (č. 5). Tento portrét je opět zrcadlově 

převrácený, nicméně tentokráte do detailu. Velitelskou hůl drží generalissimus 

v levici, což by s ohledem na barokní symboliku mělo značně pejorativní 

význam. Taktéž velitelská šerpa směřuje z levého ramene k pravému boku. 

Valdštejn stojí před nízkou zídkou se stylizovaným antickým sloupem, jenž je 

vidět za jeho pravým ramenem. Za levým ramenem se otevírá průhled do stromy 

osazené krajiny, snad do parku.  

Fyziognomie obličeje značně utrp

jako u dalších kopií několikátého kolene a pozdější provenience i zde císařský 

generalissimus značně přibral na objemu (viz kap.4.2.4). Masitý hranatý obličej 

s druhou bradou připomíná Albrechta z Valdštejna skutečně jen vzdáleně. 

Nejkřiklavější chybou u zůstává zkomolení Valdštejnova jména na Albrecht 

 
271 Wolfgang Kilian (1581-1662), narodil se v německém Augsburgu v mědirytecké rodině. Učil se v 
dílně Dominika Custose. Spolu se svým bratrem Lucasem absolvoval cetu na zkušenou do Benátek, kde 
se setkal významými umělci své doby, jimiž byli např. Tintoreto či Veronese. Po návratu do Augsburku 
se věnoval malířství a mědirytectví. Je autorem mědirytin celé řady známých osobností třicetileté války. 
Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 15, Kähler – Kircheisen, s. 736., VOIT, P., Encyklopedie knihy, 
s. 439-440. 
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Poslední z této řady kopií je nedatovaná rytina neznámého autora (č. 6). Nese 

veškeré symptomy Fritzschovy práce, tedy zrcadlově převrácenou důstojnickou 

.2.3 Hondiova rytina 
 
Druhou portrétní rytinou (č. 7), která aspiruje na post 

ného zobrazení Albrechta 

ná

í p

elburkova rytina mohla být předlohou pro Hondia. 

                                                

šerpu i velitelskou hůl v levé ruce. Pokud lze usuzovat z nekvalitní digitální 

kopie, i v tomto případě doznala Valdštejnova fyziognomie značných deformací, 

i když ne tak markantních jako v případě díla předchozího. Výrazným 

obohacením této práce je doplnění válečnických symbolů o přilbu zdobenou 

péřovým chocholem.  

 

4

nejstaršího tiskem vyda

z Valdštejna je portrét od Hendrika Hondia,272 který je 

datován někdy kolem roku 1625. Otázkou zůstává, která 

práce je starší, zda Hondiova či Isselburgova. Obě 

rytiny jsou si velmi podobné a očividně vycházejí ze 

stejného podkladu. Je velmi pravděpodobné, že jedna je 

kopií druhé, momentálně však nelze určit, kdo koho 

kopíroval. Isselburgova rytina na rozdíl od Hondiovy 

zobrazuje generalissima s velitelskou holí. Titulatura je 

.  

orovnání Hondiovy práce s portrétem ze stralsundského 

musea lze usuzovat, že Iss

obr. č. 26 Hendrik Hondius 
st. , mědirytina, cca 1632-
1670, Johannes Meyssens 

na obou portrétech stej

S ohledem na digitáln

Prolnutí stralsundského obrazu s Hondiovým portrétem totiž nevykazuje tolik 

shodných rysů jako právě Isselburgova práce. Připustíme-li tedy, že s dalším 

kopírováním dochází k dalším odchylkám od originálu, je Isselburgova práce 

výrazně přesnější. 

 
272 Hendrik Hondius (1573 - 1649), známý holandský mědirytec, malíř a majitel nakladatelství v Haagu 
které podědil po svém otci Jodocovi Hondiovi (1563-1612, nakladatel a kartograf). Přepracoval do 
podoby mědirytin sbírku 149 obrazů holandských umělců, které vydal. Mezi tyto práce patří např. 
Dürerův Erasmus a Melanchton. Roku 1644, jako sedmdesátiletý vyryl svůj „meisterstück“ – kopii 
Taškáře od Lucase z Laydenu.). Hondius, Hendrik I (d. Ä.), s. 435-436. 

- 96 - 



Naopak Hondiova práce téměř stoprocentně odpovídá fyziognomickými rysy 

obličeje norimberského portrétu, včetně nedokonalosti linie účesu. Nicméně 

.2.3 Kopie Hondiovy rytiny 

vedených rytin patří bezpochyby portrét, jenž 

oprovází Valdštejnův životopis od Galeazza Gualda Priorata,273 (č. 8) vůbec 

zel ze starší Hondiovy práce z poloviny 

                                                

Valdštejnův oděv, stojatý límec i kovový nákrčník jsou totožné s koncepcí 

Isselburga a s obrazem stralsundským. Hondiova práce tedy působí dojmem 

výřezu z portrétu Isselburgova. Je možné i to, že Hondius pracoval dle 

norimberského portrétu, a ve výsledku tvář zasadil do líbivé koncepce 

Isselburgovy. To, že obdobný postup nebyl nijak neobvyklý, je doloženo 

v kap. 4.2.5. 

 

4
 

Mezi upravené varianty výše u

d

první životopis tohoto vojevůdce274.  

Jedinou rytinou v této publikaci je právě Valdštejnův portrét, jehož autor je 

neznámý, nicméně uvádí, že vychá

dvacátých let 17. století. Kopíruje ji téměř do nejmenších detailů, včetně 

charakteristického vzoru na kabátci, nákrčníku i již zmiňované linie účesu. 

Pozoruhodné je ale hlavně to, že generalissimus na tomto portrétu očividně 

přibral. Autor, který měl o Valdštejnovi přinejlepším jen informace z doslechu, 

nejspíše podlehl vlivu doby a velkého vojevůdce poněkud objemově zvětšil. 

S nástupem barokního pojetí krásy začínala do jisté míry v těchto ohledech 

fungovala přímá úměrnost. Tedy čím objemnější, tím významější a 

půvabnější.275 Valdštejn má tedy v tomto podání výrazně širší spodní čelist a 

objevuje se i druhá brada. Jako by se autor snažil asketického císařského 

 
273 Galeazzo Gualdo Priorato (1606-1678), dobrodruh, voják, diplomat a nejvýznamnější italský historik 

ěžce 

al. Ottův 

berto Valstain dvca di Fritland, 65 s. 

své doby. Od svých patnácti let bojoval v Nizozemí proti Španělům. Počátkem 30. let pak sloužil ve 
Valdštejnově vojsku proti Švédům. Po roce 1632 odchází do ústraní a věnuje se historické práci. Do 
posledního vojenského dobrodružství se pustil roku 1643, kdy jej nacházíme ve funkci velitele 
benátského pluku v bavorském žoldu. V bitvě u Alerheimu byl však jeho pluk zničen a on sám t
raněn. V roce 1656 byl nobilitován papežem Alexandrem IV. a v roce 1664 jmenován osobním 
dějepiscem císaře Leopolda I. Jeho rozsáhlé dílo popisuje z valné části události, které sám prožív
slovník naučný. Sv. 10, Gens – Hedwigia, s. 560-561. 
274 GUALDO-PRIORATO, G., Historia della vita d`Al
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generalissima postavit na roveň bonvivánům ražení Octavia Piccolomoniho nebo 

švédským vojevůdcům čtyřicátých let 17. století, z nichž jmenujme alespoň 

Hanse Christoffera Königsmarcka či Carla Gustava Wrangela. 

4.2.4 Další variace na stejné téma 

 

provází i rytinu neznámého autora z roku 

652 (Adolphi Brachelii Historia sui Temporis Rervm Bello et Pace per 

ediné, co lze o tomto portrétu 

 nejen výrazně zbytnělého, ale 

 letáku z roku 1634, který přináší zprávu 

                                                                                                                                              

Obdobný problém věrného zobrazení 

1

Europam...), (č. 9). Zde je rozdíl ještě markantnější, „módní trend“ kulatosti 

postihl většinu výrazných rysů Valdštejnovy tváře. V ostatních ohledech je 

portrét opět věrnou kopií Hondiovy práce. Na poloprofilu, tentokrát 

orientovaném doprava, nalézáme znovu známou golilu a kovový nákrčník. Oděv 

je totožný s oblečením zobrazeným na předloze.  

Zcela totéž lze konstatovat i o stranově převrácené kopii předchozího obrazu 

(č. 10), jehož neznámý autor rytinu nedatoval. J

konstatovat je to, že podoba je dále deformována. 

Ve stejném duchu se nese i rytina Albrechta z Valdštejna (č. 12) od neznámého 

autora na pamfletu z roku 1632, kde jej nalézáme

vzhledem k posměšnému charakteru letáku nejsou ani rysy tváře nijak lichotivé. 

Snad se jedná jen o shodu náhod, ale výrazný spodní ret vojevůdce je zde 

rozdělen čárou, takže ho lze snadno zaměnit za kuriózní hlodavčí chrup. I takto 

pracovala protestantská propaganda.  

Nejvýraznější proměny ale dosáhla podoba Albrechta z Valdštejna na portrétu 

(č. 11) od Daniela Mannassera276 na

o Valdštejnově zavraždění. Opět vidíme dokonalou shodu v drobnostech jako je 

vzor kabátce, nákrčníku a límce. Tvář generalissima však prodělala zásadní 

proměnu. Nejspíš pod dojmem tragických událostí, a snad i zprávy o nemoci, 

působí císařský vojevůdce téměř mučednickým dojmem. Rysy jsou strhané 

a unavené, přibyly vrásky a oči pozbyly jiskru. Celkový dojem je umocněn tím, 

 
275 Příkladem za všechny ostatní jsou obrazy Petera Paula Rubense. 
276 Daniel Mannasser (? – 1637), německý procísařský augsburský měšťan, nakladatel a mědirytec. 
Mannasser (Mannasser), s. 21. 
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že autor rytiny nechal Valdštejna na portrétu zešedivět. Pozoruhodným prvkem 

tohoto obrazu je pak mnohomluvný světelný kruh za Valdštejnovou hlavou, který 

silně umocňuje právě výše zmíněný mučednický dojem. V kontrastu s takto 

pojatou rytinou je pak silně protivaldštejnský text samotného letáku.  

 

4.2.5 Furckův jezdecký portrét 

 

,277 vydané ve Frankfurtu nad Mohanem roku 

627, nalezneme další z rytin zachycující Albrechta z Valdštejna (č.20). Jejím 

V Lundorpově práci Acta Publica

1

autorem je nejspíš opět Sebastian Furck, odpovídá tomu nejen fakt, že se jedná 

o stejný „tvůrčí tým“ Lundorp-Furck-Custos-Schönwetter, ale i sám charakter 

zpracování fyziognomických rysů obličeje a detailů účesu. Oproti předchozí 

rytině je obličej v rysech lehce zjednodušen, proporce hlavy se mírně změnily, 

obličej není tak protáhlý. Obecně působí uhlazenějším a na pohled příjemnějším 

dojmem. To odpovídá celkové koncepci obrazu. Rytina z roku 1627 totiž není 

jen portrétem, je zobrazením Albrechta z Valdštejna jako vítězného vojevůdce na 

vzpínajícím se koni a s maršálskou holí. Lze usuzovat, že toto dílo vzniklo 

k oslavě jeho vítězství (v bitvě snad u Dessavy roku 1626), neboť má veškeré 

atributy vojenské slávy přinášející zvýšení prestiže velkého vojevůdce. Mezi 

nedílné aspekty takovéhoto zobrazení pak bezpochyby patří jistá idealizace. 

Vojevůdce je zde zobrazen v plné zbroji. Za povšimnutí jistě stojí lehce 

historizující prvky, kterým lze s ohledem na dobu vzniku připisovat různé 

symbolické významy. Valdštejn jako válečník doslova od hlavy k patě má 

brněním kryté i holeně, lýtka a boty, tedy archaismus odpovídající dle vzhledu 

předchozímu století, který však může být odkazem na klasické rytířství, nebo již 

výše zmíněným symbolem celého vojáka. Tunika či suknice i s koženými pásky, 

která je zřetelná pod předním kyrysem vévody frýdlantského, je dokonce 

v antickém stylu. Jak příznačné je pro vojevůdce doby barokní vázání se k tradici 

antických hrdinů. Kompozici obrazu pak musela ustoupit i praktická stránka 
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jezdectví. Albrecht z Valdštejna drží hůl v levé ruce a otěže v pravé, zatímco 

v každodenní realitě svírá jezdec otěže levou rukou a pravicí pak obvykle třímá 

zbraň nebo onu velitelskou hůl, zvláště pokud má, tak jako na rytině, meč 

zavěšený po levém boku. Mimo jiné i tento meč by svými tvary odpovídal starší 

době, nejspíše 16. století.  

Nicméně skutečnost může 

být i mnohem prostší. Je 

 bez ohle

 rytin. Kompozice rytiny, tedy jezdecký portrét 

                                                                                                                                              

možné, že Furck, jako 

vynikající kopista, 

zkombinoval dvě různé 

mědirytiny staršího data. 

Svoji variaci na 

isselburgovské téma a obraz 

vojevůdce z 2. poloviny 16. 

století. Tomu by napovídaly 

archaické prvky zbroje 

i zbraně, spolu se 

zrcadlovým převrácením 

postavy. Na ostatních 

rytinách v této knize jsou 

totiž Valdštejnovi současníci 

zobrazováni v soudobých 

zbrojích bez podobných 

du na koncepci obrazu svírají 

Nejnovější bádání v oblasti tohoto jezdeckého portrétu přineslo hned několik 

možných "vzorových"

obr. č. 27 Digitální prolnutí Furckova Valdštejna s 
Tempestovým Jindřichem IV. Navarským 

archaických prvků zrovna tak jako fakt, že

otěže v levici a hůl v pravici. 

z poloprofilu, není zcela obvyklá a umožňuje celkem snadno identifikovat práce 

vycházející ze stejné předlohy. Předobrazem Furckova díla mohou být jezdecké 

 
277 LONDORPIUS, M. Gasparus. Der Roemischen Keÿserlichen vnnd Koeniglichen Mayestaet ..., nestr. 
úvodní fol.  
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rytiny Aegidia Sadelera, který v téměř totožné pozici ztvárnil např. císaře 

Rudolfa II., nebo Mořice Oranžského. Nicméně podle dostupných pramenů i ony 

vycházejí ze starší práce Antonia Tempesta,278 kterou je obraz francouzského 

krále Jindřicha IV. Navarského. Po digitálním porovnání jezdeckých portrétů 

Valdštejna a Jindřicha Navarského lze konstatovat téměř absolutní shodu. 

Valdštejnův jezdecký portrét je oproti předloze stranově převrácený, což 

vysvětluje mimo jiné i chybné držení otěží.  

Furckův Valdštejn má na této rytině nevyvedené proporce, hlava je v poměru 

k tělu výrazně menší. Tento jediný prvek se Furckovi ve srovnání s předlohou 

elerovy rytiny 

alších významých vojevůdců třicetileté války. Na Tempestovu, 

                                                

nevydařil. Za pozornost stojí jistě i zcela totožné pozadí portrétu. 

Sadelerův Mořice Oranžský má proporčně stejný poměr trupu a hlavy, nicméně 

mezi rytinami je patrné větší množství rozdílů. V případě Sad

Rudolfa II. jde o obdobný případ.  

Lze tedy konstatovat, že Furckův jezdecký portrét vycházel právě z práce 

Tempestovy.  

Dodejme jen, že kompozice jezdeckého portrétu z poloprofilu se následně 

dočkala řada d

potažmo Furckovu rytinu navazují další práce zobrazující Gonzala Fernándeze de 

Córdoba, Petra Ernesta z Mansfeldu, Gottfrieda Heinricha Pappenheima, nepříliš 

zdařilá verze představuje Johanna Banéra a obdobně nezdařilá varianta Johanna 

T'serclaese Tillyho.279 Naopak velmi zdařilá kopie z této série je dílem Václava 

Hollara, který takto zpodobnil Johanna z Werthu. Tempestovy a Furckovy rytiny 

se dokonce dočkaly zpracování ve formě klasické olejomalby. Jean-Jacques 

Walter takto zobrazil pravděpodobně roku 1631 Valdštejnova největšího 

nepřítele, švédského krále Gustava II. Adolfa coby vítěze v bitvě u Breitenfeldu. 

 
278 Antonio Tempesta (1555? - 1630), florentský malíř, rytec a tiskař působící v Římě od roku 1580. První 
tisky vydal roku 1593, kdy obdržel papežské povolení vydat svoji mapu Říma a další práce. Publikoval 
své vlastní práce, nicméně ty byly vydávány i dalšími tiskaři. Zpracoval významné série bitev, ale i 
loveckých scén. The British Museum. The British Museum. 
279 Ten se však dočkal i zdařilejšího zpracování z pera Philippa Sadelera, který však vycházel z prací 
svého příbuzného Aegidia.  
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Symbolickou tečku variací na tempestovsko-furckovské téma lze učinit o téměř 

století později, když se obdobné mědirytiny, byť upravené v duchu nové doby, 

dočkal princ Evžen Savojský. 

obr. č. 30 Johann von Werth, mědirytna, 
pravděpodobně 30.-40. léta 17. stol., Václav 
Hollar 

obr. č. 31 Jindřich IV. Navarský, mědiryt, 
konec 16. stol., Antonio Tempesta 

obr. č. 29 Gustav II. Adolf, olejomalba, cca 
1632, Jean-Jacques Walter 

 

obr. č. 28 Princ Evžen Savojský, mědirytina, 
18. stol. 
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4.2.6 Merianova rytina 
 
Na Murrem vysoce hodnocené a Merianem 

signované rytině jezdeckého portrétu Albrechta 

z Valdštejna (č.4), mimochodem jediné další 

jezdecké rytině vedle Furckovy, můžeme spatřit 

podobnou kombinaci dvou předloh. Hlava 

a krk, spolu se španělským límcem, nákrčník 

jako u Isselbur

Furck posléze pracoval v 

cyklu „Theatrum Europae

souvislostech vyvolávat množství otázek a teorií o vzniku této Valdštejnovy 

rytiny. 

Valdštejnova oděvu. Široké 

silný buffcoat, rozšířený hlavně ve 

i nabírání rukávů u ramene je téměř identické 

ga, Hondia, či Furcka. Fakt, že 

merianovské dílně i na 

“, může v těchto 

Zajímavý je ovšem i zbytek 

pruhované kalhoty, vysoké jezdecké 

boty vytažené až nad kolena a hlavně 

kožený kabátec bez rukávů, snad 

švédské armádě a používaný často 

místo plátové zbroje, zapínaný větším 

množstvín stuh. Tento kožený 

kabátec bez rukávů se vyskytuje jen 

na dvou dalších zobrazeních 

Albrechta z Valdštjna, a to na 

Kaulfertschově olejomalbě z let cca 

1626-1627 a na olejomalbě 

neznámého autora z roku 1629. Absence řádu Zlatého rouna na rytině ukazuje na 

starší předlohu, tedy spíše na Kaulfertschův obraz. Zde nalézáme také 

charakteristické stuhy na zapínání koženého kabátce. Detaily oděvu se v lecčems 

vzácně shodují, mimo jiné i v pruhovaných kalhotách, vysokých jezdeckých 

obr. 32 Matthäus Merian st., 
mědirytina, 1. pol. 17. stol. 

obr. č. 33 Digitální prolnutí Merianova Valdštejna 
s Furckovým portrétem z roku 1626 
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botách či krajkové manžetě kabátce. Ten má však jiný vzor i jiné nárameníky – 

tzv. vlašťovčí hnízda. Tyto detaily odpovídají Isselburkově rytině. Otázkou 

zůstává proč by autor rytiny kombinoval dvě různé předlohy, pokud by měl k 

dispozici původní olejomalbu. Je možné, že Merián Kaulfertschův obraz viděl, 

e neměl příležitost pořídit si skicu či obrázek. Při práci na rytině pak použil 

charakteristický oděv, k jehož zpodobnění nepotřeboval předlohu a pro 

dobře známé Isselburgovy či spíše Furckovy rytiny. 

rytinou je v podstatě stoprocentní.

skutečným autorem portrétu, či ni

Merianovým zaměstnancem.  

  

4.2.7 van Dyck a de Jode 

elburg-Furckovým rytinám, 

iš ani variantu 

norimberského portrétu. Překvapivě se jako nejpravděpodobnější vzor van 

Dyckovy olejomalby jeví opět Isselburgův portrét.  

al

Valdštenovo poprsí vyšel z 

 teorii potvrzuje, neboť překryv s Furckovou 

 Nabízí se spekulativní otázka, zda je Merian 

koliv, neboť jak bylo řečeno výše, Furck byl 

 
Lze tedy konstatovat, že Isselburgova, 

Furckova nebo Hondiova rytina jsou vzorem 

pro naprostou většinu pozdějších rytin 

Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, 

jichž se v různých variantách i v různé kvalitě 

objevilo značné množství. Odtud snad vyšel 

i pozdější van Dyckův obraz a tím i de 

Jodeova mědirytina (č. 9). Podoba odpovídá 

spíše raným Iss

Digitální prolnutí obou rytin tuto

nežli Kaulfertschově malbě, ale o přesné 

předloze van Dyckovy malby lze jen 

spekulovat, snad mohl vycházet i přímo z norimberského portrétu. Digitální 

porovnání van Dyckovy malby s možnými předlohami vylučuje Hondiovu 

rytinu, kde je shoda fyziognomických rysů malá a nepodporuje příl

obr. č. 34 Pieter de Jode ml., mědirytina, 
1694, de Jode 
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Van Dyck opět Valdštejna oděl do černé plátové zbroje a tradiční 

isselburgovskou golilu nahradil krátkým plihlý límcem bez ozdob, který byl ve 

srovnání s katolickou zdobností typický pro protestantské země. Vévoda 

frýdlantský zde není zobrazen s řádem Zlatého rouna, ačkoliv je obraz datován 

k roku 1629.280 To ovšem také ukazuje na předlohou starší datace. 

Peter de Jode281 pak věren své pověsti skvělého rytce převedl i tento obraz do 

podoby mědirytu. Za pozornost stojí fakt, že touto transformací se stranové 

pravilo. Generalissimus drží velitelskou hůl v pravici, 

ůstojnická šerpa však na rytině absentuje. Fyziognomické rysy věrně zachycují 

 

tu nacházíme totiž miniaturní znázornění 

jnické šerpy přes rameno tento fakt obraz nijak 

eruší. Na límec přibyly krajky, čímž se portrét znovu přiblížil realitě 

katolického prostředí. 

                                                

otočení obrazu znovu na

d

podobu na obraze, který se však od skutečné podoby Valdštejna odchyluje.  

4.2.7 De Jodovy kopie 
 

Je nanejvýš zajímavé, že de Jodeho rytina, ačkoliv je sama kopií několikáté 

generace, se stala poměrně populární předlohou pro další zpracování. Mezi 

kopisty patřil mimo jiné i Hendrik Hondius, jehož první zobrazení Albrechta 

z Valdštejna patří mezi nejranější tiskem vydané portréty. Druhá Hondiova práce 

(č. 15) není zajímavá ani tak jako tím, že je kopií de Jodeho, jako spíš svou 

kompozicí. Na pozadí portré

Valdštejnova zavraždění v Merianově provedení (viz kap. 3.6). Hondiův 

Valdštejn je oproti de Jodeho předloze opět stranově otočen, nicméně vzhledem 

k vynechání velitelské hole i důsto

n

 
 New Encyclopaedia Britannica. Vol. 12, s. 470. 280 The

281 Pieter de Jode mladší (1604 v Antverpách – 1674 v Londýně?), významný holandský mědirytec a 
malíř, syn Pietera de Jode staršího. Učil se u svého otce. Pracoval do roku 1667 v Bruselu. Do formy 
mědirytin převáděl díla známých holandských malířů 17. století, jakými byli Rubens (např. Zrození 
Venuše), Jordaens (např. Svatý Martin) a v prvé řadě van Dyke. S tím spolupracoval nejdelší dobu, 
dokonce ho při několika příležitostech doprovázel při jeho pracovních cestách do Anglie. Mezi 
nejvýznamnější van Dykovi portréty z působení v Anglii, které zpracoval de Jode ve formě rytin, jsou 
např. král Karel I., Thomas Wentworth, princ Ruprecht, Jacob Jordaens, Jeanne de Blois a Genevieve 
d'Urfe, vévodkyně de Croy. Mezi těmito pracemi je zajímavý portrét významného royalistického generála 
anglické občanské války (1642-1651) – prince Ruprechta. Tento synovec anglického krále Karla I. se 
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Další kopistické práce (č. 16-18) veskrze anonymních autorů již žádným 

s

vě umístění 

řádu Zlatého rouna. Na obraze je Valdštejnem neseno poněkud zvláštním 

způsobem velmi nízko, závěsný řetěz řádu vychází zpod důstojnické šerpy 

v podstatě až na úrovni břicha. To evokuje domněnku, že byl řád na obraz 

domalováván až dodatečně. Schollenbergerova rytina pak řád umisťuje přes 

důstojnickou šerpu a Zlaté rouno tak spočívá na Valdštejnově hrudi. 

                                                                                                                                              

zá adním způsobem nezaujmou, jde o řemeslně dobře zpracované obrazy, jež 

nepřinášejí žádné nové poznatky. 

 

4.2.8 Schollenbergerova rytina 
 
Z řady variantních kopií rytin z období 1625-1627 tvoří nepřehléndnutelnou 

výjimku mědirytina (č. 19) Johanna Jakoba Schollenbergera,282 jež evidentně 

vychází z olejomalby neznámého autora z roku 1629. Porovnání digitálních kopií 

obou obrazů vykazuje vzácnou shodu. Za povšimnutí stojí přesné zpracování 

detailů límce, výrazu i vrásek na čele. Zde je již Valdštejn zobrazen s řádem 

Zlatého rouna na rudé stuze. Jediným rozdílem oproti obrazu je prá

 
narodil roku 1619 v Praze, jeho otcem totiž nebyl nikdo jiný, než Friedrich V. Falcký – český zimní král. 
Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 14, Jetzer – Kähler, s. 106, VOIT, P., Encyklopedie knihy, s. 425.  
282 Johann Jakob Schollenberger (1647?1646-1689), známý, původem švýcarský mědirytec a nakladatel, 
jehož rodina se po třicetileté válce přestěhovala do německé Frankonie (Bavorsko). Kolem roku 1675 
působil v Norimberku. VD17 - Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 
17. Jahrhunderts. 
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4.2.8 Další rytiny Albrechta z Valdštejna? 
 

Z velkého množství valdštejnských rytin 17. 
století se zcela vymyká dílo neznámé datace a 
neznámého autora z majetku Národního archivu 
ČR, jež sice v doprovodném textu hovoří 
o frýdlantském vévodovi, ale její bližší určení 
zůstává záhadou. Obličej portrétovaného 
neodpovídá Valdštejnově fyziognomii na 
žádném jiném obraze či rytině a lze 
předpokládat, že autor si zde vypůjčil podobu 
jiného neznámého kavalíra, jehož následně 
prohlásil za Albrechta z Valdštejna. Vzhledem 
k uvedeným okolnostem se touto rytinou 
nebudu dále za

obr. č. 35 Albrecht z Valdštejna, 
mědiryt, 17. stol. 

bývat.  
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5 Základní přehled portrétních rytin 

 
1. 
[Albrecht, vévoda frýdlantský - poprsí], Peter Isselburg, 1625, mědiryt, 190 x 135 

mm (bez veršů). 

Portrét z poloprofilu – vlevo natočen. Přes španělský oblek s širokým zdviženým 

límcem, golilou, má Valdštejn část ochranné zbroje v podobě železného 

nákrčníku s nýtovaným lemem. Z pravého ramene šikmo přes tělo splývá šerpa. 

V pravici drží velitelskou hůl. Níže je uvedena římská datace: A. D. [M. D.] 

CXXV. 

Barokně zdobený elipsovitý rám portrétu překrývají po celém obvodu dvě 

zkřížená ptačí pera, dole spojená listovím vavřínu; shora shlíží anděl. Prapory per 
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nesou nápis: ALBERTUS D. G. DUX FRIDLANDIÆ SAae. CÆSae. MAtis. 

CONSILIARI, BELLIC, CAMERARI, SUPREM. COLONELL. PRAGns, ET 

EIUSDE MILITIÆ GENERALIS. V místě brků je rytina signována: Petr. 

Isselburg sculpsit, et Exc. 

Pod vyobrazením stojí na dvou řádcích následující verš: 

O utinam redeat DUCE TE PAX inclyta TERRIS; PAX in TERRA homini, laus 

super astra Deo. 

Pokud známo, rytina se v udávaných rozměrech vyskytuje výhradně jako 

grafický list.283  

Z kopií registrujeme jednu velmi přesnou, ovšem bez signování a s o rok 

pozdějším vročením. (viz č. 3) 

 

2. 

[Albrecht, vévoda frýdlantský - poprsí], [Anonymus], 1625, mědiryt, 190 x 135 

mm

Velmi přesná a vzácná kopie Isselburgova portrétu je však stranově převrácená 

a zmenšená (8,8 x 7,2 cm). Tiskem vyšla ve švédském titulu: Elegidia et 

Poematia epidictica, una cum ad vivum expressis Personarum iconibus. Upsala, 

1631. s. 17.284

                                                 
283 MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, insonderheit des 
Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, s. 388-389. Kvalitní digitální reprodukci 
laskavě poskytl PhDr. Ladislav Čepička. 
284 MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, insonderheit des 
Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, s. 389. 
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3. 

[Albrecht, vévoda frýdlantský - poprsí], [Sebastian Furck], 1626, mědiryt, 185 x 

115 mm. 

Portrét je kompozičně identický s Isselburgovým. Nápis v jednoduchém oválném 

rámu rovněž odpovídá. Datováno: A. D. [M. D.] CXXVI.  

Verš O utinam…je vtělen do obdélníkového rámečku pod podobiznou. 285  

Nesignovaná práce představuje druhou nejstarší knižně vydanou rytinu Albrechta 

z Valdštejna.286

                                                 
285 Universität Wien, Patronage- und Klientelsysteme am Wiener Hof.  
286 BELLUS, N., Oesterreichischer Lorbeerkrantz oder Keyserliche Victori. 1. Bd., s. 35 
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4. 

[Albrecht, vévoda frýdlantský – poprsí ve zbroji], Wolfgang Kilian, cca 1625, 

mědiryt

Portrét je kompozičně identický s Isselburgovým, jen stranově převrácený, 

poloprofil je tedy natočený vpravo. Valštejn je zde oděný v černé plátové zbroji 

bez přilby. Velitelská hůl zůstala zachována a je držena ve Valdštejnově pravici. 

Nápis v jednoduchém oválném rámu zní: ILLUSTRISSae ALBERTTVS D. G. 

DVX FRIDLANDIAE SAae CAESae MAtis CONSILIARIUS BELLIC, 

CAMERARI, SVPREM. COLONEL PRAGns ET EIVSDEM MILITIAE 

GENERALIS. Jde tedy o totožnou titulaturu jako u Isselburga. 

Obraz není ani signován, ani datován. 
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5. 

[Albrecht, vévoda frýdlantský – poprsí ve zbroji], I. C. G. Fritzsch, nedatováno, 

mědiryt

 
Menší stranově převrácená kopie předchozí rytiny, s nesprávným jménem: 

Albertus, Wenceslaus, Ernestus D. G. Dux Fridlandice, S. Cces. Maj. 

Consiliarius, Belliacus, Cameraris, Supremus, Colonell. Prag. et Ejusdem 

Militice Generalis  

Signováno: I. C. G. Fritzsch fc. 287

 

                                                 
287 Dle MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, insonderheit des 
Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, s. 391. Je však možné, že se v tomto případě 
jedná o další kopii téhož obrazu. Digitální kopie, s níž jsem pracoval, není signovaná a nápis kromě 
chybného jména neodpovídá Murrově podání.  
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6. 

[Albrecht, vévoda frýdlantský – poprsí ve zbroji], neznámý autor, nedatováno, 

mědiryt

Dle Murra: "Větší kopie (z opačné strany), obohacena ještě o přilbu. Jakkoli je 

obrázek pěkně vyryt, podobnost tu zcela utrpěla." 

Pod tím nápis: ALBERT. HERZOG. VON FRIEDLAND. AE. VERHELST. 

FEC. 

(1787) V: 5 ¾, Š: 4 ¼. 

Patří k Leben Wallensteins od Antona Kleina v Leben und Bildnisse grosser 

Deutschen. Mannheim, 1787."288

V tomto případě jde téměř s určitostí o další kopii Murrem popisované rytiny. 

Digitální kopie, s níž jsem pracoval, není signovaná a nápis: Albert Duc de 

Friedland neodpovídá Murrově podání. 

 

                                                 
288 MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, insonderheit des 
Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, s. 391.  
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7. 

[Albrecht, vévoda frýdlantský - poprsí], Hendrik Hondius, kolem 1625, mědiryt. 

Portrét z poloprofilu – natočen vlevo. Přes španělský oblek s širokým zdviženým 

límcem, golilou, má Valdštejn část ochranné zbroje v podobě železného 

nákrčníku s nýtovaným lemem. Z pravého ramene šikmo přes tělo splývá šerpa. 

Kompozice je tedy téměř identická s Isselbugovou rytinou, chybí jen pravice 

držící velitelskou hůl. 

Pod oválem s portrétem umístěný nápis ALBERTUS DEI GRATIA DUX 

FRIDLANDIAE SACRAE CAESAREAE MAIESTATIS CONSILIARIUS 

BELLICUS, CAMERARIUS, SUPREMUS COLONELLUS PRAGENSIS ET 

ELUSDEM MILITIAE GENERALIS. 

Signováno: [Amsterdam sculptis Hendryk Hondius], nápis není z digitální kopie 

zcela zřetelný, jde o pravděpodobnou rekonstrukci.  

Datace není uvedena. 

Jedná se pravděpodobně o druhý nejstarší tiskem vydaný portrét Albrechta 

z Valdštejna. 
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8. 

[Albrecht z Valdštejna - poprsí], autor neznámý, [do r. 1643], mědiryt, 170 x 125 

mm.  

Náleží do okruhu portrétů odvozených od rytin č. 1 a 2. V obličeji poněkud 

silnější Valdštejn je tentokrát zobrazen bez hole. Prostý ovál nese nápis: 

ALBERTVS * VVALSTAIM * DVX * FRIDLANDIÆ * SACRÆ * CESRÆ * 

MAIESTATIS * MILITIÆ * SVPREMVS * GENERALIS. 

Podobizna vznikla podle rytiny Hendrika Hondia289 a stala se jedinou obrazovou 

přílohou vůbec první Valdštejnovy biografie z pera Galeazza Gualda-Priorata.290

 

                                                 
289 SCHMID, G., Die Wallenstein-Literatur 1626-1878, s. 4. 
290 GUALDO-PRIORATO, G., Historia della vita d`Alberto Valstain dvca di Fritland, rytina před textem  
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9.  

[Albrecht z Valdštejna - poprsí], autor neznámý, [do r. 1652], mědiryt, 95 x 70 

mm.  

Příbuznost s portrétem č. 6, resp. 1, 2, je zjevná. Představuje zrcadlový obraz, 

ovšem ve zřetelně slabším technickém provedení. Vévoda, opět bez hole, byl 

takto zpodobněn v dobovém historickém pojednání.291 Rytinu doprovodil tištěný 

popis: ILLVSTRISSIMVS ET EXCELLENtissimus Dominus ALBERTVS 

WALLENSTEINIVS, DVX FRIDLANDIAE ET SAGANI, CAESAREAE militiae 

supremus Praefectus &c. 

                                                 
291 BRACHELIUS, A., Adolphi Brachelii Historia sui Temporis Rervm Bello et Pace per Europam et 
Imperium Romanum Gestarum, obr. 8. v příl. za s. 56. 
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10.  

[Albrecht z Valdštejna - poprsí], autor neznámý, [pravděpodobně po r. 1652], 

mědiryt. 

Jedná se o stranově převrácenou kopii předchozí rytiny, nápis pod portrétem 

přesně odpovídá, stejně jako koncepce obrazu i jednoduchý osmiúhelníkový 

rámeček. 

Již dostatečně nepřesná podoba předlohy je na tomto portrétu dále deformována. 
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11.  

[Albrecht z Valdštejna - poprsí], Daniel Mannasser, 1634, mědiryt, 135 x 110 

mm.  

Tato podobizna, spolu se čtyřmi menšími výjevy, uvozuje soudobé líčení 

chebských vražd.292 Na letáku je kompozice ústředního portrétu totožná 

s případy uvedenými ad 1, 2 s tím rozdílem, že v rámci elipsovitého medailonu 

schází atribut hole. Tvář vévody jeví zřetelné znaky stáří a útrap. Na pozadí 

evokuje hra světla a stínu dojem aureoly. 

                                                 
292 MANNASSER, D., Wahre Abconterfech deß weilandt Alberti von Wallenstain gewesten 
Khaÿserischen felt Generalißimi, Sowohl auch, waß gestalt er, Sambt 4. anderre Rebellen umb 
vorgehabter Maÿnaÿdiger Conspiration zu Eger im Jahr 1634 den 25. Februari umgebracht worden, 1 l. 
Znění letáku uvádí MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, 
insonderheit des Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, s. 392-394.  
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12.  

[Albrecht z Valdštejna – portrét vsedě, obklopen dvěma důstojníky], neznámý 

autor, 1632, mědiryt.293

 

13. 

[Albrecht z Valdštejna – portrét vsedě, obklopen dvěma důstojníky], neznámý 

autor, 1632, mědiryt. 

Týž obraz se vyskytuje i ve stranově převrácené podobě. 

 

 

                                                 
293 Waare Histori Deß Wallsteinischen Belächters. S. l., 1632. Reprodukce letáku viz JANÁČEK, J., 
Valdštejn a jeho doba, 1. vyd. obr. 121. 
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14. 

[Albrecht, vévoda frýdlantský – poprsí ve zbroji], Pieter de Jode ml., [po r. 1629], 

mědiryt.   

Ve zbroji s šerpou kolem pasu, v ruce zdviženou velitelskou hůl. Tváří natočen 

na pravou stranu rytiny. Zhotoveno dle olejomalby van Dycka. 

Signováno: van Dyck pinx. P. de Iode fc. 
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15.  

[Albrecht, vévoda frýdlantský – poprsí ve zbroji], Hendrik Hondius, [vyd. 1654], 

mědiryt, 215 mm na výšku.  

Na pozadí výjev zavraždění.  

Nápis pod rytinou: Albert Dvc de Fritlande, Comte de Walstein &c 

Signováno: H. Hondius fc. B. Moncornet excudit. 
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16.  

[Albrecht, vévoda frýdlantský – poprsí ve zbroji], neznámý autor, 

[pravděpodobně po r. 1654], mědiryt.  

Jedná se stranově převrácenou variantu předešlého portrétu. Na pozadí též výjev 

zavraždění.  

Nápis pod rytinou: Albert Dvc Fritlande, Comte de Wallenstein. etc. 

Nesignováno a nedatováno. 
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17.  

[Albrecht, vévoda frýdlantský – poprsí ve zbroji], neznámý autor, [po r. 1654], 

mědiryt.  

Jedná se stranově převrácenou variantu de Jodeho portrétu zasazenou do 

jednoduchého oválu.  

Nápis pod rytinou: Albert, Duc Fritlandiae, Comes Wallesteinii. etc. 

Nesignováno a nedatováno. 

 

18. 

[Albrecht, vévoda frýdlantský – poprsí ve zbroji], neznámý autor, [po r. 1654], 

mědiryt.  

Dle Murra: "Ještě jedna kopie. Ovál."  

ALBERT WALSTEIN DUC DE FRITLAND. 

I. de Leeuw sculp.  

V: 5 p., Š: 3 ¼ p. 

In: VASSOR, Michael le. Histoire du Regne de Louis XIII. Amsterdam, 1703. gr. 

12. Tome V., str. 612."294

                                                 
294 MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, insonderheit des 
Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, s. 394.  
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19.  

[Albrecht z Valdštejna – poprsí], Johann Jakob Schollenberger, [vyd. 1674], 

mědiryt, 235x155 mm. 

Portrét z poloprofilu, Valdštejn natočen vpravo. Rytec pracoval podle olejomalby 

z roku 1629 a vytvořil takřka dokonalou převrácenou kopii. Aby se do 

osmihranného zdobeného rámu rytiny vměstnal i řád Zlatého rouna, musel jej 

zavěsit na krátkou stuhu.  

Pod zobrazením text: Alberto di Walstein, Duca di Fridland, Generalissimo 

dell`Armi dell` Imp.re Ferdinando Secundo etc.  

Signováno: H. I. Schollenberger f. 

Vydáno knižně v pořadí druhém Prioratově životopisu Albrechta z Valdštejna.295

                                                 
295 PRIORATO-GUALDO, G., Vite et azzioni di personaggi militari, e politici, nestr. rytina před textem 
životopisu. 
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20. 

[Albrecht, vévoda frýdlantský - velký jezdecký portrét v plné zbroji], [Sebastian 

Furck], [do r. 1627], mědiryt, 35 x 26 cm. 

Poloprofil Valdštejna na vzepjatém koni (orientovaný vpravo). Nechybí šerpa a 

v levé ruce hůl. Celkově stylizovanému heroickému pojetí odpovídá historizující 

plná zbroj. Ztvárnění hlavy koresponduje s portréty 1, 2. Souhlasí též titulatura 

pod rytinou. Bez signování. 

Jde o vůbec první v knize použité zobrazení vévody frýdlantského.296

 

                                                 
296 LONDORPIUS, M. Gasparus, Der Roemischen Keÿserlichen vnnd Koeniglichen Mayestaet ..., nestr. 
úvodní fol. 
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21.  

[Albrecht, vévoda frýdlantský - velký jezdecký portrét], Matthäus Merian, [1625-

1630], mědiryt, 380 x 325 mm.  

Vévoda zobrazen na vzpínajícím se grošovaném koni, v pravé ruce třímá 

velitelskou hůl. Přes oděv španělského stylu s golilou má oblečen kabátec (snad 

kožený buffcoat, v té době spjatý spíše s protestantskými vojsky), šikmo přes tělo 

uvázánu šerpu, hruď kryje zdobený železný nákrčník. Po stranách hlavy vepsáno 

Valdštejnovo motto: Invita invidia. Pozadí tvoří výjev z obléhání opevněného 

města. Signováno: Matth. Merian fecit. 

V prostém oválném rámování text: ALBERTUS DEI GRATIA DUX 

FRIDLANDIAE SACR. CESae. MAtis. CAPITANEUS GENERALIS. Zbylý prostor 

vně oválu vyplňuje válečná výzbroj a praporce.  

Jde o velmi vzácný samostatný grafický list, který ve své době nebyl knižně 

vydán.297

                                                 
297 MURR, Christoph G. von, Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges, insonderheit des 
Zustandes der Reichsstadt Nürnberg, während desselben, s. 388. Pracoval jsem pouze s digitální 
reprodukcí (via Ladislav Čepička).  
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6 Závěr 
 
Valdštejnská tiskem vydaná ikonografie je jedinečnou ukázkou informační 

funkce rytiny v první polovině 17. století. Vypracovaný soupis mědirytů 

datovaných s největší pravděpodobností do konce 17. století a zobrazujících 

Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna je dosud nejkompletnějším přehledem 

těchto prací a může se stát cennou badatelskou pomůckou pro další výzkum 

valdštejnské problematiky. 

Na základě zpracovaného rozboru rytin lze provést pravděpodobnou rekonstrukci 

posloupnosti těchto portrétů. 

 

6.1 Informační hodnota valdštejnských rytin 
 

Valdštejnovy portréty na mědirytinách ze 17. století mají nespornou 

dokumentární hodnotu. Nejen pro poznání vlastní podoby generalissimovy, ale 

také pro podchycení způsobu provedení rytinových portrétů oné doby a jejich 

informačních funkcí. 

Mědiryt 17. století neplní jen funkci ilustrační, ale s rozvojem letákové literatury 

a novin dostává charakter, který má v dnešní době fotografie. Staré rytiny vedut 

se v současné době využívají ke studiím v moderní kartografii. Portrétním 

rytinám, jako nositeli obrazové informace, dosud nebyla věnována dostatečná 

pozornost. Obrazová informace přenášená rytinami podléhala s postupem doby 

a s modernějšími zpracováními postupné deformaci, a to snáze než informace 

psaná. Pro dešifrování co možná nejrelevantnější informace je tedy nezbytné 

rozklíčovat návaznost rytin a určit jejich předlohy. V případě valdštejnské tištěné 

ikonografie se tohoto cíle podařilo dosáhnout.  

Lze konstatovat, že původní rytiny zpracovávané podle některé Valdštejnovy 

olejomalby existují jen dvě, maximálně tři. Jedná se o práce Isselburga (kap. 

4.2.1), Schollenbergera (kap. 4.2.8) a snad i Hondia (kap. 4.2.3). Isselburgova 

rytina vycházející ze stralsundského portrétu má zásadní vliv na vývoj téměř 

všech dalších tiskem vydaných prací, neboť je jejich přímou nebo nepřímou 
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předlohou. V případě Schollenbergerovy práce jde na poli tištěné obrazové 

informace také o novum, leč jeho práce, jež vyšla v knižní podobě až roku 1674, 

již neměla do konce 17. století následovníky. V případě Hondiovy starší práce je 

otázka její předlohy stále otazníkem, digitální porovnání rytiny s možnými 

předlohami nepřineslo jednoznačné výsledky.  

Je jisté, že právě Isselburgova, případně Hondiova, nebo mladší Furckova rytina, 

se stala v mnoha případech vzorem pro další více či méně podařená zobrazení. 

Zajímavá je ovšem geneze těchto kopií v závislosti na okolnostech vzniku, 

dobové módě, místní konfesi a v neposlední řadě i tištěných či vokálních 

informacích, které tvůrce obrazu o Valdštejnovi měl k dispozici. Z těchto faktorů 

pak vyplývají úpravy portrétu, případně jeho deformace. Tyto poznatky stručně 

shrnuji v kapitole 6.3. 

Pravděpodobnou rekonstrukci návazností rytin na jejich přeloh předkládám v 

kapitole 6.2. 
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6.2 Rekonstrukce posloupnosti valdštejnských rytin  
 
Jak již bylo řečeno výše, Isselburgova rytina (č. 1) vycházející ze stralsundského 

portrétu se stala předlohou pro další mědiryty. Přímo z ní vychází prokazatelně 

rytina Furckova (č. 3), rytina Kilianova (č. 4) a možná i Hondiova (č. 7).  

S velkou pravděpodobností z Isselburgovy práce také dále čerpali autoři letáků 

ve třicátých letech 17. století, jako byl Daniel Mannasser (č. 11), nebo neznámý 

autor (č. 12). 

Na Isselburgově práci je však nejvýznamnější, že s velkou pravděpodobností 

sloužila jako podklad pro práci Antonia van Dycka, tedy stala se předlohou další 

Valdštejnovy olejomalby.  

Z Kilianovy rytiny (č. 4) vycházejí další pozdější zpracování neznámých autorů 

(č. 5 a č. 6). 

Z Hondiova staršího portrétu (č. 7) vychází rytina neznámého autora (č. 8) 

zdobící frontispice prvního Valdštejnova životopisu.  

Furckův Valdštejn datovaný rokem 1626 (č. 3) se dále stal spolu s Tempestovýn 

Jindřichem IV. Navarským předobrazem pro Furckův jezdecký portrét (č. 20) 

a buď jeho prostřednictvím, nebo přímo pak byl předlohou Merianovu 

jezdeckému portrétu (č. 21). Dále byl s velkou pravděpodbností vzorem pro 

zpracování anonymních mědirytin datovaných kolem poloviny 17. století (č. 9 a 

č. 10). 

Portrét van Dyckův byl předlohou pro mědiryt Petera de Jode (č. 14), který se 

stal dalším oblíbeným vzorem pro kopisty. Z něho vychází v prvé řadě Hondiova 

kombinovaná rytina (č. 15), následně pak práce neznámého autora (č. 17). 

Právě Hondiova kombinace se sama stala předmětem dalšího kopírování (č. 18). 

Solitérem bez následovníků zůstává Schollenbergerova rytina (č. 19) vycházející 

z olejomalby z roku 1629. 
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obr. č. 36 Rekonstrukce posloupnosti valdštejnských rytin a obrazů 
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6.3 Deformace obrazové informace v závislosti na předloze a prostředí  

 

Mědiryt jako nejrozšířenější nosič obrazové informace ve své podstatě nesl jistá 

úskalí, jež tuto informaci více či méně devalvovaly. V prvé řadě je možno 

sledovat deformaci obrazové informace v závislosti na posloupnosti řady kopií. 

Vzhledem k tomu, že rytec málokdy osobně znal zobrazovaný subjekt, vycházel 

z předchozích zpracování téhož námětu. V závislosti na kvalitě předlohy pak 

nutně docházelo k další deformaci obrazové informace. Tato deformace byla 

dána jednak kvalitou předlohy, dále pak rytcovým nadáním a v neposlední řadě 

i jeho fantazií.  

Za nejhodnotnější z hlediska věrnosti obrazové informace lze považovat 

mědiryty první generace, tedy obrazy vycházející z olejomaleb, jimž stál 

modelem sám Valdštejn, nebo jejich bezprostřední kopie. Celoplošně 

nejrozšířenější kvalitní vyobrazení Albrechta z Valdštejna tedy pro evropskou 

veřejnost zpracoval Peter Isselburg. Na jeho práci navazují stále relativně věrná 

zobrazení Sebastiana Furcka, případně Hendrika Hondia či Wolfganga Kiliana. 

Tuto skupinu raných prací vycházejících ze stralsundského portrétu doplňuje 

rytina Johanna Jakoba Schollenbergera. U rytin ostatních lze sledovat výraznou 

deformaci původní obrazové informace s ohledem na výše uvedené faktory (viz 

kap. 4 a její podkapitoly). Za zmínku stojí vliv současné módy. S časovým 

odstupem lze sledovat nastupující barokní "trend kulatosti". Zatímco asketický 

Valdštejn byl odchovancem módy pozdní renesance a manýrismu, pozdější 

zpracovatelé většinou anonymních rytin jeho rysy výrazně zaokrouhlovaly, snad 

pod dojmem obrazů současných slavných vojevůdců, z nichž pro srovnání 

jmenujme Merianův obraz Occtavia Piccolominiho z roku 1648, obrazy 

zpodobňující Hanse Christoffera Königsmarcka, olejomalbu maršála Wrangela či 

Arvida Wittenberga. Rubensovský styl je jasně patrný na rytinách pozdější 

datace (č. 5, č. 8, či č. 9). 

Zároveň lze sledovat úpravy původní obrazové informace v souvislosti s konfesí 

oblasti, z níž autor rytiny vycházel. Není tedy příliš překvapivé, že van Dyckův 
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obraz a tedy i de Jodeho rytina vycházející z anglikánského prostředí zobrazují 

Valdštejna s prostým, puritánským plihlým límcem, který je na hony vzdálen 

bohaté a zdobené francouzské módě krajek. Hendrik Hondius, který se stal 

prvním známým kopistou de Jodeho, měl však k realitě kontinentálního prostředí 

výrazně blíž, a tak nezbytné krajky dle francouzské módy na svoji variaci de 

Jodeho rytiny doplnil.  

S ohledem na uvedené souvislosti je překvapující tak časté zachování golily, tedy 

límce dle staré španělské módy, i na novějších rytinách. Zde je však nutno 

zohlednit fakt, že zdvižená golila do jisté míry rámovala obličej portrétovaného a 

aplikace portrétu na jiné tělo byla pak s ohledem na proporce snažší.298   

 

                                                 
298 Porovnej jezdecké portréty s ohledem na proporce s tělem použitým z jiných obrazů (č. 20 a č. 21) 
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