
Anotace

            Má dizertační  práce popisuje vývoj rodu Valdštejnů v období sta let  po konci  třicetileté 

války. Oba zvolené mezníky (1640 a 1740) nejsou striktní a kvůli logice výkladu jsem je překročil  

jedním i druhým směrem. Předkládám tím ucelený a kompaktní obraz o aktivitách aristokratického 

rodu Valdštejnů, který zaujímal svým majetkem, politickou mocí i rozsahem společenských vztahů 

přední místo v raně novověkých Čechách i v celé habsburské monarchii. Pro výstavbu textu jsem 

nezvolil metodu biografickou (prosopografickou), ale soustředil jsem se na analýzu struktur, které 

Valdštejnové ovlivňovali a také na způsob, jakým to dělali.

            První část se týká jednotlivců z daného rodu, jejich postavení v rámci úředního a správního 

aparátu raně moderního státu. Soustředím se na zásluhy jedince vůči státu, prokazování věrnosti 

panovníkovi a naplňování kariérních vzorů (diplomat, dvořan, úředník). Model šlechtických kariér 

je  v tomto případě  konfrontován  s životním cyklem šlechtice,  jeho putováním tímto  světem od 

narození přes výchovu a vzdělání, kavalírskou cestu a přípravu na budoucí výlučné postavení ve 

společnosti  až  po stáří  a smrt.  Sleduji  přitom Valdštejny na několika úrovních:  nejvyšší  tvořila 

mezinárodní politika, kdy členové rodu skutečně vytvářeli evropské dějiny, dále následuje politika 

habsburské monarchie a činnost u dvora (popř. v centrálních úřadech) a působení na zemské úrovni, 

v Praze  a  Brně,  ale  také  v jednotlivých  krajích,  kde  nacházela  své  uplatnění  řada  příslušníků 

chudších  větví  rodu.  Stranou  mého  zájmu  nezůstalo  ani  obsazování  míst  v paralelních 

hierarchických strukturách, více či méně navázaných na stát, tedy ve vojsku a v církvi.

            Druhá část  se  zabývá  valdštejnským rodem jako celkem,  jeho příbuzenskými vazbami, 

korespondenčními okruhy, vztahem k níže postaveným osobám (vytváření patronátně-klientelních 

sítí). Ukazuje se, že raně novověký aristokratický rod nebyl pouze shlukem jedinců, ale svébytným 

sociálním organizmem s vlastními strategiemi. Ty se projevily například v orientaci na jiné vysoce 

postavené rody z Čech (Černínové), širší habsburské monarchie (Harrachové) či dokonce ze Svaté 

říše  římské  (Fürstenberkové).  Vedle  příbuzenství  se  tato  pevná  pouta  projevovala  zejména 

v krizových momentech (poručnictví pro valdštejnské sirotky), vzájemnou podporou při dosahování 

kariérních cílů, při společném prožívání slavností a v dalších chvílích sociálního spoluprožívání a 

kooperace.  Vedle  vnějších  vztahů  rodu  jsem  pozoroval  také  jeho  vnitřní  koherenci,  velikost 

nukleárních  rodin  a  soudržnost  jednotlivých  rodových větví,  v nichž  jsem zjistil  vysokou  míru 

endogamie.  Stejnou  pozornost  jako  přátelským  vztahům  jsem  věnoval  i  nepřátelstvím  a 

konkurenčním bojům s ostatními aristokratickými rody,  a  to  v konfrontaci  s dobovým chápáním 

práva. V obou případech (tedy u přátelství i nepřátelství) se přitom nejednalo o statický popis, ale  

naopak o dynamickou záležitost a jednotlivé soudní spory mohly stejně jako vzájemná podpora 

trvat i několik generací. 



            Třetí část se věnuje hospodářské základně rodu, tedy valdštejnským panstvím situovaným 

především  v severních  a  severovýchodních  Čechách.  Zatímco  v prvním  oddíle  mé  práce 

vystupovali členové rodu v podřízené pozici (vůči státu či panovníkovi) a ve druhé se pohybovali 

na  úrovni  rovnorodých  členů  šlechtické  obce,  v této  poslední  části  bylo  mým  cílem  přiblížit 

Valdštejny jako vrchnost. Míra jejich angažovanosti při správě vlastních dominií však byla různá: 

nacházíme jedince, kteří starost o zděděné majetky brali velmi vážně a snažili se panství odkázané 

jim po  předcích  rozšířit  či  jinak  zvelebit.  Kariéru  hospodáře  si  však  nezvolili  všichni,  císařští 

dvořané  nebo  dokonce  diplomaté  přenechávali  starost  o  rodové statky úřednímu aparátu,  který 

prodělal ve sledovaném období rozhodující vývoj směrem k větší byrokratizaci. Až na několik málo 

výjimek  nenacházíme  ve  sledovaném období  Valdštejna,  který  by závažným způsobem porušil 

etický  kodex  správce  Bohem  mu  svěřených  statků  a  přivedl  svá  panství  k bankrotu.  Naopak 

docházelo  ke  všemožné podpoře  vlastních  poddanských (především rezidenčních  měst  na  úkor 

okolních velkostatků i královských měst, která proti silné podpoře ze strany Valdštejnů většinou nic 

nezmohla). Pod dohledem vrchnosti či jejích zástupců pak můžeme sledovat významné strukturální 

změny  panství  samotných,  dokončení  procesu  arondace  a  vytváření  jednolitých  ploch 

aristokratických domén. Na konci sledovaného období, v první polovině 18. století, nacházíme nové 

způsoby výroby vycházející ze změny ekonomického myšlení a s aplikací merkantilistických zásad 

do vrchnostenské praxe (zakládání manufaktur).

            Na vzorku jednoho aristokratického rodu lze pozorovat  obecnější  tendence vývoje raně 

novověkých Čech po Bílé hoře. Dynamicky se rozvíjející soubor jedinců spojených pod erbem se 

čtyřmi  lvy ovlivňoval  svou mocí  svět  kolem sebe:  Valdštejnové vtiskli  svou pečeť  do  barokní 

krajiny kulturní  i  hospodářské,  s použitím svých nemalých schopností  hájili  zájem nejen svého 

velkostatku, ale českých zemí a habsburské monarchie. V neposlední řadě vytvořili vztahovou síť 

spojující jinak dosti odlišná sociální či geografická prostředí. Také proto si jejich výzkum zaslouží i  

nadále badatelskou pozornost.

 


