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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského, 

aristokrata z početné dolnosaské rodiny, který konvertoval ke katolictví a věnoval se 

kariéře v císařské armádě jako Valdštejnův důstojník. Získal několik konfiskovaných 

panství v západních Čechách a díky své sňatkové politice se stal po třicetileté válce 

jedním z nejbohatších aristokratů v zemi. Založil slavné zahrady kolem svých 

rezidencí, přičemž ta nejznámější z nich, v Ostrově, byla nazvána osmým divem světa. 

Během svého dlouhého života působil jako vyslanec a diplomat, především na 

kurfiřtském dvoře v Drážďanech, kde reprezentoval císaře. Jeho finanční a sociální 

kapitál mu umožnil dosáhnout významného postavení v rámci české aristokracie, 

přestože do katolické habsburské monarchie přišel z protestantského prostředí.  
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Abstract 

 

This bachelor thesis is focused on Julius Henry of Saxe-Lauenburg, an aristocrat from 

a large family from Lower Saxony, who converted to Catholicism and made a career in 

the Emperor's army as one of Wallenstein's officers. He gained some large confiscated 

estates in west Bohemia. Thanks to his wedding politics he became one of the richest 

aristocrats in the country after the Thirty Year's War. He founded famous gardens 

around his residences, especially the one in Ostrov, which was called the eight world's 

wonder. During his long live he acted as an emissary and diplomat, mostly 

representing the Emperor in the court of the Elector of Saxony. His financial and 

social capital enabled him to rank high among the czech aristocracy, even though he 

came to the Catholic Habsburg Monarchy from a Protestant social enviroment.  
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 1  Úvod 

 1.1  Téma 

 Doba třicetileté války znamenala mnohé změny. Historikové často hovořili o 

evropské krizi.
1
 Oproti tomu ale nalezneme i četné kontinuity, kterých jakoby se válka 

nedotkla. Ani tehdejší současníci se neshodli na tom, co přesně se děje. Co jedni 

považovali za běžný sled událostí, to bylo pro jiné příznakem blížící se apokalypsy. 

Historik, který se chce věnovat této době, rozhodně nemá o náměty na práci nouzi. 

Tématem, které jsem si vybral ke své bakalářské práci, je život jednoho z těch, kdo se 

po skončení války nacházeli ve zřetelně lepší situaci než před jejím začátkem. 

Rozhodně ovšem nelze životní dráhu tohoto muže nahlížet jako lineární kariérní růst. 

Také by byla škoda, omezit se jen na dobu samotné třicetileté války, neboť některé jevy 

spojované často s třicetiletou válkou jsou sledovatelné v desetiletích před ní i po ní. 

Příběh člověka, o kterém je tato práce, může, myslím, toto tvrzení dobře ilustrovat. 

Jedná se o zajímavý život s několika zásadními proměnami, někdy dokonce i zvraty, 

z nichž některé možná ani nelze zcela objasnit. 

 Zajímavých osobností v první polovině 17. století, kterým by odpovídal výše 

uvedený popis, bychom jistě našli celou řadu. Ale z tohoto množství lidí, o nichž by šlo 

psát i prosopograficky jako o jedincích, kteří zvolili podobnou kariéru, která měla vždy 

podobné rysy, jsem si vybral Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského (1586–1665). Ne 

snad proto, že bych se domníval, že je zajímavější či důležitější než jiní, ale spíše proto, 

že pocházím z regionu, kde je činnost příslušníků sasko-lauenburského rodu patrná 

dodnes.
2
 Ačkoliv na mě nejprve zapůsobila Anna Marie Františka Toskánská, rozená 

Sasko-Lauenburská, rozhodl jsem se protnout svůj zájem o tento rod se zájmem o 

proměnu šlechty v Čechách v době třicetileté války. Proto jsem se musel od – ve 

skutečnosti asi ne úplně sympatické
3
 – velkovévodkyně posunout o dvě generace zpět 

k jejímu dědovi. 

                                                
1 Srovnej: Josef POLIŠENSKÝ: Třicetiletá válka a evropská krize XVII. století, Praha 1970. 

2 Pocházím z České Lípy, odkud je téměř stejně blízko do Zákup jako do Horní Police. Vřelý vztah 

jsem si časem vytvořil též k zámku v Ploskovicích. 

3 Jedna z dobových charakteristik se o Anně Marii Františce vyjadřuje jako o ženě „panovačné, lakomé, 



 

 Osobnost Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského a jeho dílo je beze sporu pro 

historika velkým a zajímavým tématem. Možná až trochu příliš velkým na bakalářskou 

práci, když uvážíme dosud poměrně malou míru zpracování této látky. Avšak nechci, 

aby tato práce byla mým definitivním vyjádřením k této problematice. Mým nynějším 

cílem není napsat vyčerpávající pojednání o životě Julia Jindřicha a o všem, co s ním 

souvisí, ale spíše představit tohoto šlechtice natolik, aby bylo opomenuto co nejméně z  

jeho činnosti, případně problematizovat některé teze z dříve vydaných prací jiných 

historiků, kteří se děním okolo Julia Jindřicha alespoň částečně zabývali. Rád bych 

ukázal, jak se ten, kdo se narodil jako syn protestantského vévody v severním 

Německu, stal plnohodnotným členem světa české katolické aristokracie. Opomenuto 

nezůstane ani úsilí stavitelské, kterému se tento šlechtic věnoval, když stavěl či 

opravoval zámky a zahrady (především v Ostrově), stejně jako jeho podpora vzdělanců, 

mezi které se snad sám mohl počítat. Rovněž alespoň načrtnu rozšiřování jeho 

pozemkových držav a správu tohoto rozlehlého, avšak roztroušeného majetku. Tato 

otázka je především zajímavá v době, kdy už jako vládnoucí vévoda Lauenburska měl 

na starost i vzdálené říšské území, a jistě by si zasloužila pozornost historika zběhlého  

v hospodářských dějinách. Stranou nemůže zůstat ani otázka sociálních kontaktů, které 

byly pro raně novověkého šlechtice klíčové. 

 1.2  Prameny 

 Tak jako pro mnoho témat z odbobí raného novověku, máme i v případě Julia 

Jindřicha k dispozici poměrně velké množství pramenů. Avšak pro účely této studie 

jsem práci s prameny částečně omezil. Tento pramenný deficit není způsobený prostou 

absencí pramenů, ale spíše jejich uložením a problematickou dostupností a především 

pak účelem této práce. Tedy ačkoliv nyní nebudu s to zodpovědět všechny otázky, které 

si položím, pevně věřím, že přijde čas, kdy se k tématu budu moci vrátit já či někdo 

jiný, kdo bude mít dostatek zkušeností, odvahy a prostředků s oněmi prameny pracovat. 

 Avšak nemnohé prameny, které jsem používal, přinesly až překvapivě 

bezprostřední svědectví, neboť nás o vévodovi zpravují deníky jeho přátel.  

z nevydaných archivních pramenů to je deník Viléma ml. z Lobkovic z roku 1636.
4
 

Poznámky, které si vedl otec třetí ženy Julia Jindřicha, jsou sice stručné (to se ovšem 

                                                                                                                                          
obrovsky tlusté, nesmírně paličaté a krajně nepřitažlivé.“ Viz Vít VLNAS, Princ Evžen Savojský, 

Praha – Litomyšl 2001, s. 100. 

4 Deník je dnes součástí Roudnické lobkowiczké knihovny v Nelahozevsi, sign. VII Ad 11, 

nepaginováno. 



 

netýká poznámek hospodářského charakteru, které jsou paralelně zapisovány 

s událostmi společenskými), ale i tak poskytují užitečné informace o schůzkách pisatele 

s jeho dcerou a zetěm. Dále jsem v archivu pátral po vleklém sporu saského knížete 

s poddanými.
5
 Tyto informace jsem však využil jen částečně, neboť o celém sporu již 

existuje článek
6
 a z biografického hlediska tento spor není až tak zajímavý. Nicméně 

tento spor nás informuje o ctižádosti nového pána ovládnout své nově nabyté panství 

v co největší míře. 

 Velmi vítaným pomocníkem mi byly prameny vydané. Především dva deníky: 

první od Adama ml. z Valdštejna,
7
 druhý pak od kardinála Arnošta Vojtěcha 

z Harrachu,
8
 který nabídl skutečně nebývale blízký pohled na osobu Julia Jindřicha. 

Kardinál nás seznamuje nejen s velice pestrým životem starého, avšak zjevně stále 

svěžího a činorodého vévody, ale je nám i jedním z průvodců po vévodových 

proslulých zahradách. Svůj dojem z ostrovské zahrady nám rovněž zanechal Bohuslav 

Balbín, stejně jako dojem ze setkání s vévodou.
9
 Též spisek Tractatus novus de nymphis 

Carolobadensibus lékaře Michaela Raphaela Schmutzena se s velkým obdivem 

vyjadřuje o ostrovských zahradách.
10

 Právě odsud pochází i označení „osmý div světa“, 

které se dostalo i do názvu mé práce. 

 Rovněž jsem využil vydané prameny obecnějšího charakteru. Byly to Prameny 

k dějinám třicetileté války edičně zpřístupněné Václavem Lívou
11

 a výběr 

z korespondence císařského generála Melchiora Hatzfelda od Günthera Engelberta.
12

 

Zajímavá by jistě byla i soukromá část korespondence, kterou Hatzfeld s Juliuem 

                                                
5 Národní archiv ČR Praha, SM, kart. 2187, sign. 75/8. 

6 Jaroslav FIALA, Vzestup a pád města Ostrova v 17. století a útěk jeho obyvatel před vrchností, in: 
Historický sborník Karlovarska 6, Karlovy Vary 1998, s. 53–65. 

7 Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana: Adam mladší z Valdštejna 

1602–1633, Praha 1997. Editor deníku mou práci ovlivnil svou knihou Svět české aristokracie a 

článkem Wandlungen des böhmischen Adels im 17. Jahrhundert und der Aufstieg des Hauses Sachsen-

Lauenburg in Böhmen (viz pozn. 28). Editorka pak ještě více, když se mé práce ujala jako její 

vedoucí, za což jí velice děkuji. 

8 Katrin KELLER – Alessandro CATALANO (edd.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst 

Adalbert von Harrach (1598–1667), Band 1–7, Wien 2010. 

9 Zdeňka TICHÁ (ed.), Bohuslav Balbín. Krásy a bohatství České země. Výbor z díla Rozmanitosti 

z historie Království českého (Miscellanea historica regni Bohemiae), Praha 1986. Bohuslav 

BALBÍN; Miscellanea historica regni Bohemiae, Dec. I, Lib. I, Praha 1679. 
10 Michael Raphael SCHMUTZEN, Tractatus novus de nymphis Carolobadensibus, Neuburg an der 

Donau 1662. Dostupné na: 

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=show_tei_digidoc&virtnum=0&cl

ient= [23. 2. 2015] 

11 Václav LÍVA (ed.), Prameny k dějinám vojenství v Ústředním archivu ministerstva vnitra v Praze. 

Prameny k československým dějinám vojenským. Díl 4. Prameny k dějinám třicetileté války 1626–

1635, Praha 1953. 

12 Günther ENGELBERT (ed.), Das Kriegsarchiv des kaiserlichen Feldmarschalls Melchior von 

Hatzfeld (1593–1658), Düsseldorf 1993. 

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=show_tei_digidoc&virtnum=0&client=
http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=show_tei_digidoc&virtnum=0&client=


 

Jindřichem udržovali a která je snad alespoň jednostranně zachována v hatzfeldském 

archivu.
13

 

 Pokud jde o prameny obrazového charakteru, tam jsem sáhl hlavně po díle 

Martina Zeillera a Matouše Meriana st. Topographia Bohemiae, kde je vyobrazení 

Ostrova s přilehlou zahradou, resp. spíše se jedná o vyobrazení velkolepé zahrady 

s přilehlým městečkem Ostrov.
14

 Další vyobrazení ostrovské zahrady, tentokrát od 

Zachariase Lescheho (možná předloha pro Meriana) a jiné od Johanna Müllera, jsou 

publikována ve skvělém článku Zory Kulhánkové The garden in Ostrov nad Ohří as an 

example of European garden design development.
15

 Opomenout bych neměl ani 

vyobrazení samotného Julia Jindřicha, které je dostupné např. v knize ostrovského 

učitele a historika Josefa Kühnla Geschichte der Stadt Schlackenwerth.
16

 

 1.3  Literatura 

 V závěru předchozí části jsem už některou sekundární literaturu ke svému 

tématu nastínil. Nyní se pokusím o souhrn toho nejdůležitějšího včetně stručné 

charakteristiky. 

 Bádání o české šlechtě v raném novověku udělalo za posledních přibližně dvacet 

let velké pokroky. Aniž by mi příslušelo tento vývoj jakkoliv hodnotit, tak musím 

upozornit na to, že ne všechny rody, které se v Čechách usadily v první polovině 17. 

století, zatím zaujímají odpovídající postavení v české historiografii vzhledem k jejich 

postavení v dobové společnosti. Nicméně lze částečně vyjít z rámcového obrazu, který 

o české aristokracii máme. Jak jsem již naznačil, metodologickým základem mi zde 

bude kniha Petra Mati Svět české aristokracie, a to pro komplexnost svého 

zpracování.
17

 Podle tohoto metodologického východiska bych rád ukázal, jak Julius 

Jindřich nakládal s titulárním, ekonomickým, kariérním a vztahovým kapitálem. 

                                                
13 Jedná se o Fürstlich Hatzfeldt-Wildenburgsches Archiv v Schönsteinu. 

14

 http://books.google.cz/books?id=gQNOAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=topographie+bo

hemiae&hl=cs&sa=X&ei=06UyU-
yEEK6u7AbnmIH4Ag&redir_esc=y#v=onepage&q=topographie%20bohemiae&f=false [8. 2. 2015]. 

15 Zora KULHÁNKOVÁ, The garden in Ostrov nad Ohří as an example of European garden design 

development, Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly 

32, 2012, č. 3, s. 214–239. 

16 Josef KÜHNL, Geschichte der Stadt Schlackenwerth, Ostrov 1923, nestránkovaná obrazová příloha za 

s. 112. 

17 Petr MAŤA, Svět české aristokracie (1500–1700), Praha 2004. Přestože se objevili i velice kritické 

ohlasy na tuto monografii (předmětem výhrad byl mimo jiné nekritický příklon autora k Pierru 

Bourdieu), nepřišli její odpůrci s alternativním výkladovým konceptem. Srovnej Jiří PEŠEK, Svět 

http://books.google.cz/books?id=gQNOAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=topographie+bohemiae&hl=cs&sa=X&ei=06UyU-yEEK6u7AbnmIH4Ag&redir_esc=y#v=onepage&q=topographie bohemiae&f=false
http://books.google.cz/books?id=gQNOAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=topographie+bohemiae&hl=cs&sa=X&ei=06UyU-yEEK6u7AbnmIH4Ag&redir_esc=y#v=onepage&q=topographie bohemiae&f=false
http://books.google.cz/books?id=gQNOAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=topographie+bohemiae&hl=cs&sa=X&ei=06UyU-yEEK6u7AbnmIH4Ag&redir_esc=y#v=onepage&q=topographie bohemiae&f=false


 

 Ze starších prací domácí provenience o proměně české šlechty v době kolem 

roku 1620 jsou zajímavé články Petra Čorneje
18

 a Ondřeje Felcmana,
19

 které využívají 

statistickou metodu, pomocí níž lze vysledovat jisté trendy v této proměně českého 

šlechtického prostředí, načež je možné do vzniklých kategorií zařadit i saského vévodu. 

 Z prací zahraničních, které se věnují kontextu českých zemí, nabízí určitou 

charakteristiku lidí, kteří se po roce 1600 rozhodli zkusit hledat štěstí po boku 

Habsburků, stejně jako vysvětlení důležitosti těchto lidí pro Vídeň, práce o stmelení 

habsburského soustátí z pera Roberta J. W. Evanse.
20

 

Nespornou výhodou této práce je 

zohlednění jak všech jednotlivých zemí, ze kterých se habsburská monarchie skládala, 

tak i prostoru říšského. 

 Zohlednit se musí i to, že Julius Jindřich se do světa české aristokracie 

nenarodil, nebyl pro něj vychováván a stal se jeho součástí až v dospělosti, kdy mu bylo 

kolem čtyřiceti let. Osoba, kterou se zde zabývám, je výraznou individualitou, přičemž 

v novém prostředí vyniká její specifičnost ještě více, než by tomu bylo na knížecích 

dvorech v říši. v Čechách na sebe Julius Jindřich strhává pozornost nejen prostředím, ze 

kterého pochází, ale i svým vzděláním a zkušenostmi nabytými v končinách zcela 

odlišných od habsburské monarchie. Mimo jiné i geografické vzdálenosti jsou v bádání 

o Juliu Jindřichovi určitou překážkou, která (zatím) nedovoluje dostatečně nahlédnout 

některé části jeho života. Naštěstí nejsem prvním, kdo k osobě Julia Jindřicha Sasko-

Lauenburského obrátil svůj badatelský zájem. Nejstarší prací, která podává životopis 

Julia Jindřicha, je trojsvazkové dílo o dějinách vévodství Lauenburg od Petera von 

Kobbeho z roku 1837.
21

 Autor se snaží zachytit především stav vévodství za Julia 

Jindřicha, nejedná se mu o vévodu samotného. Proto i jeho životopis Julia Jindřicha 

sestává spíše z epizod, které vévoda prožil především na německém území, než 

z uceleného obrazu, který by se zabýval i léty strávenými v Čechách či jinde. 

                                                                                                                                          
české aristokracie (1500–1700), Český časopis historický 103, 2005, č. 3, s. 663–669; Ivo CERMAN,  

Svět české aristokracie (1500–1700), Časopis Matice moravské 124, 2005, č. 1, s. 281–296. 

18 Petr ČORNEJ, Vliv pobělohorských konfiskací na skladbu feudální třídy, AUC – Philosophica et 

Historica 1, 1976, s. 165–194. 

19 Ondřej FELCMAN, Majetkové poměry feudální třídy v druhé polovině 17. století, AUC – 
Philosophica et Historica 1, 1976, s. 195–228. 

20 Robert J. W. EVANS, Vznik habsburské monarchie 1550–1700, Praha 2003. První anglické vydání ale 

vyšlo už v roce 1979. 

21 Tento text, který zatím nelze považovat za zastaralý, neboť se jedná o pozitivistické shrnutí mnoha 

důležitých faktů, je určitým základem pro bádání o vévodovi, ačkoliv některé informace z něj jsou 

přinejmenším diskutabilní. Peter von KOBBE, Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogtums 

Lauenburg, Band 1–3, Altona 1837. Dostupné na 

http://books.google.cz/books?id=SmwbAAAAMAAJ&pg=PA56&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fals

e [12. 2. 2015]. 

http://books.google.cz/books?id=SmwbAAAAMAAJ&pg=PA56&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.cz/books?id=SmwbAAAAMAAJ&pg=PA56&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


 

 I další kniha, která nám podává především obraz ostrovského panství a města 

Ostrova za Julia Jindřicha, je psána německy. Jejím autorem je někdejší ostrovský učitel 

Josef Kühnl, který po odchodu do penze sepsal dějiny města.
22

 z meziválečné doby 

pocházejí i soupisy památek a archivního materiálu vztahujícího se ke Karlovarsku, a 

tedy i k Ostrovu, od Antona Gnirse a jeho dcery Anny.
23

 

 Následujících přibližně padesát let se nikdo o činnost Julia Jindřicha nezajímal. 

Nanejvýš někdo poukázal na jeho nákupy pozemků.
24

 Nové informace přinesl až na 

konci osmdesátých let Hans-Georg Kaack – historik z Lauenburska. k třístému výročí 

vymření sasko-lauenburského rodu v mužské linii vydal knihu o vztahu tohoto rodu 

k vévodství Lauenburg a Čechám.
25

 Známa je mi i existence článku Die Herzöge Julius 

Heinrich und Franz Albrecht als kaiserlich Bestallte seit 1617 téhož historika, ale do 

odevzdání mé práce se mi ho nepodařilo sehnat.
26

 

 V české historiografii byl Julius Jindřich spíše regionálním tématem, což 

dokládá jak další přiblížení jeho života Lubomírem Zemanem v knize Dějiny města 

Ostrova,
27

 tak většina ostatních pojednání na sasko-lauenburské téma od tohoto 

historika a památkáře, zveřejňovaných převážně v Historickém sborníku Karlovarska.
28

 

Zajímavou sondou do života měšťanů v Ostrově v 17. století je pak článek Jaroslava 

Fialy, který mimo jiné upozorňuje na blízkost a podobnost Loketska a saského 

prostředí.
29

 Je až s podivem, že útěk ostrovských měšťanů před novou vrchností se 

v minulosti nestal zprofanovaným ,,důkazem“ barokního „temna“. 

                                                
22 Josef KÜHNL, Geschichte der Stadt Schlackenwerth, Ostrov 1923. 

23 Anton GNIRS – Anna GNIRS (edd.), Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen 

Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Prag 1933; Anton GNIRS, Das ehemalige herzoglich sächsisch 
Lauenburgische und markgräflich badische Amtsarchiv aus dem Schlosse zu Theusing in Böhmen, 

Brünn 1933. 

24 O. FELCMAN, Majetkové poměry. 

25 Hans-Georg KAACK, Sachsen-Lauenburg und Böhmen. Die Welfen und das Herzogtum Lauenburg, 

Ratzeburg 1989. 

26 Hans-Georg KAACK, Die Herzöge Julius Heinrich und Franz Albrecht als kaiserlich Bestallte seit 

1617, in: Eckhardt Opitz (ed.), Krieg und Frieden im Herzogtum Lauenburg und in seinen 

Nachbarterritorien vom Mittelalter bis zum Ende des Kalten Krieges. Kolloquium der 

Lauenburgischen Akademie für Wissenschaft und Kultur, Band 11, Bochum 2000, s. 139–174. 

27 Je zde mimo jiné přehledně pojednáno o vztahu Julia Jindřicha k Ostrovu a jeho měšťanům, stejně 

jako o nákupu statků. Lubomír ZEMAN a kol., Dějiny města Ostrova, Ronov nad Doubravou 2001. 
Zde zejména s. 68–91. 

28 Lubomír ZEMAN, Heraldické památky v Ostrově, Historický sborník Karlovarska 9, Karlovy Vary 

2003, s. 110–127. Týž: Zámecký park v Ostrově, Historický sborník Karlovarska 3, Karlovy Vary 

1995, s. 110–146. Výjimkou potvrzující pravidlo je od tého autora Utajený tvůrce vrcholně barokní 

podoby zámecké zahrady v Ostrově nad Ohří, in: Jan Anderle – Martin Ebel – Milena Hauserová – 

Tomáš Karel –  Petr Macek (edd.), Dějiny staveb 2001. Sborník vybraných referátů z konference 

Dějiny staveb 2001, Ústí nad Labem 2001, s. 198–205. 

29 Jaroslav FIALA, Vzestup a pád města Ostrova v 17. století a útěk jeho obyvatel před vrchností, 

Historický sborník Karlovarska 6, Karlovy Vary 1998, s. 53–65. 



 

 Jedním z novějších příspěvků především k vojenským aktivitám Julia Jindřicha 

je stať Bernda Warlicha na jeho webu o třicetileté válce.
30

 Autor čerpá informace 

především z vydaných pramenů ke třicetileté válce. Často se jedná o edice, které 

v Česku nejsou dostupné; v tom vidím velký přínos této práce. Umožňuje tak udělat si 

představu o pohybu a pobytech valdštejnského plukovníka. Na druhé straně autor uvádí 

ne zcela podložené tvrzení o konverzi Julia Jindřicha na katolickou víru. Bohužel ani u 

jiných autorů tomu není jinak, takže tento duchovní obrat zůstává i nadále částečně 

zahalen tajemstvím. Také se vůbec nevěnuje vévodovu životu po roce 1635. 

 A příspěvkem nejnovějším a zatím i nejkomplexnějším je článek Petra Mati 

Wandlungen des böhmischen Adels im 17. Jahrhundert und der Aufstieg des Hauses 

Sachsen-Lauenburg in Böhmen,
31

 který se věnuje vzestupu sasko-lauenburského rodu 

(nejen) za třicetileté války. Je zde věnován prostor činnosti Julia Jindřicha a jeho 

sourozenců za války i tomu, jak si Julius Jindřich vytvářel v Čechách pevné zázemí. 

Petr Maťa je také prvním, kdo přihlédl k informacím z deníku kardinála Harracha. 

 Tím jsem sice zmínil literaturu, která se nějak zabývá osobností Julia Jindřicha, 

bohužel většina z těchto prací nahlíží jeho osobnost z hlediska dějin daného území 

(město, panství, vévodství), případně jsou středem pozornosti jemu podřízené vojenské 

jednotky (to je případ Warlicha). Žádná z těchto prací není primárně biografií. 

Rozhodně to ale není všechno, co by k vévodovi bylo kdy napsáno. 

 Už v předchozí části byl zmíněn „osmý div světa“, který nám také cosi o osobní 

zálibě vévody vypovídá. O tomto divu, tedy o ostrovské zahradě, sice napsal krátkou 

studii Lubomír Zeman,
32

 ale v nedávné době vznikla ještě jedna, velmi podrobná studie, 

která se snaží toto – badatelsky dosud trochu neprávem opomíjené – téma 

rehabilitovat.
33

 Autorkou studie je Zora Kulhánková z Mendelovy univerzity v Brně, 

která detailně popsala podobu zahrady od jejího vzniku do roku 1661, kdy byla zahrada 

poničena povodní, na základě rytin z této doby. Zároveň zahradu zařadila do 

celoevropského kontextu, čímž docenila její dobový význam. Tato studie však v našich 

                                                
30 Bernd WARLICH, Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg, Julius Heinrich Herzog von, dostupné na: 

http://www.30jaehrigerkrieg.de/sachsen-lauenburg-ratzeburg-julius-heinrich-herzog-von-2/ [13. 2. 

2015]. 

31 Petr MAŤA, Wandlungen des böhmischen Adels im 17. Jahrhundert und der Aufstieg des Hauses 

Sachsen-Lauenburg in Böhmen, in: Annemarie Röder – Michael Wenger (edd.), Barockes Erbe: 

Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden und ihre böhmische Heimat, Stuttgart 2010, s. 4–27. 

32 Viz pozn. 28. 

33 Zora KULHÁNKOVÁ, The garden in Ostrov nad Ohří as an example of European garden design 

development. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly 

32, 2012, č. 3, s. 214–239. 

http://www.30jaehrigerkrieg.de/sachsen-lauenburg-ratzeburg-julius-heinrich-herzog-von-2/


 

končinách (minimálně mezi historiky) nevešla příliš ve známost, neboť byla 

publikována v prestižním zahraničním periodiku History of Gardens & Designed 

Landscapes, specializovaném na historické zahrady a krajinotvorbu. 

 Naštěstí si jak zmíněné studie, tak ostrovské zahrady všimla ještě jedna 

badatelka zabývající se historickými zahradami – Sylva Dobalová. Ve svém článku 

Zacharias Lesche, Salomon de Caus z Ostrova nad Ohří se zabývá autorstvím zahrad a 

srovnáním Ostrova se zahradami v Heidelbergu.
34

 

 Nyní už je výčet v podstatě úplný. Nicméně protože Julius Jindřich nebyl jediný, 

kdo hledal štěstí v císařské armádě (a konvertoval ke katolictví), uvedu ještě několik 

biografií lidí s podobným osudem, jako měl sasko-lauenburský princ a pozdější vévoda. 

Bylo by jistě obtížné brát zde v potaz všechny z generálů a plukovníků, kteří se během 

třicetileté války usadili v Čechách; takové úsilí by jistě bylo hodné samostatné práce (a 

nemusela by být jen bakalářská). Protože však se jedná o zajímavé a význačné 

osobnosti, je na místě určitá komparace, která nám opět pomůže ukázat místo Julia 

Jindřicha mezi císařskými důstojníky, resp. mezi šlechtou vůbec. Vesměs se jedná o 

příslušníky tzv. „nové šlechty“. Tato šlechta je nová především svým působením 

v Čechách, nemusí být proto nutně nová ve svém stavu, i když tomu tak mnohdy bylo. 

Proto zůstává otevřenou otázkou, jestli je možné tyto lidi označit jako skupinu. Většina 

z nich má podobné rysy: získali statky či se přímo usadili v Čechách (případně jinde 

v monarchii, ale to už je skutečně mimo rozsah mé stávající práce), konvertovali ke 

katolictví, hledali štěstí v armádě (avšak i mezi dvorskými úředníky bychom našli 

podobné jedince) a jejich postavení na konci života bylo výrazně lepší než v době jejich 

mládí, např. i díky povýšení titulu. 

 Tito lidé se stali oporou císaře, a tudíž i monarchie – oporou vnitřní i vnější 

politiky včetně rekatolizace, tureckých válek atd. Málokdo z nich však vykazuje 

všechny výše vyjmenované rysy, proto je otázkou (na niž se zatím odpovědi nedostává) 

koho všeho do této případné ,,skupiny“ zařadit, a koho už ne. Ač měli tito nově příchozí 

hodně společného, resp. možná právě proto, vznikala mezi nimi i konkurence, neboť si 

velmi dobře uvědomovali vrtkavost štěstěny v době války. Konečně i osud Valdštejna, 

který byl pro mnohé z nich vzorem, dokládal, že ke štěstí se dá nejen rychle přijít, ale 

ještě rychleji se může štěstí odvrátit. 

                                                
34 Sylva DOBALOVÁ,  Zacharias Lesche, Salomon de Caus z Ostrova nad Ohří, in: Lubomír Konečný 

– Lubomír Slavíček (edd.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 288–297. 



 

 Můj výběr pro komparaci je proto ovlivněn především stavem a dostupností 

životopisné literatury o takových jedincích. Na prvním místě je to Albrecht  

z Valdštejna, jenž byl člověkem podobného ražení jako Julius Jindřich, či snad přesněji 

řečeno: budoucí vévoda sasko-lauenburský, který sloužil ve Valdštejnově armádě, byl 

podobného ražení jako vévoda frýdlantský, který mu byl asi i jistým vzorem. Přestože 

jsou o Valdštejnovi i novější práce,
35

 přidržím se tradiční a stále respektované práce 

Josefa Janáčka.
36

 

 Dalším, kdo má biografii dostupnou i v Čechách (dokonce i v češtině) je Matyáš 

Gallas.
37

 Od Matyáše Gallase a Julia Jindřicha je jen krůček k Ottaviu Piccolominimu, 

který byl zeťem ostrovského pána. Vévoda z Amalfi se zatím své moderní biografie 

nedočkal, tedy si budu muset vystačit s několika medailony.
38

 Zásluhou Jana Kiliána 

vznikla monografie o Martinu Maxmiliánu z Golče, který sice patřil do nižšího patra 

společnosti, ale i zde najdeme jisté paralely.
39

 Zajímavé by bylo i srovnání s Janem 

Šporkem a Janem Werthem, ale literatura o nich není v Čechách a jejich nejbližším 

okolí dostupná. Proto budu nucen zůstat jen u informací z elektronicky dostupných 

zdrojů, tedy opět ADB a NDB.
40

 

 Tolik předběžné seznámení s literaturou, kterou budu používat nejvíce. Tituly, 

zaměřené na úžeji vymezená témata, zde neuvádím a uvedu je až na příslušném místě 

v práci spolu s tím, jak na ně budu odkazovat.
41

 

                                                
35 Nejnověji asi Robert REBITSCH: Valdštejn: životopis mocnáře, České Budějovice 2014. Německý 

originál vyšel v roce 2010 a navazuje na klasické dílo Golo Manna. Viz Golo MANN, Walenstein, 

Frankfurt am Main 1971. 

36 Josef JANÁČEK, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978. Janáček vychází z díla Pekařova. Viz Antonín 

KOSTLÁN (ed.), Josef PEKAŘ, Valdštejn. 1630–1634. (Dějiny valdštejnského spiknutí), s úvodní 

studií A. Kostlána, Praha 2008. Alternativní interpretací Valdštejna je např. Josef KOLLMANN: 

Valdštejnův konec. Historie 2. generalátu 1631–1634, Praha 2001 

37 Robert REBITSCH, Matyáš Gallas (1588–1647). Císařský generál a Valdštejnův „dědic“, Praha 

2013. 

38 Heinrich BÜCHELER, Von Pappenheim zu Piccolomini. Sechs Gestalten aus Wallensteins Lager, 

Sigmaringen 1994. Dále životopisy Octavia Piccolominiho v ADB a NDB: 

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Piccolomini,_Ottavio_F%C3%BCrst [12. 2. 2015]. 
http://www.deutsche-biographie.de/pnd118594214.html [12. 2. 2015]. 

39 Jan KILIÁN, Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593–1653). Císařský generál ve víru třicetileté 

války, České Budějovice 2010. 

40 Ke Šporkovi: http://www.deutsche-biographie.de/sfz80809.html#adbcontent [12. 2. 2015], 

k Werthovi: http://www.deutsche-biographie.de/sfz48840.html#adbcontent [12. 2. 2015]. 

41 V seznamu literatury na konci této práce potom je nejen všechna citovaná literatura, ale i tituly,  

s jejichž obsahem jsem se alespoň částečně seznámil, a mohly proto mít vliv na tuto práci, jakož i 

tituly, které se mi do odevzdání této práce nepodařilo sehnat (to jsou především články z německých 

sborníků a periodik převážně regionální povahy). 

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Piccolomini,_Ottavio_Fürst
http://www.deutsche-biographie.de/pnd118594214.html
http://www.deutsche-biographie.de/sfz80809.html#adbcontent
http://www.deutsche-biographie.de/sfz48840.html#adbcontent


 

 1.4  Sasko-Lauenburský rod a třicetiletá válka 

  Příběh Julia Jindřicha je třeba začít u jeho otce, který měl třináct synů a k tomu 

ještě sedm dcer. Tyto děti počal s dvěma manželkami a pouze tři chlapci a jedna dívka 

zemřeli krátce po porodu či se narodili již mrtví (víme, že dva chlapci zemřeli ještě před 

křtem). Ostatních šestnáct dětí se tedy dožilo dospělosti a umírají až po dosažení 

třicátého roku života.
42

 Takové množství dětí je sice požehnáním, ale vzhledem k tomu, 

že nebyl výrazně bohatý, a tudíž nemohl své potomky zajistit úměrně rodové prestiži, 

byl jak otec, tak jeho potomci v nezáviděníhodné situaci. 

 Otcem těchto dvaceti dětí byl František II. (1574–1619), vévoda sasko-

lauenburský, tedy potomek Askánců.
43

 Ač protestant, účastnil se v habsburských 

službách bojů v Nizozemí a v Uhrách.
44

 Podobnou kariéru si vybrala i většina jeho 

synů. 

 Z prvního manželství s Markétou Pomořanskou (1553–1581), dcerou vévody 

Filipa I. z Pomořanska-Wolgastu (1515–1560), měl František II. dvě dcery a čtyři 

syny.
45

 Obě dcery zůstaly neprovdány a v odborné literatuře o nich není zmínek. Ze 

synů se dva dožili dospělosti. Zatímco o prvorozeném Augustovi (1577–1656), který se 

roku 1619 chopil vlády, máme relativně dost informací, o mladším Filipovi (1578–

1605) víme pramálo. Zato synové z druhého manželství o sobě dali vědět od Anglie po 

Uhry a od Švédska po Itálii. 

 Druhý sňatek uzavřel František II. s Marií (1566–1626), dcerou vévody 

brunšvicko-wolfenbüttelského, v roce 1582 ve Wolfenbüttelu,
46

 kde se o dva roky 

později narodil i Julius Jindřich, jejich druhé ze čtrnácti dětí. Dvanáct z těchto 

narozených dětí se dožilo dospělosti.
47

 Tyto dcery se až na Hedviku Sibylu podařilo 

                                                
42 https://histfam.familysearch.org//getperson.php?personID=I50333&tree=EuropeRoyalNobleHous [14. 

2. 2015]. 

43 Askánci jsou starým německým rodem, který (od 15. století dále) svůj původ odvozoval od Aeneova 

syna Askánia či od biblického Aškenaze (pravnuk Noemův; Genesis 10, 3). Nejstarším historicky 

doložitelným předkem je Esico von Ballenstedt (první pol. 11. stol.). Jméno rodu pochází z latinské 

podoby názvu hradu  Aschersleben. Jako „comes Ascanie“ se měl psát Bernard III. Anhaltský († 

1348), zakladatel anhaltské a saské linie Askánců. Viz: František STELLNER – Jan ŽUPANIČ – 
Michal FIALA, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, Praha 2001, s. 219. 

44 P. KOBBE, Geschichte, Theil 2, s. 406. 

45 Marie (1576–1625), August (1577–1656), Filip (1578–1605), Kateřina Uršula (1580–1611) a dva 

synové z let 1580 a 1581, kteří zemřeli ještě před křtem. Jejich matka Markéta zemřela 7. 9. 1581, den 

po porodu posledního syna, který zemřel krátce po ní. 

46 P. KOBBE, Geschichte, Theil 2, s. 409. 

47 František Julius (1584–1634), Julius Jindřich (1586–1665), Arnošt Ludvík (1587–1620), Hedvika 

Sibyla (1588–1635), Juliana (1589–1630), Sabina Kateřina (1591–1591), Jáchym Zikmund (1593–

1629), František Karel (1594– 1660), Rudolf Maxmilián (1596–1647), Hedvika Marie (1597–1644), 

https://histfam.familysearch.org/getperson.php?personID=I50333&tree=EuropeRoyalNobleHous


 

dobře provdat, ale stalo se tak až několik let po Františkově smrti. Je velice 

pravděpodobné, že na tyto sňatky měli velký vliv bratři provdávaných, kteří v těchto 

letech dosáhli zlepšení svého postavení a tudíž i určité prestiže pro svůj rod.
48

 František 

II. nejspíše nebyl s to své dcery opatřit dostatečným věnem. Avšak jeho předchůdci, 

přestože na tom také nebyli ekonomicky nejlépe, si dokázali udržovat příbuzenské 

vztahy s dobře postavenými rody a dynastiemi.
49

 Domnívám se, že pokračování 

v tradici dobrého provdávání je zásluhou Marie Brunšvicko-Wolfenbüttelské a jejích 

synů. Navíc neprovdané dívky byly spíše zátěží, neboť bylo nutné jim poskytovat rentu, 

zatímco vhodný sňatek zvyšoval sociální kredit jak jednotlivcům, tak celému rodu. 

 Minimálně prvním šesti synům Františka II. a Marie 

Brunšvicko-Wolfenbüttelské se dostalo kvalitního protestantského vzdělání na Collegiu 

illustre v Tübingen.
50

 O studiu nejmladších dvou (Františka Albrechta a Františka 

Jindřicha) jsem nenašel zmínky, ale lze u nich předpokládat podobné vzdělání. Po 

ukončení studií čekala mladé pány nejspíše i kavalírská cesta, ale v literatuře je 

zmiňována jen cesta Julia Jindřicha s Arnoštem Ludvíkem do Anglie, které v případě 

Julia Jindřicha ještě předcházel pobyt v Rouenu.
51

 

 Protože k vládě v Lauenbursku byl předurčen nejstarší syn z prvního manželství 

August, museli jeho nevlastní bratři hledat uplatnění jinde. Ještě před smrtí Františka II. 

došlo k uzavření smlouvy mezi bratry, podle které každému z mladších bratrů náležela 

jedna ves jako sídlo a 2 500 zlatých ročně z výnosů spravovaných Augustem. Dále 

smlouva nařizuje, že pokud by chtěl někdo z mladších bratrů pobývat na Augustových 

statcích, nechť tak nečiní déle než osm dní, přičemž celý jeho doprovod má čítat 

maximálně dvanáct koní. Tato smlouva byla stvrzena 4. října 1619 (tři měsíce po smrti 

Františka II.) podpisy zletilých bratrů a Filipa Zikmunda Brunšvicko-

Wolfenbüttelského, který byl poručníkem dvou nezletilých.
52

 Ze smlouvy tedy vyplývá, 

že případné setrvání ostatních bratrů na rodových statcích by bylo značně omezující, a 

byli proto nuceni vybudovat si své místo na slunci v cizích službách. 

                                                                                                                                          
František Albrecht (1598–1642), Jan Jiří (1600–1601), Sofie Hedvika (1601–1660) a František 
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48 P. KOBBE, Geschichte, Theil 2, s. 409–420. 
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 Na těchto řádcích se pokusím stručně nastínit životní dráhy pěti bratrů Julia 

Jindřicha, především v době války, i s ohledem na počínání Julia Jindřicha samotného, 

čímž trochu předbíhám některé pasáže z hlavní části této práce. Za pozornost stojí 

počínání Františka Julia (1584–1634), Františka Karla (1594–1660), Rudolfa 

Maxmiliána (1596–1647), Františka Albrechta (1598–1642) a Františka Jindřicha 

(1604–1658). O Arnoštu Ludvíkovi (1587–1620) víme jen, že se stal obětí loupežné 

vraždy,
53

 o Jáchymu Zikmundovi (1593–1629) toho víme ještě méně. O nejstarším 

Augustovi (1577–1656) bude řeč především v souvislosti s revizí smluv mezi bratry. 

 První informace o uplatnění některých bratrů se nám dostává v souvislosti 

s válkou ve Furlansku. Všech pět sledovaných bratrů totiž hledalo svou příležitost 

v armádě. Je velmi pravděpodobné, že ti, o kterých nemáme zprávy, zvolili uplatnění 

např. v klidnější dvorské službě na dvoře některého z říšských knížat, což může být i 

příčina toho, proč unikli pozornosti historiků 19. století, od kterých přejímám většinu 

následujících informací. 

 Když v roce 1617 bojoval Ferdinand Štýrský proti Benátkám, byl v jeho 

službách jako plukovník Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, jehož podplukovníkem byl 

jeho mladší bratr Rudolf Maxmilián. Bojovali tak spolu proti Františku Karlovi Sasko-

Lauenburskému, který se tou dobou snažil uplatnit jako voják na straně Benátek. 

Zatímco Julius Jindřich a Rudolf Maxmilián zůstali věrni císaři, zkusil František Karel 

štěstí v Savojsku pod velením Petra Arnošta II. z Mansfeldu.
54

 Proto nás asi nepřekvapí, 

že v bitvě na Bílé hoře dochází k dalšímu setkání (střetnutí) těchto bratrů, přičemž počet 

důstojníků habsburské strany ještě rozšířil František Albrecht, který tehdy začínal jako 

podplukovník v pluku Julia Jindřicha.
55

 

 Nejpozději v následujícím roce (tedy 1621) se do válečného dění zapojil i 

František Julius, který zatím zůstával stranou pozornosti. I on zasáhnul do války 

nejprve v Horní Falci pod velením Mansfelda, načež někdy potom se stal císařským 

komorníkem
56

 a nejpozději na počátku třicátých let konvertoval ke katolictví.
57

 Roku 

1623 vstoupil do císařských služeb i František Karel, který ještě předtím stačil 
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s protestantskými vojáky vydrancovat neutrální území svého nevlastního bratra 

Augusta, avšak u císařských nevydržel déle než dva roky a už od roku 1625 se 

objevoval ve službách dánských.
58

 

 Tato snaha uchytit se na straně císaře asi souvisí s rostoucím úspěchem Julia 

Jindřicha (levně získaná panství) a Valdštejna, jehož armáda získávala v říši převahu. 

Polepšil si i František Albrecht, který se po pěti letech ve Valdštejnově armádě dočkal 

vlastních pluků – dvou lehké jízdy a jednoho pěšího.
59

 Ve stejném roce je na plukovníka 

povýšen i Rudolf Maxmilián, který se rovněž přidal k početnému zástupu konvertitů. 

Tak se stalo, že tři sasko-lauenburští bratři sloužící v císařské armádě jsou majiteli hned 

sedmi pluků, což rozhodně není zanedbatelné. Mnoho na tom nemění ani fakt, že 

koncem dvacátých let Rudolf Maxmilián z armády odešel.
60

  

 Smrt Marie Brunšvicko-Lüneburské následujícího roku přiměla bratry navázat 

kontakt s nejstarším Augustem. Jádrem korespondence rozhodně nebylo vyjadřování 

soustrasti, nýbrž požadavky na úpravu smluv mezi bratry, neboť smrtí matky se 

uvolnilo nemalé množství peněz, které zůstalo přitažlivé i po vydělení deseti, což byl 

počet osob, které měly na tyto peníze nárok.
61

 

 V roce 1627 v císařských službách působí kromě Julia Jindřicha František 

Albrecht, Rudolf Maxmilián a opětovně též František Karel. Co touto dobou dělali 

František Julius, který předtím působil na protestantské straně, a František Jindřich, se 

mi nepodařilo dohledat. Další změny přijdou spolu se švédským vstupem do války roku 

1630, kdy František Karel a František Jindřich vytuší příležitost a pomáhají Gustavu II. 

Adolfovi. Zatímco první provádí verbování v Lübecku, ten druhý postaví vlastní pluk 

pod Banérovým velením, čímž zahájí úspěšnou vojenskou kariéru, neboť je považován 

za nejlepšího vojáka mezi svými bratry.
62

 O rok později máme zprávu o tom, že 

František Julius spolu s Juliem Jindřichem jednají jako císařští vyslanci 

v Drážďanech,
63

 což naznačuje, že František Julius tou dobou už nějaký čas 

v císařských službách byl, když byl pověřen tímto citlivým úkolem. 

 Tento rok, 1631, byl důležitý i pro Františka Albrechta, kterého nejprve v létě 

jmenoval Ferdinand II. generálstrážmistrem, ale už v prosinci ho z této pozice odvolal 
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navrátivší se Valdštejn. Nelze se tedy divit, když ho v bitvě u Lützenu nalézáme mezi 

Švédy. Smrt Gustava II. Adolfa v této bitvě ale zapůsobila jako další impulz ke změně 

stran, a tak jak František Albrecht - který ani nestihl získat žádnou funkci ve švédské 

armádě
64

 – tak i do té doby švédský plukovník František Karel jdou hledat štěstí do 

Drážďan. Zatímco o mladším Karlovi nějakou dobu není slyšet, je Albrecht jmenován 

saským polním maršálem.
65

 z této pozice vede jednání s Bernardem Výmarským i 

Albrechtem z Valdštejna,
66

 což se mu stane osudným, neboť byl zatčen císařskými, 

když jel do Chebu jednat s Valdštejnem, netuše, že generalissimus je již mrtvý. Věznění 

kvůli podezření ze zrady neuniknou ani Julius Jindřich a diplomat František Julius. 

Zatímco Julius Jindřich spolu s Františkem Albrechtem jsou vězněni až do srpna 

následujícího roku,
67

 tak František Julius je vězněn jen krátce a už v květnu 1634 se 

účastní mírových jednání. Nicméně již v srpnu umírá ve Vídni (pravděpodobně na 

tyfus).
68

 Ačkoliv se svou ženou Anežkou Württemberskou (1592–1629) zplodil sedm 

dětí, ani jedno z nich se nedožilo dvou let. To pro pozůstalé bratry znamená především 

další třenice s Augustem o rozdělování příjmů. 

 Těžko říct, zda to byl šok z odstranění Valdštejna, co způsobilo, že v dalších 

letech už bratři téměř nemění strany bojiště. Méně výrazný František Jindřich zůstává 

ve službách Švédska, podobně jako Rudolf Maxmilián zůstává na straně císaře až do 

své smrti roku 1647, avšak ne už jako voják. František Karel až do roku 1637 působí 

jako diplomat ve službách saského kurfiřta, přičemž se spolu s Juliem Jindřichem (který 

jedná z pověření císaře) snaží přimět Švédy uzavřít separátní mír s císařem a přerušit 

spolupráci s Francií. Toto úsilí však nevedlo ke zdárnému cíli. Jediný František Karel 

přejde po roce 1637 od saského kurfiřta do služeb císaře a nejspíše se drží stranou 

vojensko-politického dění. Za svou druhou manželku pojímá Kateřinu Braniborskou 

(1602–1644), vdovu po Gabrielu Bethlenovi.
69

 Třetí manželkou mu byla Kristýna 

Alžběta z Meggau,
70

 která po jeho smrti žila nějaký čas u Julia Jindřicha.
71

 Zatímco 
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všechna tři manželství zůstala bezdětná, byl František Karel otcem pěti nemanželských 

potomků, kteří používali přídomku „von Sachsen-Lauenburg-Rautenkranz.“ 

 Výrazně se projeví František Albrecht, který se sice k aktivní kariéře pod 

Arnimovým velením vrací až roku 1639, zato je ale brzy po Arnimově smrti roku 1641 

jmenován císařským polním maršálem a je pověřen vedením společných sasko-

císařských oddílů ve Slezsku proti Švédům. O rok později je vážně raněn v bitvě u 

Svídnice a několik dní poté umírá ve švédském zajetí. Není bez zajímavosti, že pro 

Švédy se jednalo o významného zajatce, neboť byl podezříván ze zabití Gustava 

Adolfa.
72

 

 Pokud do třicetileté války byl nucen zasáhnout i August, byla to vždy jen 

obranná reakce na chování vojska, které se pohybovalo na neutrálním lauenburském 

území. Se svými nevlastními bratry neměl nejlepší vztahy. Především František Karel 

mu způsobil značné škody, když se nechal se svým švédským oddílem obklíčit 

Pappenheimem v městečku Ratzeburg, které je jedním ze dvou měst Lauenburska.
73

 

Jinak do kontaktu se svými bratry přicházel především v rámci majetkových tahanic. 

Řešení nástupnické otázky v Lauenbursku se budu blíže věnovat v kapitole Vládnoucí 

vévoda 1656–1665. 

 Zatímco u Augusta bylo o jeho dalším směřování předem jasno, u ostatních 

bratrů tomu tak nebylo. Jak jsme viděli, většina z nich hledala uplatnění na 

středoevropských bojištích. Přestože se bratři střídali ve službách různých vojevůdců a 

států, nelze si nevšimnout stálého postavení, které si vybudoval Julius Jindřich na 

císařské straně a které v průběhu války využili hned čtyři jeho sourozenci jako záchytný 

bod pro svou další kariéru. Za povšimnutí stojí i to, že tito čtyři vévodové v císařských 

službách během války i zemřeli. Oproti tomu František Jindřich zůstal věrný Švédsku 

od jeho vstupu do války roku 1630.  Jeho sídlem byl Franzhagen (asi 10 kilometrů 

severně od Lauenburku), kde vybudoval zámek se zahradou s vodními plochami, a kde 

také v roce 1658 zemřel.
74

 Pozornosti by neměl unikat ani fakt, že kromě setkávání se 

na bojištích se bratři vídali i u diplomatických jednání. 

 Kromě toho, že bratři byli činní vojensko-politicky, byli také členy 

Fruchtbringende Gesellschaft, což byla jazyková společnost, jakési učené sdružení 
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vzdělanců a podporovatelů vědy a umění na podporu německého jazyka. Jejich 

společnou snahou, která byla inspirována známější Académie française založenou roku 

1635, byla čistota němčiny. Avšak toto úsilí, které začalo být doceňováno až na konci 

následujícího století, bylo mnoha jejich současníkům spíše pro smích.
75

 Společnost 

vznikla ve Výmaru kolem tamních protestantských knížat již v roce 1617 a fungovala 

do roku 1680; od svého založení měla asi 890 členů. Každý člen měl své pořadové 

číslo, symbolické jméno, symbolickou květinu a motto. Z námi sledovaných bratrů se 

stali členy společnosti všichni až na Františka Julia, který zemřel již v roce 1634. Jako 

první se členem společnosti stal František Albrecht v roce 1629 (č. 194, jm. Der Weiße), 

posledním byl Julius Jindřich o osm let později (č. 311, jm. Der Glückhafte). Dnešním 

dědictvím této společnosti je mimo jiné velká knihovna Herzog August Bibliothek ve 

Wolfenbüttelu.
76

 

 Můžeme tedy konstatovat, že bratři ze sasko-lauenburského rodu dělali to, co je 

u šlechticů 17. století běžné. Není třeba hledat rozpor mezi vedením války na jedné a 

podporou vzdělání na druhé straně. Stejně tak není nic výjimečného, že protestant 

František Karel se nezdráhá sloužit císaři, obdobně jako František Albrecht, který 

s největší pravděpodobností zůstal též věrný svému původnímu vyznání. To, že 

František Julius a Rudolf Maxmilián konvertovali, jen podtrhává jejich odhodlání 

budovat úspěšnou kariéru, přičemž ale kariéra nemusela být jediným motivem 

konverze.
77

 Pozoruhodné je to, že bratři byli ve svém počínání značně úspěšní. Kromě 

dobrého vzdělání za tím asi stojí i síť informací a vztahů, díky které si bratři někdy 

dokázali být nápomocni. Jen v období po Valdštejnově zavraždění došlo k situaci, kdy 

je tato síť málem polapila, avšak veškerá podezření se ukázala jako neopodstatněná. 
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Fruchtbringenden Gesellschaft 1617–1650. 527 Biographien, Transkriptionen aller handschriftlichen 

Eintragungen und Kommentare zu den Abbildungen und Texten im Köthener Gesellschaftsbuch, 
Weinheim 1985. Dále existují i stránky s databází členů: http://www.die-fruchtbringende-

gesellschaft.de [9. 4. 2015]. 

77 O konverzích především Thomas WINKELBAUER, Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání 

v českých a rakouských zemích od sklonku 16. do poloviny 17. století, Český časopis historický 98, 

2000, č. 3, s. 476–540; tentýž,  Kariéristé, nebo zbožní mužové? Konvertité ze šlechtických kruhů 

v českých a rakouských zemích kolem roku 1600, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (edd.): 

Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 62–69. Autor rozlišuje dva 

základní typy konverzí: vnější, z oportunistických důvodů, a opravdovou, tedy z vnitřních pohnutek. 

Rovněž si všímá i toho, zda ke konverzi došlo náhle, či na základě dlouhodobého vývoje. 

http://www.die-fruchtbringende-gesellschaft.de/
http://www.die-fruchtbringende-gesellschaft.de/


 

Jediné, co se nakonec bratrům nepovedlo, bylo udržení rodu, neboť právoplatné dospělé 

mužské potomky, kteří přežili svého otce, měl jen Julius Jindřich.
78

 

                                                
78 František Jindřich měl syna, který ho přežil o dva roky, ale zemřel ve věku nedožitých jedenácti let. 



 

 2  Životní dráha 

 V následujícím oddíle se věnuji přímo Juliu Jindřichovi od jeho dětství až po 

jeho smrt. Přestože bude vévoda středem zájmu této části práce, tak nelze opomenout 

lidi v jeho okolí, se kterými se přímo stýkal, a ty, o nichž víme, že s nimi alespoň 

udržoval korespondenci. O dění válečném, případně politickém, se budu zmiňovat jen 

tehdy, bude-li to nevyhnutelné, tj. pokud vévoda do tohoto dění výrazněji zasáhl. 

Ostatně o tomto dění existuje bohatá literatura.
79

 

 2.1  Biskupem nebo plukovníkem? 

 Než bude možné odpovědět na otázku z názvu této kapitoly, ba dokonce než 

bude na místě tuto otázku položit, je třeba se alespoň pokusit se nahlédnout dětství a 

dospívání Julia Jindřicha. 

 Julius Jindřich Sasko-Lauenburský se narodil ve Wolfenbüttelu nejspíše 9. 

dubna 1586.
80

 Jeho otcem byl František II. Sasko-Lauenburský, vévoda velice malého 

vévodství (které bylo ekonomicky závislé na nedalekých velkých městech Hamburku a 

Lübecku, se kterými ale neměl nejlepší vztahy) a voják se zkušenostmi z Uher a 

Nizozemí.
81

 Protože František už z prvního manželství měl dva syny, byly vyhlídky 

malého Julia Jindřicha na zdědění dobrého postavení nevalné. Kromě dvou nevlastních 

bratrů měl vévoda ještě jednoho vlastního staršího bratra Františka Julia, což 

znamenalo, že ani mezi dětmi Františka II. z manželství s Marií 

Brunšvicko-Wolfenbüttelskou nebude nejspíš mít nárok na privilegované postavení. 

Navíc množství sourozenců, kteří se narodí v dalších osmnácti letech, značně umenší i 

naději na zdědění většího množství majetku. 

                                                
79 Z nejobecnější: Petr VOREL, Velké dějiny zemí Koruny České VII. 1526–1618, Litomyšl – Praha 

2005; Jiří MIKULEC – Vít VLNAS – Ivana ČORNEJOVÁ – Jiří KAŠE, Velké dějiny zemí Koruny 

české VIII. 1619–1683, Litomyšl – Praha 2008; Ronald G. ASCH, The Thirty Years War: The Holy 

Roman Empire and Europe, 1618–1648, Palgrave 1997; Tomáš Václav BÍLEK, Dějiny konfiskací 

v Čechách po r. 1618 I–II, Praha 1882–1883; Klaus BUSSMANN – Heinz SCHILLING (edd.), 1648 

– Krieg und Frieden in Europa. Ausstellungskatalog, Münster 1998; Robert John Weston EVANS, 
Vznik habsburské monarchie: 1550–1700, Praha 2003; Robert John Weston EVANS – Michael 

SCHAICH - Peter H. WILSON, The Holy Roman Empire, 1495–1806, New York 2012; Jiří HRBEK – 

Petr POLEHLA – Jan ZDICHYNEC (edd.), Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník 

z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru, Ústí na Orlicí 2008; Josef POLIŠENSKÝ, 

Třicetiletá válka a evropská krize XVII. století, Praha 1970. 

80 Stanislav KASÍK – Petr MAŠEK – Marie MŽYKOVÁ, Lobkowiczové: dějiny a genealogie rodu, 

České Budějovice 2002, s. 97; H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 42. Ale lze se setkat i s údajem 

3. dubna 1586. Viz P. KOBBE, Geschichte, Theil 3, s. 67. 

81 P. KOBBE, Geschichte, Theil 2, s. 309–420. 



 

 Určitou pomocí ale mohli být příbuzní jeho matky. Ačkoliv nebylo možné 

doufat ve zdědění jejich majetku, jistě by se za něj přimluvili za účelem získání 

výhodného úřadu. U Petera Kobbeho čteme, že Julius Jindřich se stal katolíkem „in 

früher Jugend“, aby se mohl ucházet o post osnabrückého biskupa.
82

 Allgemeine 

Encyclopädie der Wissenschaften und Künste nás zpravuje o něco podrobněji o tom, že 

se František II. snažil, aby se malý vévoda stal v roce 1591 biskupem, tedy přibližně 

v pěti letech. Nicméně biskupem se nakonec stal jeho strýc Filip Zikmund Brunšvicko-

Wolfenbüttelský (1568–1623), též pozdější biskup verdenský a luterán po celý svůj 

život.
83

 Osobně se domnívám, že reálná snaha udělat z pětiletého dítěte biskupa nikdy 

neexistovala. Možné je i vysvětlení, že došlo nějakým způsobem k záměně Julia 

Jindřicha Sasko-Lauenburského, narozeného v brunšvickém Wolfenbüttelu, 

s Jindřichem Juliem Brunšvicko-Wolfenbüttelským (1564–1613), jenž byl bratrem 

Filipa Zikmunda a Marie a zároveň biskupem v Mindenu.
84

 

 S tímto (podle mého soudu) omylem souvisí problém jména vévody, kterým se 

zde zabývám. On sám se obvykle podepisoval jako „Julius Heinrich Herzog zu 

Sachsen“, případně „Julius Heinrich Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen“, jak 

zněl jeho titul.
85

 Jako o „knížeti ze Sasu“ o něm píše Adam ml. z Valdštejna ve svém 

deníku.
86

 Obdobně Vilém ml. z Lobkovic píše do svého deníku k 4. 1. 1636 „jedl u mě 

kníže Saský“.
87

 Zajímavé je, že Vilém z Lobkovic pro označení Julia Jindřicha 

nepoužívá jeho křestních jmen. Ty použije jen pro jeho dva bratry „Franze Alberta“ a 

„Franze Karla“, když se u něho sejdou hned tři „knížata Saský“.
88

 Tím, že Vilém ml. 

vynechal křestní jména, předešel záměně, které se ve svých denících občas dopouští 

kardinál Harrach, neboť u něj byl hostem „il duca Henrico Giulio di Sassonia“.
89

 

 V německé odborné literatuře se používá jméno „Julius Heinrich von Sachsen-

Lauenburg“,
90

 z čehož vyplývá i bohemizovaná varianta Julius Jindřich Sasko-

                                                
82 P. KOBBE, Geschichte, Theil 3, s. 56. 

83 Zatímco v Osnabrücku docházelo k pravidelnému střídání katolíka s luteránem, verdenské biskupství 

bylo tou dobou úplně sekularizované. Spojovat proto konverzi s biskupským úřadem zde není 

namístě. 
84 J. S. ERSCH – J. G. GRUBER, Allgemeine Encyclopädie, Sect. 2, Band 28, s. 364. 

85 NA ČR Praha, SM, kart. 2187, sign. 75/8. 

86 Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana: Adam mladší z Valdštejna 

1602–1633, Praha 1997, např. s. 288. 

87 Deník Viléma ml. z Lobkovic, RLK v Nelahozevsi, sign. VII Ad 11 . 

88 Tamtéž, zápisek k 15. 7. 1636. 

89 K. KELLER – A. CATALANO (edd.), Die Diarien., Band 2, s. 93. Jinak ale převládá varianta Giulio 

Henrico. 

90 Tuto podobu užívá německá historiografie bez výjimky. 



 

Lauenburský, která se dnes užívá u nás.
91

 Co se týká titulu, tak Julius Jindřich se všude 

označoval jako „Herzog“, tedy vévoda. To, že české prameny hovoří o „knížeti“, je 

patrně způsobené tím, že se tento titul v českých zemích příliš nepoužíval.
92

 

 Nyní ale zpět k malému vévodovi, který se roku 1591 nestal biskupem. Až do 

roku 1600 o něm nevíme. O tom, co bylo náplní jeho života v těchto letech, lze jen 

spekulovat na základě různých analogií. Nicméně s rokem 1600 přichází výrazná 

změna v životě Julia Jindřicha, který spolu s bratry Františkem Juliem a Arnoštem 

Ludvíkem zahajuje na tříleté studium univerzity v Helmstedtu.
93

 Je běžnou praxí, že 

chudší šlechta posílá své potomky na studia hromadně, čímž se sníží náklady na jejich 

zaopatření. Další trojice bratrů se na studia vydala nejspíše o pět let později, alespoň 

soudě podle matriky tübingenského Fürstencollegia, na které se první trojice zapsala 

roku 1602,
94

 tedy po přibližně třech letech v Helmstedtu. v Tübingen strávili bratři čtyři 

roky studiem latiny a Lutherovy nauky. v tom vidím další z důkazů, že konverze Julia 

Jindřicha je otázkou pozdější doby. Kromě zmíněných oborů se také bratři cvičili 

v rytířských hrách, šermu a etiketě. Závěrečná disputace, kterou univerzitní studia Julia 

Jindřicha de facto končila, se konala ve Špýru, asi roku 1605.
95

 

 Další necelé tři roky – asi v letech 1605–1607 – měl trávit mladý vévoda 

v Rouenu, kde se měl především učit francouzsky.
96

 Pravděpodobně se jedná o jakousi 

obdobu kavalírské cesty. Nicméně víme, že během této doby se vyskytoval i jinde.  

v září 1606 cestoval inkognito s matkou, Františkem Juliem a Arnoštem Ludvíkem do 

Štrasburku přes Rastadt. Bádenského markraběte však nejspíše urazilo jejich chování a 

tak je nechal 16. září zatknout.
97

 Zkušenost to asi nebyla nejpříjemnější, ale rozhodně to 

nebylo poslední zatčení, které Julia Jindřicha postihlo. Jak se tato patálie nakonec 

vyřešila, není jasné, ale věznění nemohlo trvat dlouho. Možná, že by se o této události 

dalo s nadsázkou mluvit jako o jeho nejpříjemnějším zatčení, neboť kdykoliv byl zajat  

v pozdějších letech, bylo to v rámci válečných tažení, ozbrojených přepadení a jednou 

dokonce i kvůli podezření ze zrady císaře. 

                                                
91 L. ZEMAN, Dějiny, s. 68. v relativně starší české literatuře je možné potkat i podobu Julius Jindřich 

Saský, viz O. FELCMAN, Majetkové poměry, s. 195–228. 

92 P. MAŤA, Svět, s. 67–76. 

93 H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 42. 

94 Druhou trojici, zapsanou v Tübingen k roku 1607, tvořili Jáchym Zikmund, František Karel a Rudolf 

Maxmilián; viz C. F. SATTLER, Historische Beschreibung, s. 38. 

95 H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 42. 

96 Tamtéž. 

97 J. S. ERSCH – J. G. GRUBER, Allgemeine Encyclopädie,  48, s. 98. 



 

 Po pobytu ve Francii prožil Julius Jindřich léta 1608–1609 s Arnoštem 

Ludvíkem v Anglii. I zde asi věnovali nějaký čas studiu. Také je docela možné, že se 

zde alespoň starší z obou bratrů seznámil s učením Francise Bacona. Baconovy názory 

na zahradní umění se zdají být tím, co inspirovalo kompozici zahrad v Ostrově. 

Otázkou je, zda byl tento vliv přímý, nebo zprostředkovaný např. přes Drážďany.
98

 

Každopádně z pozdějších zpráv víme, že Julius Jindřich byl vzdělaným člověkem se 

zájmem o vědu,
99

 proto nelze tuto variantu vyloučit. Bohužel nezbývá než litovat toho, 

že o pobytu mladého vévody ve Francii a Anglii nemáme podrobností, protože vliv 

zážitků z cest měl často zásadní význam při formování názorů a myšlenkového světa 

mladých šlechticů.
100

 

 Asi největším odborníkem na sasko-lauenburský rod v 17. století byl Hans-

Georg Kaack, historik Lauenburska působící v muzeu v Ratzeburgu. Avšak ani on 

nepřišel s tezí, která by vrhala jasnější světlo na pokatoličtění Julia Jindřicha. Zůstal u 

konstatování, že Julius Jindřich přestoupil na katolickou víru, aniž by se tuto událost 

pokusil blíže datovat. Nejspíše mu to ani nepřišlo jako příliš významné. Lze se jen 

domnívat, že považoval za pravděpodobné, že k této konverzi došlo mezi lety 1609 a 

1612, neboť ji zmiňuje po návratu Julia Jindřicha z Anglie a před jeho odchodem do 

švédských služeb. Také se odkazuje na starší názor, že konverze souvisela se snahou 

stát se osnabrückým biskupem.
101

 

 Přestože v těchto letech biskupem zůstává Filip Zikmund Brunšvicko-

Wolfenbüttelský (a to až do své smrti roku 1623), nezní tato domněnka až tak 

nepravděpodobně. Jak známo, Filip Zikmund byl mnohoobročníkem a spravoval 

několik sekularizovaných biskupství. Možná by mu proto nemuselo dělat takový 

problém vzdát se jedné z těchto funkcí ve prospěch svého příbuzného. Avšak i kdyby se 

předání úřadu chystalo, nevyvstává zde nutnost konverze, což dokazuje i samotný Filip 

Zikmund. To je ovšem jen jeden, a trochu jednostranný pohled na konverzi jako na 

pouhý strategický tah, jehož účelem je zajistit si dobrou kariéru. Je zde ještě zcela 

osobní aspekt – vnitřní obrácení jednotlivce – , který je pro historika jen stěží 

                                                
98 O Baconově uvažování o zahradách a jeho vlivu ve střední Evropě viz Sylva DOBALOVÁ: Zahrady 

Rudolfa II.: jejich vznik a vývoj, Praha 2009, s. 54. O vlivu Francise Bacona na drážďanský dvůr 

Helen WATANABE-O'KELLY, Court culture in Dresden: from Renaissance to Baroque, Houndmills  

2002, s. 72n. Zmíněno je především Baconovo dílo Gesta Grayorum z roku 1594. 

99 Balbín pro charakteristiku vévody používá adjektiva „humanissimus“ (nejvzdělanější), viz B. 

BALBÍN, Miscellanea, Dec. I, Lib. I, s. 101. Za pomoc se správným překladem slova v použitém 

kontextu děkuji paní Dr. Aleně Bočkové. 

100 Nedávno o kavalírských cestách např. Jiří KUBEŠ, Náročné dospívání urozených: kavalírské cesty 

české a rakouské šlechty (1620–1750), Pelhřimov 2013. 

101 H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 42. 



 

postižitelný.
102

 Ať už byli okolnosti samotné konverze jakékoliv, z pozdějších skutků a 

zpráv se nezdá, že by se z vévody stal horlivý katolík.
103

 

 V letech 1609–1612 slouží Julius Jindřich různým říšským knížatům. 

Domnívám se v souladu s názorem Petra Mati, že stále ještě jako luterán.
104

 Roku 1612 

nastoupil zajímavou a perspektivní službu ve vojsku švédského krále Gustava II. 

Adolfa. To byla veliká možnost k budování kariéry, a to i bez ohledu na pozdější 

aktivitu Švédů v třicetileté válce. 

 Ačkoliv v období let 1612–1615, tedy po dobu svého švédského působení, byl 

Julius Jindřich mimo reflexi pro mě dostupných pramenů, přesto se z literatury 

dozvídáme určité podrobnosti o jeho počínání. Problémem ale zůstává, že nás o Juliu 

Jindřichovi v této době spravuje jen  Allgemeine Encyclopädie a nikdo jiný už tyto 

informace neuvádí. Vzhledem k tomu, že se jedná o poněkud bulvární zprávy, je na 

místě držet si od nich určitý odstup, ale přesto považuju za vhodné s nimi pracovat. 

Mimo jiné i proto, že později se objeví ještě jedna podobná aféra, která bude 

zdokumentována o něco lépe. 

 Zaprvé se uvádí, že Julius Jindřich se dostal do rozepře se samotným Gustavem 

II. Adolfem kvůli jistému důstojníku Stiernsköldovi, který byl velitelem švédských 

vojsk v Livonsku. Tyto spory měly údajně v květnu 1613 vyústit až v duel mezi 

vévodou a králem!
105

 Není jasné, proč by pak saský vévoda dál ještě asi dva roky 

zůstával ve švédských službách. Navíc už to, že by švédský král podstupoval riziko 

duelu, se mi jeví celkem nepravděpodobné. Na druhé straně je ale třeba vzít v úvahu i 

králův nízký věk (19 let), který mohl přispět k takto neuváženému rozhodnutí. 

 Zadruhé existuje podezření, že Julius Jindřich, který se mezitím stal 

plukovníkem,
106

 upadl v nemilost, když vyzradil plány švédského útoku proti Rusku. 

Julius Jindřich se nakonec tohoto útoku osobně účastnil, ale záhy poté ze švédských 

služeb odchází. Toto prozrazení plánu sice asi nijak nesouvisí s výše zmíněným duelem, 

zato se objevuje podezření, že Julius Jindřich se v této době chtěl účastnit dalšího duelu 

s Gustavem Adolfem! Zda se chtěl vévoda bránit proti pomluvě o vyzrazení plánu, či 

                                                
102 O problematice konverzí viz pozn. 75. 

103 Jako donátorka církve vystupovala spíše jeho třetí žena, Anna Magdaléna, která kupovala milostné 

mariánské obrazy ze zahraničí a po smrti svého manžela založila v Ostrově piaristický klášter. 

104 Podle Mati konvertoval Julius Jindřich v roce 1617 či v roce následujícím, viz P. MAŤA, 

Wandlungen, s. 9. 

105 „1613, inter 18. et 19. Maji, nocte fuit Duellum inter Regem et Ducem Saxoniae, Hencirum Julium, 

ob Stjernsköld.“ J. S. ERSCH – J. G. GRUBER, Allgemeine Encyclopädie, Sect. 2, Band 28, s. 364, 

pozn. 1). 

106 K. KELLER – A. CATALANO (edd.), Die Diarien., Band 1, s. 209. 



 

zda příčinou tohoto (jak uvádí Allgemeine Encyklopädie) sváru byla jakási mladá vdova 

ze stockholmského dvora, se kterou měli mít poměr oba dva výše zmínění pánové, je 

zatím těžko zjistitelné.
107

 

 Faktickým následkem zůstává definitivní odchod Julia Jindřicha ze Švédska. 

Bez zajímavosti není ani to, že po bitvě u Lützenu byl František Albrecht podezříván ze 

zabití Gustava II. Adolfa právě kvůli nevyřízeným sporům jeho bratra se švédským 

králem.
108

 Momentálním problémem je zejména nedostatek věrohodných zpráv, kterými 

by bylo možné úvahy o počínání Julia Jindřicha ve Švédsku podložit. 

 Po návratu ze severní Evropy se Julius Jindřich vydal ve stopách svého otce, 

neboť nastoupil roku 1616 jako plukovník do císařských služeb v Nizozemí.
109

 To je 

podle mě velký mezník v jeho životě, neboť v císařských službách už zůstal v podstatě 

do své smrti. O rok později se objevuje na korunovaci Ferdinanda Štýrského českým 

králem, přičemž ale jeho pěší regiment se odebere do Furlanska, kde se Julius Jindřich 

pravděpodobně také vyskytl.
110

 

 Během pobytu v Čechách v létě 1617 byl saský vévoda na audienci u císaře 

Matyáše, která proběhla 20. června,
111

 tedy několik málo dní před korunovací 

Ferdinanda II. v červenci byl potom několikrát hostem u Adama ml. z Valdštejna, a to 

nejen v jeho pražském domě, ale i na jeho sídle v Lovosicích.
112

 

 Otázka z názvu této kapitoly je tedy zodpovězena. Julius Jindřich Sasko-

Lauenburský se na příštích 18 let stává plukovníkem císařské armády a jeho kariéra 

bude těsně spjatá s osudem nejmocnějšího muže této armády, který taktéž zasáhl do 

války proti Benátkám. Řeč je samozřejmě o Albrechtovi z Valdštejna. 

 2.2  Ve stopách Valdštejna? Julius Jindřich v letech 

1617–1635 

 Podobností mezi Juliem Jindřichem a Albrechtem z Valdštejna lze nalézt více.
113

 

Nejde jen o to, že oba byli původně protestantského vyznání a jejich kariéra 
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v císařských službách naplno začíná až s furlanskou válkou. Oba vévodové se také 

značně činili při získávání konfiskovaných statků a ve vojenském podnikání, ačkoliv je 

třeba si přiznat, že počínání saského vévody bylo řádově jinde oproti tomu, do čeho se 

pouštěl ctižádostivý Valdštejn. 

 Nejspíše právě při tažení proti Benátkám se tito dva setkali poprvé. Oba sice 

měli stejné vojenské hodnosti, ale Albrecht z Valdštejna byl tou dobou ještě průměrným 

šlechticem. Bylo by zajímavé vědět, co si Julius Jindřich při svém prvním setkání 

s Valdštejnem pomyslel. Avšak v následujících třech letech asi Valdštejn vévodu příliš 

nezajímal. Julius Jindřich si na habsburské straně buduje silnou pozici a těží při tom ze 

svého společenského kreditu, který je v této době navýšen – alespoň z pohledu 

Habsburků – konverzí ke katolictví. Zda ke konverzi došlo již v Nizozemí, nevím. 

Spíše se přikláním k tomu, že vévoda konvertoval až po zkušenosti s Ferdinandem 

Štýrským a válkou proti Benátkám. Tedy nejpozději roku 1618 se i Julius Jindřich stal 

katolíkem.
114

 

 Sasko-lauenburský vévoda samozřejmě nebyl jen vojákem. Byl především 

aristokratem. Pohyboval se tedy v nejvyšších patrech společnosti, ať to bylo v jakékoliv 

zemi. Nepřekvapí nás proto, když se na Ferdinandově korunovaci českým králem 

pohybuje vévoda v doprovodu císaře Matyáše.
115

 Ve stejné roli vystupuje i o pár měsíců 

později, když se Matyáš vydá do Drážďan.
116

 

 V následujícím roce verbuje vévoda vlastní pěší pluk a kompanii kyrysníků, 

která se během dvou let rozroste v regiment. S tímto vojskem se účastní jednak bojů 

proti českým stavům, ale dále i bojů v Uhrách a Dolních Rakousích.
117

 Jako 

podplukovníky má kolem sebe své dva bratry – Františka Albrechta a Maxmiliána 

Rudolfa.
118

 

 Jednou z činností, kterou se snažil Julius Jindřich zvýšit svou prestiž a dát 

najevo zápal pro katolickou víru, bylo v roce 1619 podílení se na založení řádu Orden 

der Empfängniß Maria, což měl být rytířský řád na osvobození všech utlačovaných 

křesťanů. U jeho založení 8. března byli mimo jiné císař Matyáš, Ferdinand II., vévoda 

de Nevers a hrabě z Althanu, dohromady 21 rytířů, kterým byl udělen řádový kříž a 
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řetěz. Řád měl sloužit k podpoře katolických zájmů a v roce 1624 ho potvrdil papež pod 

názvem Ordo Militiae Christianae. Tou dobou už ale řád několik let nevyvíjel žádnou 

činnost.
119

 

 Po smrti Matyáše byl Julius Jindřich jmenován komorníkem a tajným radou 

nového císaře. Ještě v listopadu 1619 byl připraven bránit se svým plukem Vídeň před 

případným Bethlenovým útokem, ale nebezpečí nakonec pominulo a na vévodu čekala 

diplomatická mise související s českým stavovským povstáním. Spolu s říšským 

dvorským radou Hieronymem von Elvern byl poslán 22. prosince do Hornosaského a 

Dolnosaského kraje a také za dánským králem, aby před protestantskými suverény 

obhájili Ferdinandův postup proti českým stavům.
120

 

 O argumentech, které používali, aby přiměli severoněmecká vévodství a Dánsko 

do tohoto konfliktu nezasahovat, nás informuje brožura Wolgegründeter Bericht und 

Unterricht ...,
121

 jejíž hlavní část tvoří výklad nástupnického práva na český trůn podle 

Zlaté buly Karla IV. Jako přílohy tato brožura obsahuje rodokmen Ferdinanda II. 

odvozený od Ferdinanda I., výtah ze Zlaté buly a výsledek královské volby z 3. května 

1617 s připomenutím korunovace z konce června téhož roku. v závěru nás autoři, jimiž 

jsou výše zmínění diplomaté, informují, že jejich cílem není rozhodně předbíhat něčí 

samostatné rozhodnutí, nýbrž se jim jedná o co největší informovanost čtenáře... 

 Z diplomatické mise se Julius Jindřich vrací na jaře roku 1620, takže když 8. 

listopadu dojde k bitvě na Bílé hoře, nechybí na bojišti ani on. Je typické, že se vévoda 

vedle svých vojenských povinností věnuje i společenské úloze, když jde navštívit 

zajatého Kristiana ml. z Anhaltu. Vlastní velení pluku, který náležel ke sborům pod 

velením generála Buquoye, nechává zřejmě Julius Jindřich na jistém Johannu 

Loisselovi.
122

 Zajatý kníže z Anhaltu vzpomíná na návštěvu takto: „Když už bylo 

                                                
119 k řádu viz P. KOBBE, Geschichte, Theil 3, s. 57; O. CHALINE, Bílá Hora, s. 308. 

120 J. S. ERSCH – J. G. GRUBER, Allgemeine Encyclopädie, Sect. 2, Band 28, s. 364n. 

121 Julius Heinrich von SACHSEN-LAUENBURG – Hieronymus ELVERUS, Wolgegründeter Bericht 
und Unterricht/ Wegen des jtzigen Böhemischen Zustandes/ Dabey zugleich Des 

Allerdurchleuchtigsten/ Unüberwindlichsten Röm: Käysers Ferdinandi II. und des Durchleuchtigsten 

Oesterreichschen Hauses/ zu demselben Böhemischen Königreich habendes Recht gründlich 

außgeführet ... Christiano IV. Der Denen und Norwegen König ... communiciret und ubergeben ... Auß 

dem Lateinischen zu Franckfurt gedruckten Exemplar getrewlich verteutschet, bey Augustin Ferbern, 

Rostock 1621. s latinským originálem jsem se nesetkal, zatímco německá verze je dostupná na 

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN684384116&PHYSID=PHYS_0005 

[6. 5. 2015] 

122 O. CHALINE, Bílá Hora, s. 147. 

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN684384116&PHYSID=PHYS_0005


 

známo, kdo jsem, přišel ke mně mezi jinými návštěvníky plukovník vévoda Julius 

Jindřich von Sachsen, který se vůči mně choval velmi mile a přátelsky.“
123

 

 Méně mile a přátelsky se „vévoda von Sachsen“ choval v samotné Praze, kde 

nařídil vyklidit dům paní Elišky Žerotínové (ona sama se raději uchýlila na Nové 

Dvory),
124

 a to včetně nábytku, který tam měl uložený kancléř Lobkovic. Toto počínání 

měl odůvodňovat tvrzením, že „dům je luteránský a že v důsledku toho vše, co se 

v něm nachází, patří jemu.“
125

 Avšak vybavení domu paní Žerotínové nebylo tím, co by 

nasytilo císařského plukovníka lačnícího po válečné kořisti. Nicméně Julius Jindřich si 

musel na vyřízení svých pohledávek ještě chvíli počkat, protože prvním na řadě, kdo si 

měl začít vyřizovat účty, byl český král Ferdinand II., který se začal vypořádávat  

s českými stavy. 

 K zimnímu kvartýrování byl vévodovu pluku určen Chrudimský kraj, kde 

probíhalo i verbování dalších sedmi jízdních kompanií.
126

 Mimo to dvě kompanie byly 

odveleny do Prahy, aby dohlížely – nejspíše pod vévodovým osobním velením – na 

hladký průběh exekuce na Staroměstském náměstí.
127

 Přesto, i pokud by vévoda viděl 

stínání Jáchyma Ondřeje Šlika na vlastní oči, sotva by ho asi napadlo, že právě on sám 

převezme velkou část jeho někdejších statků. Zatímco dvě kompanie pod velením 

rytmistra Mördra komplikují Pražanům život až do října, většina pluku se přesune do 

okolí Chrudimi, kde zároveň probíhá verbování dalších šesti kompanií, které byly 

v říjnu svěřeny do Mördrových rukou, poté co byl povýšen na podplukovníka.
128

 

Ačkoliv by se vojáci měli zdržovat v Chrudimském kraji, na loupení jezdců saského 

vévody si stěžují až z Kutné Hory.
129

 O nelibosti obyvatel Chrudimska asi není třeba 

hovořit. O mnohém svědčí i přepadávání osob cestujících po silnici do Prahy či zajmutí 

chrudimské městské rady.
130

 

 V červnu 1622 si východní Čechy konečně na několik měsíců od sasko-

lauenburského pluku oddechnou, neboť se pluk přesouvá na území Dolní Falce,
131

 kde 

                                                
123 O. CHALINE, Bílá Hora, s. 360. 

124 Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 2004, s. 70. 

125 O. CHALINE, Bílá Hora, s. 368. 
126 V. LÍVA (ed.), Pameny III., s. 125 a 141. 

127 V. LÍVA (ed.), Prameny IV., s. 199. 

128 Příjmení Jana Mördra napovídá leccos o chování jeho jezdců. Kromě vyloupení domu Jakuba 

Braunacha na Starém Městě, měli na svědomí i ubití syna novoměstského rychtářského písaře.V. LÍVA 

(ed.), Pameny III., s. 177 a 186. 

129 Tamtéž, s. 145. 

130 Tamtéž, s. 199. 

131 v této souvislosti je zajímavé Valdštejnovo varování z 19. 5. 1622, které zasílá Juliu Jindřichovi poté, 

co se dozvídá o chování jeho mužů: „ ...rozličné žaloby, které přicházejí [budou příčinou], že celý 



 

vévoda minulý rok získal další nepříjemnou zkušenost s vězněním, protože byl zajat, 

když se snažil přimět část vzbouřených císařských vojáků, aby zachovali loajalitu. Zda 

vzbouření vojáci byli z jeho pluku, není známo. Známo je jen to, že skončil na nějakou 

dobu jako zajatec falckého plukovníka Obentrauta v Hagenau (dnes Haguenau, 

Francie).
132

 Kdy přesně došlo k zatčení, není jasné, stejně jako nevíme přesně, kdy byl 

propuštěn. Zdá se jen, že vévoda nemohl být zatčen příliš dlouho, protože se na 

přelomu července a srpna vydává po Labi z Lovosic do Drážďan s jednou lodí pro 

osobní přepravu a třemi dalšími pro jeho koně.
133

 v listopadu se zase Julius Jindřich 

objevuje po císařově boku v Řezně.
134

 

 Po skončení falcké anabáze, která nakonec pro císařské dopadla úspěšně, se 

vojsko přesunulo zpět do východních Čech, aby bylo připraveno se postavit Gabrielu 

Bethlenovi. Vojáci se zde chovali opět stejně krutě jako minule, jak o tom svědčí 

napomenutí z jara 1624, které vévodovi poslal Karel z Lichtenštejna, aby vévoda 

zmírnil vymáhání kontribucí a jiných dávek.
135

 

 V roce 1623, kdy vojska Julia Jindřicha nejspíše zůstávala v Čechách, se stala 

jedna poměrně nepříjemná, avšak pozornost přitahující událost. František Albrecht 

tehdy (nejspíše už jako plukovník) pomáhal se svým vojskem v říši Tillymu, kde byly 

císařsko-ligistické oddíly západně od Göttingen přepadeny Kristiánem Brunšvickým. 

Nejde ani tak o to, že nepřipravená jízda Františka Albrechta byla rozprášena, jako o to, 

že zraněný vévoda, pod kterým padl jeho kůň, byl dostižen při snaze opustit bojiště, 

takže do nepřátelských rukou padl jak on, tak plukovní kasa a především obsah jeho 

soukromých zavazadel. A právě v tom spočívá jádro věci, neboť v jeho zavazadlech 

byly ukryty milostné dopisy od Anny Sofie Braniborské (tou dobou vdané za vévodu 

Bedřicha Oldřicha Brunšvicko-Wolfenbüttelského), určené Juliu Jindřichovi Sasko-

Lauenburskému, který byl momentálně vdovcem bez závazků. Obsah dopisů se brzy 

donesl k brunšvicko-wolfenbüttelskému vévodovi, který se snažil s dotyčnou alespoň 

nechat rozvést, avšak to se mu až do jeho smrti roku 1634 nepovedlo. 

 Anna Sofie se uchýlila na dvůr svého bratra Jiřího Viléma do Berlína a 

spolupodílela se na tvorbě braniborské sňatkové politiky. Když se její sestra Kateřina 
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vdávala za Gabriela Bethlena, byla to právě Anna Sofie, kdo ji doprovázel do Uher. 

Shodou okolností právě Kateřina se později provdala za Františka Karla Sasko-

Lauenburského. Julius Jindřich si nakonec vzal jinou braniborskou princeznu Alžbětu 

Sofii, zatímco Anna Sofie po smrti svého chotě zůstala znovu neprovdána.
136

 Už roku 

1628 si v Schöningen, sídle původně určeném pro vdovy po 

brunšvicko-wolfenbüttelských vévodech, zřídila – k nelibosti svého manžela, avšak 

s císařovým mandátem – vlastní dvůr.
137

 

 Ačkoliv v denících několika šlechticů vystupuje Julius Jindřich jako člověk milý 

a přátelský, v roli vojenského velitele si takové chování asi dovolit nemohl. Podobné 

způsoby, jakým si navykl jako plukovník, asi používal při jednání s poddanými na 

statcích, které roku 1623 začal získávat. Mezi červencem 1618 a prosincem 1622 došlo 

k vytvoření jeho pohledávek u císaře ve výši 825 365 zlatých. Tedy alespoň tak to 

vyčíslil věřitel, zatímco dlužník mu přiznal částku 600 000, s čímž vévoda ochotně 

souhlasil.
138

 

 Takto na počátku roku 1623 začalo rovnání účtů. Bylo ujednáno, že polovina 

bude vyplacena v hotovosti, zatímco druhá polovina dluhu bude uhrazena 

konfiskovanými statky. Nejprve mu bylo 9. srpna do zástavy svěřeno panství Ostrov, 

které před konfiskací vlastnili ostrovští měšťané,
139

 kteří nového pána viděli jen neradi 

a celou záležitost vnímali jako urážku vlastní cti. Navíc asi ostrovským měšťanům 

nezůstalo neznámo, co se stalo v květnu téhož roku na Náchodsku, kde se oddíly Julia 

Jindřicha podílely na potlačení selské vzpoury. Z pohledu ostrovských měšťanů je proto 

docela pochopitelné, že se jim nový pán nelíbil.
140

 

  Ještě lepším tahem však byla dědičná koupě Toužimi 23. srpna, což tou dobou 

bylo panství v držení emigranta Kryštofa Hasištejnského z Lobkovic, za částku 71 000 

zl.
141

 Tento obchod byl jistě výhodný pro obě strany, neboť Kryštofovi Hasištejnskému 
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hrozila konfiskace, takže mohl být rád, že za panství utržil aspoň nějakou sumu. Kromě 

toho bylo vévodovo nové panství blízko tomu ostrovskému, o jehož koupi mohl začít 

nyní vážně uvažovat. Vzhledem k finančním podmínkám Julia Jindřicha a podmínkám, 

jaké v Čechách ohledně kupování deskových statků panovaly, bylo dědičné nabytí 

Ostrova sasko-lauenburským vévodou jen otázkou času. Ten nadešel 30. ledna 1625, 

kdy bylo z císařského dluhu odepsáno 150 000 zl., na kterých bylo ostrovské panství 

vyčísleno. 

 Mezitím Julius Jindřich ještě 12. dubna 1624 zakoupil za 20 000 zl. od jezuitů 

dům č. 2 v Karlově ulici na Starém Městě pražském (dnešní Colloredo-Mansfeldský 

palác), který před konfiskací patřil rovněž Jáchymu Ondřeji Šlikovi.
142

 

 Tím byl položen základ etablování Julia Jindřicha v české stavovské společnosti, 

se kterou sice byl v pravidelném styku již od roku 1617, ale teprve nyní, když 

v Čechách vlastnil majetek, se stal jedním z českých šlechticů. v západních Čechách se 

snažil své statky co možná nejvíce rozšířit, obdobně jako to činil v severních Čechách 

Albrecht z Valdštejna. Ovšem saskému vévodovi se nikdy nepodařilo své statky spojit 

do jediné velké enklávy. Byla tu však dvě centra, kolem kterých byl majetek 

soustředěn, byly to Ostrov a Toužim. Přikupováním menších statků docházelo 

k postupnému rozšiřování a arondování majetku. Enkláva soustředěná kolem Ostrova 

byla svým rozsahem srovnatelná s oblastí toužimskou. Kromě toho vlastnil Julius 

Jindřich ještě několik menších územních jednotek v okolí, jak dokládá mapa sestavená 

Lubomírem Zemanem.
143

 

 Podle Petra Mati byl saský vévoda roku 1654 jedenáctým nejbohatším 

šlechticem v Čechách, jehož majetek byl spočítán na 898 berních osedlých.
144

 k roku 

1656 uvádí Ondřej Felcman, že dominium Julia Jindřicha bylo třinácté největší 

v Čechách s počtem 815 osedlých. Vévoda tedy patřil mezi necelá 2 % nejbohatších 

osob šlechtického stavu, přičemž této malé skupině náleželo plných 35 % veškerého 

šlechtického majetku počítaného podle počtu osedlých!
145

 Za připomínku rovněž stojí, 

že vévodův majetek nebyl nikterak ovlivněn valdštejnskou konfiskací. Na druhé straně 
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je nutné upozornit, že podstatnou část majetku Julia Jindřicha v padesátých letech tvořil 

majetek, který získal v roce 1632 sňatkem s Annou Magdalénou z Lobkovic, která zase 

za tento majetek vděčila svému prvnímu manželovi Zbyňkovi z Kolovrat. Ale o tom 

blíže později. 

 Nyní se vraťme před polovinu dvacátých let, kdy je třicetiletá válka v plném 

proudu. Na jaře 1624 jsou umístěny oddíly Julia Jindřicha v okolí Mostu, jak nás 

informuje stížnost tamních měšťanů Ferdinandovi II., kde se píše, „že od bělohorské 

bitvy jsou [mostečtí měšťané] neustále postiženi kvartýrováním, avšak žádné z těchto 

břemen nebylo tak tísnivé, jako vydržování obou saských vévodů [myslí se Julius 

Jindřich a František Albrecht], nejvyššího vachmistra a osob přidělených štábu saskému 

pluku.“ Ono zmíněné břemeno bylo měšťany vyčísleno na 70 000 zl. za necelý 

půlrok!
146

 

 Není to však jediná stížnost z této doby na saského vévodu. „Rytířstvo a města 

Loketského kraje si stěžují, že města Ostrov a Hroznětín a jiní poddaní vévody Julia 

Jindřicha nepřispívají na vydržování Schaumburgovy soldatesky, která v kraji 

kvartýruje,“ načež Lichtenštejn vévodovi tuto nepříjemnou povinnost připomíná.
147

 

 Až v listopadu se hovoří o možném odvelení asi 1 000 vévodových jezdců do 

říše,
148

 kam se nakonec vydají spolu se Spinelliho jednotkami, kterým ale rovněž velí 

Julius Jindřich namísto Spinelliho, který byl stižen nemocí.
149

 z dochované 

korespondence Julia Jindřicha s Melchiorem z Hatzfeldu
150

 se dozvídáme, že v lednu 

1625 se jednotky nacházejí východně od Koblenze, odkud se vydávají do Maastrichtu, 

kde probíhá další verbování. Nejen, že venkovské obyvatelstvo trpí samotným 

chováním vojáků, ale trpí rovněž i infekčními nemocemi, které s sebou vojsko 

přenáší.
151

 Nelibost místních nad přítomností vojáků občas vyústila v různé potyčky, ze 

kterých však obvykle lépe vycházeli žoldnéři.
152
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 Nově posílený pluk vyráží v červenci z Maastrichtu na pomoc frýdlantskému 

vévodovi do Dolního Saska proti dánskému králi. Proti stejnému protivníkovi bojují 

vojska Julia Jindřicha i o rok později u Dessavy a Lutteru, když je 7 000 mužů pod 

velením Julia Jindřicha posláno na pomoc ligistickému generálovi Tillymu do říše,
153

 

zatímco Valdštejn jedná s císařem o vyslání jiného vojska do Uher, pro které Julius 

Jindřich v květnu v okolí Prahy naverboval 6 000 pěšáků.
154

 Podle Tillyho doporučení, 

které posílá Karlu z Lichtenštejna, aby byly pluku vyplaceny peníze k zaopatření na 

zimu, se pluk v tažení proti Dánsku držel statečně, obzvláště vyzdvihuje chrabrost 

v bitvě u Lutteru.
155

 

 Od poloviny února 1627 je minimálně jedna kompanie Julia Jindřicha umístěna 

na hrabství Greiz Reussů z Plavna, přestože to je chráněno salvou guardií. Reussům po 

dvou měsících došla trpělivost a v dubnu si stěžují Valdštejnovi, Aldringenovi, Juliu 

Jindřichovi a jeho podplukovníkovi Bindaufovi a požadují jednotky umístit jinam.
156

 

Rovněž z okolí Norimberka přicházejí stížnosti na oddíly Julia Jindřicha a 

braniborského markraběte Jana Jiřího, jenž „bezohledně loupí na zámcích, statcích a po 

úřadech náležejících městu.“ Norimberský purkrabí se obrátil nejprve na bavorského 

vévodu, který pak žádá císaře, aby v rámci zachování klidu byla vojska přeložena 

jinam.
157

 Na počátku července se potom dva jízdní pluky a patnáct pěších kompanií 

obou velitelů objevuje jižně od Erfurtu kolem obcí Arnstadt a Gehren.
158

 

 Zatímco o vévodově vojsku v druhé polovině dvacátých let jsme zpraveni 

celkem uspokojivě, byť především kvůli jeho výtržnostem, vévoda samotný se nám 

jaksi vytrácí z dohledu. v jaké míře se osobně účastnil všech tažení, jakou dobu trávil 

mimo polní podmínky v Toužimi, Ostrově, Praze, Vídni či jinde není zatím možné říci. 

Zdá se, že se věnoval vojenskému podnikání a budování na svých panstvích. v Toužimi 

opravuje zámek a staví zahradu, na kterou se mnohdy zapomíná, protože byla jednak 

poničena požárem, který Toužim postihl v roce 1650, jednak byla zastíněna podstatně 

větší a známější zahradou v Ostrově, která byla budována ve třicátých letech. v roce 
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1629, kdy byla dokončena hlavní část výstavby toužimského zámku, velel Julius 

Jindřich císařským a saským oddílům v Polsku.
159

 

 O funkci a významu Toužimi si můžeme udělat obrázek díky slavnostem, které 

se tam na konci dvacátých let odehrávaly. Jedná se o svatbu Julia Jindřicha s jeho 

druhou ženou Alžbětou Sofií Braniborskou a křtiny jejich syna Františka Erdmanna.
160

 

O průběhu svatby a hostech, kteří na svatbě byli přítomni, nejsme informováni, ale už 

samotný fakt, že zde proběhla svatba sasko-lauenburského vévody a braniborské 

princezny svědčí o tom, že Toužim byla ve dvacátých letech hlavní rezidencí Julia 

Jindřicha. Nelze však vyloučit, že to bylo způsobeno jen přestavbou Ostrova. Nicméně 

se domnívám, že Ostrov se stal hlavním sídlem až od počátku třicátých let. Vždyť mezi 

léty 1623 až 1629 Julius Jindřich do zvelebení Toužimi investoval 35 000 zlatých.
161

 

 O křtinách, které se na Toužimi odehrály, toho víme více díky jednomu z kmotrů 

malého Františka Erdmanna, kterého Julius Jindřich znal už od roku 1617. Tímto 

kmotrem byl Adam ml. z Valdštejna, toho času již nejvyšší purkrabí. Ačkoliv 

v Adamově deníku není v letech 1618–1628 o jeho stýkání se sasko-lauenburským 

vévodou zmínka, je pravděpodobné že tito pánové kontakt udržovali, protože v únoru 

1629 dostal Adam dva koně od nějakého ze sasko-lauenburských vévodů.
162

 Že koně 

byli darem od Julia Jindřicha, je nasnadě, protože jiný z bratrů do té doby v deníku 

nevystupuje. Navíc pouhé čtyři dny poté se narodil malý Franz Erdmann, načež byl 

Adam z Valdštejna ihned požádán, zda by nešel za kmotra.
163

 

 Vlastní obřad křtu se odehrál 8. května, ale Adam přijel už o den dříve a 

pochvaloval si, jak ho vévoda přivítal. Kromě toho, že pán z Valdštejna byl za kmotra, 

tak mu připadl ještě jeden čestný úkol – reprezentoval na křtu císaře. Den po obřadu se 

konalo běhání ke kroužku a k hlavám a 10. května byla soutěž ve střelbě. Autor deníku 

obsadil ve střeleckém klání druhé místo. 

 Důležité z mého pohledu je, kdo další se křtin účastnil. Přestože Adam 

nezmiňuje mnoho jmen, můžeme si i tak udělat obrázek o tom, jaký význam měla akce 

pro ostatní aristokraty. Slavnosti se totiž účastnila hraběnka z Martinic, která 

zastupovala císařovnu. Dále byl v Toužimi hrabě Otto Jindřich Fugger na místě kurfiřta 
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bavorského, za kurfiřty saského a braniborského se účastnil převor maltézských rytířů a 

k tomu další zástupci říšských knížat, jejichž jména neznáme.
164

 Vzhledem k účasti 

zástupců předních říšských knížat můžeme konstatovat, že sociální kapitál Julia 

Jindřicha nebyl touto dobou malý. Podporovala ho jak starobylost rodu a jeho 

příbuznost s královskými i knížecími rody, tak postavení, které si sasko-lauenburští 

vévodové budovali od druhé dekády 17. století. 

 Během května 1629 se Adam s Juliem Jindřichem viděli ještě nejméně třikrát. 

Dvakrát byl saský vévoda hostem u nejvyššího purkrabího, přičemž jednou se zde i 

setkal s kardinálem Harrachem. Minimálně jednoho z těchto setkání se účastnila i 

vévodova druhá žena Alžběta Sofie. Na konci května potom hostil Adama z Valdštejna 

Julius Jindřich. Ačkoliv není jasné, zda k tomu byla nějaká zvláštní příležitost, pro 

hosty, mezi nimiž byli i Vilém Vratislav z Mitrovic a Adam Erdman Trčka, bylo 

uspořádáno běhání ke kroužku, ve kterém byli tito dva nejúspěšnější.
165

 

 Na konci července proběhlo ještě jedno setkání saského vévody s Adamem 

z Valdštejna, než se Julius Jindřich odebral do Polska a Braniborska, kde mu bylo 

svěřeno velení nad císařskými oddíly po odstoupivším Arnheimovi.
166

 Do Braniborska, 

konkrétně do Frankfurtu nad Odrou, se odebrala i jeho žena, která zde o Vánocích 

zemřela.
167

 Tím symbolicky končí jedna kapitola vévodova života, kdy se jako císařský 

plukovník pohyboval po říši se svými pluky. Končí se též dánská fáze třicetileté války a 

začíná fáze švédská, ve které bude císařská armáda řešit zcela jiné otázky, než dosud. 

Též na pozici velitele císařských sil už nebude jen Albrecht z Valdštejna, na kterého byl 

Julius Jindřich vázán. 

 2.2.1  Zrádce císaře, nebo Valdštejna? 

 V následujících pěti letech (1630–1634) se Julius Jindřich na polních taženích 

prakticky neobjevuje, naopak se účastní různých jednání mezi císařskou stranou, resp. 

frýdlantským vévodou, a Saskem. To vše nakonec skončilo až zavražděním císařského 

generalissima.
168

 Role nejen Julia Jindřicha, ale i Františka Albrechta je v posledních 

týdnech Valdštejnova života poněkud problematická, jako ostatně většina okolností 
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generalissimova konce. Zde je proto mým cílem na danou problematiku upozornit, ne 

však hodnotit a soudit počínání sasko-lauenburských bratrů. Celá záležitost tedy nadále 

zůstane otevřenou otázkou. 

 Už byla řeč o některých podobnostech mezi Juliem Jindřichem a Albrechtem 

z Valdštejna. Oba začínají svou kariéru u císařské armády ve furlanské válce roku 1617. 

Oba se vrhají do válečného podnikání a zároveň získávají konfiskované statky. Ačkoliv 

podnikání saského vévody nenabývá takových rozměrů jako to Valdštejnovo, oba patří 

k nejbohatším aristokratům v Čechách, byť jeden je jasně na prvním místě, zatímco ten 

druhý stojí někde na počátku druhé desítky. Rovněž časem Valdštejn dosáhne 

vévodského titulu a postavení, které mu umožní jistou míru nezávislosti na císaři. Je 

příznačné, že si oba drží určitý odstup od prostředí vídeňského dvora. O tři roky starší 

Valdštejn se díky svému obrovskému vzestupu stal v lecčems do jisté míry vzorem pro 

Julia Jindřicha, který nebyl zdaleka tak zběhlý v českém prostředí. Předpokládám,
169

 že 

Valdštejnův úspěch byl pro saského vévodu indikátorem, podle něhož mohl lépe 

usměrňovat své kariérní ambice. 

 Když se v létě 1630 jednalo na říšském sněmu v Řezně o podmínkách pro přijetí 

Ferdinanda III. za římského krále, hovořilo se i o odvolání Albrechta z Valdštejna z čela 

císařské armády. Kromě toho, že mocný generalissimus byl trnem v oku říšským 

protestantským stavům, měl své nepřátele i mezi katolíky, ať už to bylo v říši 

(Valdštejnovo odvolání požadoval např. Maxmilián Bavorský), či uvnitř habsburské 

monarchie. Ferdinand II. (díky právě Valdštejnovi) byl nyní podle názoru většiny 

říšských knížat až příliš mocný. v srpnu nakonec císař, kterého Julius Jindřich do Řezna 

doprovázel, Valdštejna odvolal.
170

 Oba, císař i sasko-lauenburský vévoda, z toho museli 

mít přinejmenším smíšené pocity, neboť úspěchy, kterých oba nepochybně v minulých 

letech dosáhli, byly závislé na úspěších frýdlantského vévody. Na druhé straně se ale 

oběma otevíraly nové možnosti, neboť císař měl volnější ruku co se týče armády a před 

sasko-lauenburským vévodou se otevírala možnost dalšího uplatnění, a to v diplomacii. 

Jedná se především o jednání se Saskem, pro které byl Julius Jindřich zvlášť vhodnou 

osobou, jak se pokusím ukázat. 

 Od roku 1630 opravdu nevypadala situace z pohledu císaře příznivě. Byl nucen 

zbavit se svého vrchního velitele, ze severu na jih rychle postupovala švédská armáda 
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Gustava II. Adolfa, navíc Sasko se z habsburského spojence stalo nepřítelem. Julius 

Jindřich proto nabídl svou pomoc při jednání se Sasy, které se od následujícího roku 

snažil odradit od svazku s Gustavem II. Adolfem.
171

 

 Zatímco se Julius Jindřich držel od roku 1630 spíše stranou vojenských tažení 

(výjimku asi představoval rok 1632, kdy se nejspíš osobně účastnil bitev u Norimberku 

a Lützenu),
172

 jeho bratr František Albrecht se přesunul na mantovské bojiště, kde 

zaznamenal několik úspěchů, načež byl v srpnu 1631 povýšen do hodnosti 

generálstrážmistra. v této funkci ale nezůstal dlouho, protože ještě v prosinci téhož roku 

ho navrátivší se Valdštejn odvolal.
173

 František Albrecht se cítil být dotčen a zkusil se 

uplatnit ve švédském vojsku,
174

 kde k němu ale většina důstojníků neměla dostatečnou 

důvěru.
175

 Po smrti švédského krále, který byl jedním z těch, u koho měl sasko-

lauenburský vévoda zastání, odchází František Albrecht do Drážďan, kde se z něj stal 

důležitý Arnimův pobočník, který se – stejně jako Julius Jindřich na císařské straně – 

účastnil jednání s císařskou stranou, resp. s Valdštejnem.
176

 

 Jak už bylo výše zmíněno, Julius Jindřich získal zkušenosti jako diplomat už na 

přelomu druhé a třetí dekády 17. století. Navíc byl člověkem, který splňoval 

předpoklady k tomu, aby mohl pomýšlet na diplomatickou dráhu: byl dostatečně 

urozený, bohatý, vzdělaný a zároveň měl císařovu důvěru.
177

 Vědomí přináležitosti 

k Sasku mezi saským kurfiřtem z rodu Wettinů a císařským vyslancem z rodu Askánců 

mohlo také sehrát svou roli. Ačkoliv si sasko-lauenburští formálně nárokovali 

kurfiřtskou hodnost, která byla po vymření sasko-wittemberské linie Askánců roku 

1423 přenesena na Wettiny, jistě to o dvě staletí později nebránilo rozvíjet dobré vztahy. 

Zajímavé je, že při saském vpádu do Prahy se Jan Jiří Arnim ubytoval v domě sasko-

lauenburského vévody v Karlově ulici.
178
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 První diplomatické pokusy odradit saského kurfiřta od spojení se Švédskem za 

účasti Jindřicha Julia proběhly, jak jsem již zmínil, na podzim 1631.
179

 To ale bylo 

v době, kdy Valdštejn byl mimo císařské služby a Sasové mohli těžit z výsledku bitvy u 

Breitenfeldu, případně rovnou z dobytí Prahy.
180

 Situace se ovšem změnila 

v následujícím roce. Valdštejn se ocitl zpět v čele císařské armády, padl Gustav II. 

Adolf, čímž byla na nějaký čas omezena akceschopnost švédského vojska, a na Saské 

straně se objevil František Albrecht, který si téměř okamžitě získal vysoké postavení 

v saských službách.
181

 Pozice Saska, které postrádalo pevnou oporu ve švédské armádě, 

jakou Gustav II. Adolf znamenal, přestává být tak silná a Jan Jiří I. se vrací k tradiční 

saské politice, která spočívá ve vyjednávání mezi císařem a protestantskou stranou, 

kterou nyní představuje především Švédsko.
182

 

 Tak, jak po bitvě u Lützenu klesá vojenská aktivita, stoupá intenzita spletitých 

diplomatických jednání. Zatímco kurfiřtův vojevůdce Arnim je, zdá se, plně oddán věci 

Saska, císařův (či snad Pekařův, Janáčkův?)
183

 Valdštejn dbá především na zájmy své, 

méně pak na zájmy Vídně. Kromě toho, že se Julius Jindřich v roce 1632 objevuje na 

bojištích u Norimberka a Lützenu, je v tomtéž roce poslán na drážďanský dvůr, aby tam 

jednal o míru. Alespoň to tvrdí Kobbe. Bohužel však ani neupřesňuje, v které části roku 

se tak stalo.
184

 Za pravděpodobné považuji, že k tomu došlo na konci roku, kdy už 

skončila vojenská kampaň a v saských službách zakotvil František Albrecht. 
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např. Antonín Kostlán v úvodní studii Pekařův Valdštejn a Valdštejnův Pekař k vydání Pekařovy 

práce, viz A. KOSTLÁN (ed.), Josef Pekař, Valdštejn. s. XV–XLV. Osobně se přikláním k názoru, že 

Valdštejn až příliš sledoval svůj vlastní prospěch, přičemž málo dbal zájmů svého zaměstnavatele. 

Takové jednání pak nahrávalo Valdštejnovým odpůrcům, kteří dokázali císaře přesvědčit, že 

odstranění Valdštejna bude v zájmu monarchie. 
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 Fakt, že měl císařský plukovník a diplomat Julius Jindřich blízkého příbuzného 

– se kterým měl podle všeho dobré vztahy – na vysokém místě u kurfiřtova dvora, 

nezůstal utajen ani císaři, ani Valdštejnovi. Možnost využít tohoto kontaktu k navázání 

mírových jednání se nabízí a byla také využita. Zatímco ještě na začátku srpna 1633 

byla saská strana odhodlána nepřistupovat na Valdštejnovy mírové návrhy, o dva týdny 

později už kurfiřt svolil, aby Arnim začal jednat s Valdštejnem o příměří, neboť pozice 

saské armády ve Slezsku byly neudržitelné.
185

 Tomu odpovídá i znění dopisu, který 

Julius Jindřich poslal v září Hatzfeldovi nejspíše z Drážďan, ve kterém ho zpravuje o 

setkání s Františkem Albrechtem a připravenosti kurfiřta k uzavření míru.
186

 Na konci 

září dokonce přijíždí František Albrecht na jednání s Valdštejnem místo Arnima, který 

je již z Valdštejna údajně „znechucen.“
187

 

 Přestože kontakt mezi sasko-lauenburskými bratry asi nebyl tím, co by 

určujícím způsobem formovalo zahraniční vztahy císaře, resp. habsburské monarchie se 

Saskem, je potřeba brát tento vztah v potaz a ptát se po jeho významu. v jednání mezi 

císařskou a saskou stranou je možné rozlišit více rovin, které vyplývají z pozice, kterou 

se snažil držet frýdlantský vévoda. Z dostupné literatury se mi jeví, že zatímco saská 

strana vystupuje jednotně (tedy že Arnim hájí zájmy svého kurfiřta a stejně snad i 

František Albrecht
188

), za císařskou stranu do jednání vstupují lidé, jejichž postoj k věci 

je různý – od lidí vystupujících za císaře a v jeho zájmu až po samotného Valdštejna, 

který má (též) své individuální zájmy. 

 Obdobně i „diplomatické“ jednání sasko-lauenburských bratrů je třeba nahlížet 

ve více rovinách. Tedy od té čistě diplomatické, přes něco, co lze nazvat rodinnou 

politikou, po rovinu osobní. Bratři se potřebovali v situaci řádně zorientovat, mohlo 

mezi nimi dojít i k určitým podnětům, kterými se mohli snažit ovlivnit celou situaci. 

Avšak k jakým konkrétním závěrům (byly-li jaké) mezi nimi došlo, netroufám si říci. 

Jisté je jen to, že nadále pokračuje až do konce února 1634 nejen kontakt mezi oběma 
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bratry, ale i kontakt Františka Albrechta jak s Valdštejnovým generálem Ilowem, tak 

s Bernardem Výmarským, vojevůdcem ve švédských službách.
189

 

 Nyní ale zpět od teoretických úvah ke sledování Julia Jindřicha v pramenech a 

literatuře. v polovině ledna 1634 nacházíme Julia Jindřicha v Plzni, kde se účastnil – 

jako všichni Valdštejnovi důstojníci od plukovníků výše – podepisování prvního 

plzeňského reversu (12. ledna 1634). Na této listině je jeho podpis hned na prvním 

místě,
190

 ale nevidím v tom důkaz jeho horlivé podpory Valdštejna.
191

 Místo pro jeho 

podpis vyplývalo z hierarchie mezi přítomnými šlechtici.
192

 

 Zda Julius Jindřich setrvával v Plzni neustále, či zda se odtamtud na nějaký čas 

vzdálil, není známo. Jisté ale je, že 20. února, když došlo na druhý revers, byl přítomen. 

Tentokrát svůj podpis umístil jako druhý v pořadí.
193

 Dalšího dne odpoledne se sasko-

lauenburský vévoda vydává na cestu do Prahy, kde probíhá doplňování některých jeho 

pluků, zatímco jiné jsou ponechány v okolí Plzně. Kromě toho se na Bílé hoře chystá 

vojenská přehlídka, kam měl původně namířeno i Valdštejn.
194

 Nicméně do Prahy Julius 

Jindřich nedorazí, protože ještě mezi Plzní a Rokycany natrefí na plukovníka Ottu 

Kryštofa von Sparra, vracejícího se z Prahy, který vévodu (ke kterému se mezitím 

připojil i generálzbrojmistr Arnošt Jiří von Sparr) informuje o císařském patentu 

ohledně sesazení Valdštejna.
195

 

 Je potřeba zmínit ještě jednu událost z Rokycan 21. února 1634, která 

předcházela setkání Julia Jindřicha s plukovníkem Sparrem. Toho samého Sparra zde 

totiž potkal i Adam Erdman Trčka, který mířil do Prahy, aby připravil vojenskou 

přehlídku. Trčka, když slyšel nejnovější zprávy z Prahy, se okamžitě obrátil zpět za 

Valdštejnem do Plzně.
196

 Není mi známo, že by se cestou potkal s Juliem Jindřichem, 

ačkoliv to lze předpokládat. 

 Zatímco Trčka dorazil k Valdštejnovi nejspíše během odpoledne, plukovník 

Sparr se zdržel se saským vévodou a svým příbuzným a do Plzně přijel až v pozdních 

večerních hodinách. Tou dobou zůstává Julius Jindřich přes noc poblíž Rokycan, kde se 

ráno znovu setkává s plukovníkem Sparrem, který mu přivezl Ilovův rozkaz dostavit se 
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k Valdštejnovi. Všichni (Julius Jindřich a oba Sparrové) tedy vyrazí zpět do Plzně, kam 

přijíždí sice ještě ten samý den, avšak již v době, kdy generalissimus a jeho věrní jsou 

na cestě do Chebu.
197

 

 Ačkoliv nyní měl sasko-lauenburský vévoda nějaké zprávy o sesazení 

Valdštejna, neměl k nim asi zatím velkou důvěru, jak naznačuje Mann,
198

 a rozhodl se 

ještě jednou dostavit k Valdštejnovi. Možná mohlo být jeho cílem i Valdštejna od jeho 

počínání odradit. v Plzni se rozloučil s generálzbrojmistrem Sparrem, který mu předal 

svou rezignaci a opět se vydal na cestu do Prahy. Julius Jindřich dovezl Sparrovo psaní 

Valdštejnovi do Stříbra, kam dorazil ještě 22. února večer. Julius Jindřich se ocitl ve 

Stříbře v nelehké situaci. Jeho žena, Anna Magdaléna, mu sice ten samý den (tedy 22. 

února) poslala znění císařského patentu, který zbavoval Valdštejna velení, a nové 

zprávy z Prahy, aby ho varovala, ale k příjemci se psaní dostalo až další den, takže ho 

nelze brát v potaz při posuzování událostí ve Stříbře.
199

 Domnívám se, že rozhodování 

Julia Jindřicha ve Stříbře bylo založeno především na jeho předchozím rozhovoru 

s oběma Sparry v Plzni a na tom, o čem se ve Stříbře sám přesvědčil při setkání 

s Valdštejnem.
200

 

 Po rozmluvě s Valdštejnem už mu asi byla jasná bezvýchodnost situace, a tak se 

znovu rozhodl odjet do Prahy, kam měl beztak původně namířeno. Valdštejnovi 

prozatím dal k dispozici pět kompanií svých kyrysníků a asi 200 mušketýrů.
201

 Brzy 

ráno 23. února se Julius Jindřich vydal na cestu. V Plzni přikázal svému 

podplukovníkovi Hämmerlemu (jinde též psáno Haimerle), který byl se zbytkem oddílů 

v Plzni, aby toto město nechal přístupné frýdlantskému vévodovi. Potom zamířil do 

Rokycan, kde ho zastihla již zmíněná zpráva jeho ženy o vývoji situace v Praze. Na to 

vévoda reagoval odvoláním svých jednotek od Valdštejna k Praze, čímž značně oslabil 

jeho doprovod. Rozkaz jednotky obdržely asi během noci a odtrhly se při pochodu 

dalšího dne, tedy 24. ráno.
202

 Spolu s tím ještě vévoda přikázal podplukovníkovi 

Hämerlemu zachovat věrnost císaři.
203

 Tím dal jasně najevo, že se od Valdštejnova 

jednání distancuje. 
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 Důvody cesty Julia Jindřicha do Prahy nejsou jasné. Šlo mu o včasné doplnění 

jeho pluků, aby byly připraveny na případné jarní tažení? Nebo se chtěl hlavně vzdálit 

od Valdštejna ve chvíli, kdy jeho jednání už zašlo příliš daleko? v době, kdy Julius 

Jindřich odjíždí ze Stříbra, je jeho jednání dvojznačné. Na jedné straně osobně od 

Valdštejna odjíždí, na té druhé mu však nechává k dispozici své jednotky a v Plzni 

přikáže Hämerlemu zachovat generalissimovi loajalitu. Je možné dívat se na sasko-

lauenburského vévodu jako na oportunistu, který se sice snažil participovat na 

Valdštejnově jednání, zároveň s ním ale nezůstal, aby měl do poslední chvíle možnost 

se přiklonit na tu či onu stranu. Pravděpodobnějším se mi jeví, že Julius Jindřich neměl 

zcela jasno v tom, jak se ve vzniklé situaci zachovat. Ještě když odjížděl ze Stříbra do 

Prahy, projevil loajalitu na obě strany. Ačkoliv v tom Kaack vidí snahu sasko-

lauenburského vévody mít do poslední chvíle možnost k příklonu na tu či onu stranu,
204

 

byla podle mého názoru Praha příliš daleko od Valdštejna na to, aby Juliu Jindřichovi 

poskytovala volbu v rozhodování. A to si podle mě vévoda uvědomoval. Konečným 

odvoláním svých oddílů z Rokycan jen potvrdil své rozhodnutí neplést se do 

Valdštejnových záležitostí, které nejsou v císařském zájmu. 

 Přikláním se k možnosti, že závažnost celé situace pochopil Julius Jindřich až 

při čtení dopisu od své ženy, ve kterém bylo kromě znění císařského patentu obsaženo i 

několik důvěrných informací z Prahy. Do této doby měl vévoda vhled do situace 

především z Valdštejnovy strany. Mimo to měl ne zcela ověřitelné zprávy od 

plukovníka Sparra. Jisté je, že začal získávat nedůvěru k frýdlantskému vévodovi. Při 

svém druhém odjezdu do Prahy se v Rokycanech konečně mohl z dopisu od ženy 

přesvědčit o tom, k jakému názoru dospěli císař a italští velitelé a jak vypadá situace 

mimo Valdštejnovo ležení. Proto pozbyl posledních zbytků loajality k Valdštejnovi a 

odvolal od něho své jednotky, čímž jasně projevil věrnost císaři. S ohledem na pozdější 

prohlášení Julia Jindřicha lze pozorovat určitý rozpor mezi tím, jak jednal (do velké 

míry přinucen okolnostmi ve snaze zachovat si své postavení), a tím, co si o 

Valdštejnově sesazení myslel (soudě z jeho prohlášení namířených proti italským 

důstojníkům).
205

 

 Dalšího dne (24. února) dorazil konečně Julius Jindřich do Prahy. To mu ovšem 

nepomohlo tak, jak si myslel. Generál Gallas, který byl pověřen velením armády, 

přikázal vévodu zatknout. Nicméně pražský velitel hrabě Suys tento rozkaz nevykonal, 
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neboť tou dobou již do Prahy dorazila zpráva o Valdštejnově zavraždění a Suys se 

domníval, že teď už nebudou „spiklenci“ nebezpeční. Proto nejen, že Julius Jindřich 

nebyl zatčen, dokonce se úspěšně přimluvil za propuštění již zatčeného generála Sparra. 

Brzy poté se Julius Jindřich, propuštěný Sparr a Julius František Sasko-Lauenburský, 

který se tou dobou zdržoval v Praze, vydali do Vídně, aby očistili svá jména.
206

 

 Ještě před odjezdem z Prahy odeslal Julius Jindřich dva dopisy. První, datovaný 

24. února, byl pro císaře. Jedná se o odpověď na dopis, který císař vévodovi poslal 18. 

toho měsíce. Vévoda se omlouvá, že odpovídá až nyní, ale že ho dopis nezastihl dříve. 

Rovněž připojuje, že může poskytnout informace svědčící proti Valdštejnovi. Další 

dopis, s datem 25. února, poslal vévoda Gallasovi. Přílohou tohoto dopisu má být psaní, 

které vévoda poslal Valdštejnovi, když žádal navrácení svých oddílů. Přesné znění 

dopisů bohužel neznám.
207

 Jistě by bylo pro další bádání přínosné se zamyslet nad 

jejich obsahem, jakož i nad jejich možnou antedatací. 

 Do Vídně dorazili Julius Jindřich, Julius František a generálzbrojmistr Sparr 1. 

března, avšak už jako Gallasovi zajatci. Přibližně o týden později doputoval do Vídně i 

František Albrecht, rovněž jako zajatec, neboť byl zatčen nedaleko Chebu, když jel na 

jednání s Valdštejnem, o jehož smrti neměl tušení.
208

 Přinejmenším Julius Jindřich byl 

kolem půlky března puštěn na svobodu. Stihl se ještě asi zúčastnit svatby své sestry 

Marie Františky Hedviky s Annibalem Gonzagou, ale o tři dny později, 29. března,
209

 

byl na výzvy generálů Gallase a Carreta zatčen znovu. Na začátku května dokonce byl 

Juliu Jindřichovi a generálu Sparrovi zpřísněn z nařízení Ferdinanda III. dozor.
210

 

 Krátce poté byli oba přemístěni do Plzně a do Řezna.
211

 Spolu s nimi se 

přesunuly i jejich manželky, aby se za své manžely mohly přimlouvat.
212

 Proběhlo 

množství výslechů, na jejichž základě bylo vzneseno několik obvinění.
213

 Před 

válečným soudem v Řezně byli obviněni plukovník vévoda Julius Jindřich Sasko-

Lauenburský, generálzbrojmistr Sparr, generál jezdectva Scherffenberg, generál 

Schaffgotsch, plukovníci Losy a Mohr vom Wald a podplukovník saského pluku 

                                                
206 z Prahy vyjeli 26. či 27. února. J. S. ERSCH – J. G. GRUBER, Allgemeine Encyclopädie, Sect. 2, 

Band 28, s. 368. 
207 H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 46. Autor nepoužívá poznámkový aparát a neuvádí uložení 

dopisu, ani jiný zdroj, odkud by jeho obsah znal. 

208 K. KELLER – A. CATALANO (edd.), Die Diarien., Band 2, s. 92, záznam k 9. březnu. 

209 Tamtéž, s. 93. Kardinál uvádí, že k druhému zatčení došlo „per causa di certi discorsi sospetti.“  

210 Tmatéž, s. 95. 

211 Tamtéž, J. S. ERSCH – J. G. GRUBER, Allgemeine Encyclopädie, Sect. 2, Band 28, s. 368. 

212 K. KELLER – A. CATALANO (edd.), Die Diarien., Band 2, s. 96. 

213 Podle Manna bylo obviněných jen šest. A to generálové Schaffgotsch, Scherffenberg a Sparr a 

plukovníci Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, Losy a Hämmerle. 



 

vévody Julia Jindřicha Hämmerle. Byli obviněni z podepsání plzeňských reversů 

(přestože císař udělil patentem z 24. ledna pardon všem, kdož podepsali první revers, 

kromě Trčky a Ilowa), že drželi s Valdštejnem i poté, co ho jiní důstojníci opustili, že 

věděli o Valdštejnově spiknutí, ale zamlčeli to, a z dalších věcí.
214

 

  Schaffgotsch, Schaffenberg, Sparr, Losy a Hämmerle byli odsouzeni k trestu 

smrti. Nad jediným Schaffgotschem byl rozsudek vykonán, a to 23. července 1634. 

Ostatním byl trest zmírněn na doživotí. Nad Juliem Jindřichem a plukovníkem Mohrem 

nebyl vyřčen verdikt a byli převezeni do Vídně, kde se mělo pokračovat v procesu. 

Kollmann, stejně jako Kaack, tvrdí, že byl Julius Jindřich propuštěn v prosinci 1635. 

Podle Kollmanna měl být navíc, jako náhrada za příkoří, povýšen na generála a 

jmenován velitelem ve Slezsku.
215

 To je ale nejspíše mylná informace, protože Julius 

Jindřich byl, alespoň podle důvěryhodného svědka kardinála Harracha, propuštěn už 

v srpnu, stejně jako František Albrecht.
216

 Navíc Julius Jindřich po propuštění odešel 

z armády.
217

 Do hodnosti generála byl jmenován František Albrecht, který skutečně 

velel saským a císařským oddílům ve Slezsku a zemřel ve švédském zajetí po bitvě u 

Svídnice roku 1642.
218

 

 Podstatné je, že z celé záležitosti vyšel Julius Jindřich nepotrestán. Nelze sice 

říci, že neutrpěl žádnou společenskou újmu, ale zároveň nebyl shledán vinným. Jeho 

majetek tedy zůstal tzv. valdštejnskými konfiskacemi neporušen. v úvahu připadá určitá 

ztráta jeho společenské prestiže kvůli podezření z účasti na spiknutí. Ta ale rozhodně 

netrvala příliš dlouho, neboť za vlády Ferdinanda III. působil Julius Jindřich občasně 

jako diplomat. I v očích samotného Piccolominiho byl vévoda natolik ctěným 

člověkem, že se oženil s jeho dcerou Marií Benignou. Nepříjemnou ztrátou byla smrt 

Františka Julia Sasko-Lauenburského, který působil na císařském dvoře. Nejspíše 

během svého zatčení na jaře 1634 se nakazil ve Vídni chorobou, na kterou 8. října téhož 

roku zemřel.
219

 

                                                
214 J. KOLLMANN, Valdštejnův konec, s. 198. Ani Kollman, ani Mann nehovoří o tom, že by byl 

obviněn František Albrecht, který byl držen ve vazbě stejně dlouho jako Julius Jindřich. 

215 J. KOLLMANN, Valdštejnův konec, s. 198-199; H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 46; stejně tak 
klade propuštění obou bratrů do prosince 1635 i J. S. ERSCH – J. G. GRUBER, Allgemeine 

Encyclopädie, Sect. 2, Band 28, s. 369. 

216 K. KELLER – A. CATALANO (edd.), Die Diarien., Band 2, s. 124. 

217 P. KOBBE, Geschichte, Theil 3, s. 58; L. ZEMAN, Dějiny, s. 72. Oba zároveň zdůrazňují vévodovo 

stažení se z veřejného života. Zdržoval se podle nich převážně v Ostrově a věnoval se výstavbě sídla a 

zahrad. To je částečně pravda, ale nesouhlasím s tím zcela. 

218 Viz NDB – Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg, odkaz v pozn. 55. 

219 B. WARLICH,  Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg; K. KELLER – A. CATALANO (edd.), Die Diarien, 

Band 2, s. 106. Kardinál hovoří o moru („Morse a Guntersdorff di peste il duca Francesco Giulio di 



 

 2.3  Sňatková politika 

 Jednou z cest, jak si dopomoci k lepšímu společenskému postavení, je i vhodná 

sňatková politika. Julius Jindřich byl ženatý celkem třikrát. Především mezi jeho první 

a druhou ženou je vidět značný rozdíl. Třetí manželství bylo pro vévodu asi tím 

nejvýhodnějším a v jistém smyslu se podobá tomu druhému. 

 První dámou, se kterou se Julius Jindřich oženil, byla tehdy pětapadesátiletá 

Anna von Ostfriesland (1562–1621). Svatba proběhla 7. března 1617 a věkový rozdíl 

mezi manželi činil dvacet čtyři let. Rozhodně nikdo nemohl předpokládat, že by ze 

sňatku mohlo vzejít nějaké potomstvo. Anna vstupovala již do třetího manželství a byla 

stále bezdětná, na čemž se pochopitelně nic nezměnilo. Jak na tom byla Anna 

majetkově, se mi nepodařilo zjistit, ale předpokládám, že právě majetek mohl být 

motivem k uzavření sňatku. Manželství trvalo čtyři roky a skončilo smrtí Anny 

v Jindřichově Hradci roku 1621.
220

 

 Dalších téměř sedm let byl vévoda sice vdovcem, ale jak bylo zmíněno 

v kapitole Ve stopách Valdštejna?, ženy nezůstávaly stranou jeho pozornosti. Tou dobou 

probíhala milostná korespondence mezi vévodou a Annou Sofií, rozenou Braniborskou. 

Ta však byla vdaná a sňatek s ní byl tedy vyloučený. v roce 1628 ale vstoupil vévoda do 

manželství s jinou braniborskou princeznou – s Alžbětou Sofií. Bylo jí tou dobou skoro 

čtyřicet let a on nebyl jejím prvním manželem, ale z hlediska společenské prestiže to 

byl velice dobrý sňatek. O svatbě, která proběhla v Toužimi 27. února 1628, a o 

křtinách z roku následujícího už jsem se také zmínil. Ačkoliv toto manželství trvalo 

ještě kratší dobu než to předchozí, vzešel z něho syn František Erdman, který se stal po 

smrti svého otce dědicem sasko-lauenburského majetku v říši.
221

 

 Původ Anny z Ostfrieslandu, dcery hraběte ze severozápadního konce říše, a 

Alžběty Sofie, dcery braniborského kurfiřta, je značně rozdílný. Spojuje je snad jen to, 

že byly obě protestantkami. Druhé manželství bylo o poznání prestižnější záležitostí. 

Není divu, že i další dva bratři Julia Jindřicha si také za ženy vybrali braniborské 

                                                                                                                                          
Sassonia.“), ale jiní hovoří o tyfu, viz J. S. ERSCH – J. G. GRUBER, Allgemeine Encyclopädie, Band 

48, s. 99. 

220 P. KOBBE, Geschichte, Theil 3, s. 68. Prvním manželem Anny byl falcký kurfiřt Ludvík VI. (1539–

1583) a svatba proběhla v témže roce, kdy Ludvík zemřel. Jejím druhým manželem byl od roku 1585 

Arnošt Fridrich, markrabě bádensko-durlašský (1560–1604). 

221 Tamtéž. Prvním manželem Alžběty Sofie byl litevský magnát Januš Radziwiłł (1579–1620), s nímž 

měla syna Bohuslava (1620–1669). 



 

princezny.
222

 Vzhledem k množství potomků v braniborském rodě netrvali 

Hohenzollernové na tom, aby jejich dcery šly za každou cenu do těch nejlépe 

situovaných rodin. Ačkoliv pozice sasko-lauenburského rodu za třicetileté války 

stoupala, jistě bychom v říši našli celou řadu knížecích rodů, jejichž postavení bylo 

prestižnější. Oproti tomu sasko-lauenburským vévodům tyto sňatky s dcerami kurfiřtů 

pomohly k rehabilitaci jejich postavení. 

 Z hlediska sociálního a ekonomického bylo zajímavé i třetí manželství s Annou 

Magdalénou z Lobkovic (1609–1668). I ona byla předtím již vdaná, konkrétně za 

Zbyňka Novohradského z Kolovrat (1594–1630). Byla to šlechtična z velice 

významného a starého českého rodu, který patřil k nejvýznamnějším u nás. Sice 

nepatřila do té nejlépe situované větve, jejíž hlavou byl tehdy Václav Eusebius 

z Lobkovic, ale pocházela z větve bílinské. Byla dcerou nejvyššího klíčníka Českého 

království Viléma ml. z Lobkovic (1575–1647),
223

 blízkého přítele Adama ml. 

z Valdštejna a kardinála Harracha. Kromě toho, že byla urozená a mladá, byla až 

neuvěřitelně bohatá, neboť po smrti svého prvního manžela disponovala majetkem 

v hodnotě asi 700 000 zlatých, včetně panství Zákupy, Horní Police a Buštěhrad a domu 

na Hradčanském náměstí v Praze.
224

 Sňatek Anny Magdalény a Julia Jindřicha proběhl 

k nelibosti Viléma Slavaty, který záležitost považoval za nebezpečnou pro Čechy,  

v nichž se až příliš rozpínala nová knížata. Vadilo mu, že sňatek činil vévodu až 

nepříjemně mocným a bohatým a ptal se, zda je sňatek „gut für raggion di stato.“
225

 

 Toto manželství nepředstavovalo pro Julia Jindřicha pouhé rozšíření jeho 

majetku a možnost zplodit další legitimní potomky,
226

 ale znamenalo především 

zařazení se do struktur české aristokracie, navázání příbuzenských kontaktů s předními 

českými rody. Potomkům Anny Magdalény a Julia Jindřicha tak kolovala v žilách krev 

nejen předních říšských knížat, ale i předních českých šlechticů, na jejichž tradici se 

mohli odkazovat (pokud by chtěli či potřebovali) a nemuseli mít v rámci českého 

prostředí obavy z nálepky cizáků a přivandrovalců. Jednalo se tedy o zakotvení v české 

aristokratické společnosti nejen majetkově, ale nově i rodovými vazbami. 

                                                
222 Sestru Alžběty Sofie Anežku (1584–1629) si vzal František Karel Sasko-Lauenburský, otcem obou 

žen byl braniborský kurfiřt Jan Jiří (1525–1598). Kateřina Braniborská, se kterou se oženil František 

Albrecht, byla dcerou kurfiřta Jana Zikmunda (1572–1619). 

223 S. KASÍK – P. MAŠEK – M. MŽYKOVÁ, Lobkowiczové, s. 93. 

224 P. MAŤA, Wandlungen, s. 11–12. 

225 Tamtéž, s. 15. 

226 Julius Jindřich nejspíše nelegitimní potomky neměl, narozdíl od Františka Karla, který sice neměl 

potomky ani z jednoho ze svých tří manželství, ale zato zplodil hned pět levobočků, a Františka 

Albrechta, který měl nemanželskou dceru. 



 

 Ze sedmi dětí, které Julius Jindřich měl, se tři dožily věku, kdy připadala 

v úvahu jejich svatba. Prvorozený František Erdman (1629–1666), syn Alžběty Sofie 

Braniborské, se oženil se svou sestřenicí Sibylou Hedvikou (1625–1703), dcerou 

Augusta Sasko-Lauenburského a Alžběty Sofie Holštýnské (1599–1627). Tento sňatek 

byl uzavřen v rámci plnění smlouvy o dědictví, kterou August uzavřel se svými bratry. 

Po Augustově smrti v roce 1656 se František Erdman ujal správy sasko-lauenburského 

vévodství, ačkoliv formálním vládcem byl jeho otec, který ale pobýval převážně 

v Čechách. Sňatek Františka Erdmana s vlastní sestřenicí tedy měl za úkol řešit 

především záležitosti uvnitř rodu a vnitřně jej stabilizovat.
227

 Nejednalo se o expanzivní 

sňatek za účelem zisku, ale za účelem udržení rodového postavení a majetku. 

 Jedinou dcerou, kterou Julius Jindřich provdával, byla Marie Benigna (1635–

1701), počatá i narozená v době, kdy s jejím otcem probíhal soud v Řezně.
228

 Jejím 

manželem se stal na konci jara 1651 Ottavio Piccolomini, tedy aristokrat s podobným 

osudem jako sasko-lauenburský vévoda. Tento sňatek byl svatbou dvou představitelů té 

nejvyšší aristokracie, která se v Čechách etablovala během třicetileté války, a zároveň 

spojoval dva významné rody z různých částí Evropy – říše a Itálie. Je to částečný 

doklad pestré skladby aristokracie v Čechách, navíc v tomto případě se jedná o staré a 

významné rody, které mají svůj význam v kontextu evropských dějin. Příznačným se mi 

jeví i to, že rody pocházejí ze zemí, kterými byly Čechy v této době velice ovlivněny.
229

 

Sňatek svým způsobem dokládá to, co bylo pro habsburskou monarchii v této době 

typické – tedy potkávání rodů z jiných zemí, jež se zde snaží založit svou novou tradici. 

 Svatba Julia Františka pak byla záležitostí spíše říšskou. Za manželku pojal 

Hedviku Falcko-Sulzbašskou (1650–1681), dceru falckraběte Kristiána Augusta (1622–

1708), jehož dvůr byl sídlem mnoha vzdělanců, a to bez ohledu na jejich vyznání. Sám 

                                                
227 P. KOBBE, Geschichte, Theil 3, s. 29. Kolem Františka Erdmana a jeho svatby je ještě jedna otázka. 

Většina autorů dosud soudila, že František Erdman byl vychováván ve víře své matky, čímž se 

zdůvodňovala jeho vláda v Lauenbursku, stejně jako sňatek samotný. z poznámky kardinála Harracha, 

které si jako první všimnul až Petr Maťa, ale vyplývá, že tento syn byl vychován ve víře svého otce a 
protestantem se stal až kolem roku 1656. Viz P. MAŤA, Wandlungen, s. 14; K. KELLER – A. 

CATALANO (edd.), Die Diarien, Band 4, s. 188. Na svatební smlouvu ze září roku 1626, ve které má 

být ustanovena luteránská výchova dětí Julia Jindřicha a Alžběty Sofie, se odvolává L. ZEMAN, 

Dějiny, s. 72. Je ale přípustné, že na základě vydání Obnoveného zřízení zemského bylo nakonec 

dohodnuto, že děti budou vychovávány katolicky. 

228 Anna Magdaléna doprovázela svého muže během celého procesu. Vazba probíhala formou domácího 

vězení, takže manželské soužití nebylo narušeno. 

229 Nejen import italské kultury a umění, který je často zdůrazňován, ale i vlivy politické, ekonomické, 

náboženské a další k nám přicházely z obou těchto území. 



 

Kristián August byl konvertitou ke katolictví. V Sulzbachu vycházelo mnoho knih, 

včetně těch od českých autorů.230 

 Sňatky Julia Jindřicha a jeho dětí byly vysoce účelové a přínosné. Jen není jisté, 

nakolik do tohoto schématu zapadá Anna von Ostfriesland. Kromě toho, že účelem 

několika sňatků bylo propojit sasko-lauenburský rod s aristokracií v Čechách, neztrácel 

rod svou říšskou, nadregionální identitu. Maťa zhodnotil postavení sasko-

lauenburského rodu tak, že šlechta z monarchie už pro sňatky nepřipadá v úvahu a 

hledají nové příbuzné v říši a Itálii.
231

 Tento trend je ostatně vidět i u vnuček Julia 

Jindřicha. 

 2.4  Aristokrat ve stínu zahrad? 1635–1656 

 Ve většině prací o Juliu Jindřichovi se lze dočíst, že po propuštění z vězení se 

stáhnul z veřejného života a věnoval se výstavbě Ostrova, což obnášelo dohlédnout na 

budování zámku a zahrad.
232

 s tímto tvrzením ale nelze zcela souhlasit, neboť vévoda 

sice přestal působit v císařské armádě, ale rozhodně si ho nelze představovat jako 

člověka stárnoucího uprostřed svých honosných zahrad. Zprávy o jeho počínání 

v těchto letech nám přinášejí především zápisky kardinála Harracha, se kterými 

v souvislosti s Juliem Jindřichem pracoval zatím jen Petr Maťa. 

 Bohužel sledování vévodovy činnosti v těchto letech je značně obtížnější než 

v době, kdy ještě působil v armádě. Bez bližšího archivního výzkumu nelze kontinuálně 

sledovat jeho počínání, což může vyvolat dojem o vévodově pasivitě. Ačkoliv mnou 

používané prameny hovoří o Juliu Jindřichovi hlavně tehdy, zavítá-li do Prahy, je z nich 

patrné, že vévoda vedl čilý společenský život a hodně cestoval. 

 Hlavním sídlem dvora Julia Jindřicha byl někdejší šlikovský zámek v Ostrově, 

který v této době prošel stavebními úpravami. Jeho podobu můžeme vidět už jen na 

dobových rytinách, protože v roce 1691 byl objekt poničen požárem a dnes z něj zbyla 

jedna jediná zeď.
233

 Obdobně nezbylo mnoho ani ze skvostných zahrad, na které 

                                                
230 R. J. W. EVANS, Vznik, s. 333. 

231 P. MAŤA, Wandlungen, s. 18. 

232 Takový obraz vévody podává L. ZEMAN, Dějiny, s. 72; H.-G. KAACK, Sachsen-Lauenburg, s. 46. 

Oproti tomu lze najít i podloženější názor, že Julius Jindřich se do aktivního života vrací s nástupem 

Ferdinanda III., když uskuteční několik soukromých cest do Itálie a účastní se několika 

diplomatických misí, viz P. KOBBE, Geschichte, Theil 3, s. 58. 

233 L. ZEMAN, Dějiny, s. 82. 



 

vynaložil Julius Jindřich podle dobových údajů přibližně 60 000 říšských tolarů.
234

 

K této problematice se vrátím podrobněji později. Nyní postačí konstatování, že 

přestavba sídla a budování zahrad si vyžádaly nejen mnoho peněz, ale i mnoho energie 

a pozornosti ze strany zadavatele. Kromě výstavby rezidenčního města probíhalo i 

zefektivnění správy panství a finančních záležitostí, do toho byly příležitostně 

přikupovány další menší statky.
235

 

 Některé konkrétní zprávy o tom, kde se Julius Jindřich pohyboval, přináší kromě 

kardinála Harracha též Vilém ml. z Lobkovic, bohužel jen pro rok 1636. Avšak 

vzhledem k absenci kardinálových zpráv o vévodovi z tohoto roku je Lobkovicův deník 

vítaným pramenem. 

 Velmi podstatnou informací, kterou se od Lobkovice dozvídáme, je, že 

přinejmenším pět měsíců po svém propuštění z vězení (tj. v lednu 1636), se Julius 

Jindřich podílí na společenském životě a stýká se s významnými lidmi. Je sice pravdou, 

že tito aristokraté patřili do prostředí, kam kdysi náležel i Albrecht z Valdštejna, ale 

zároveň to byli lidé stále činní v různých úřadech. Styk Julia Jindřicha s těmito 

významnými hodnostáři potvrzuje, že sasko-lauenburský vévoda vyšel z vězení bez 

společenské újmy, že jeho pověst výrazně neutrpěla, a že ani on sám se ze 

společenského života nestahoval.
236

 

 Nejpozději v červnu se kardinál s Juliem Jindřichem a jeho ženou potkali u 

Viléma znova.
237

 Kromě toho s Juliem Jindřichem udržoval vztahy i jeho švagr Kryštof 

z Lobkovic, který s ním na počátku července odjíždí z Prahy.
238

 V polovině července 

měl Vilém dokonce tu čest pohostit i další ze sasko-lauenburských bratrů, a to dokonce 

dvakrát, přičemž prvního setkání se účastnil i Adam ml. z Valdštejna.
239

 Oproti tomu 

Julius Jindřich chyběl na oslavě Vilémových narozenin, kde se sešli kardinál, kníže 
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z Lobkovic, nejvyšší purkrabí, nejvyšší sudí, podkomoří a Anna Magdaléna.
240

 v první 

půli srpna se Vilém s Juliem Jindřichem navštívili celkem šestkrát, z toho dvě setkání 

proběhla u Julia Jindřicha (asi v bývalém Kolovratském paláci na Hradčanském 

náměstí).
241

 

 Další zprávy o vévodově činnosti pocházejí z jeho korespondence s Melchiorem 

z Hatzfeldu. v červnu 1637 psal vévoda Hatzfeldovi z Lipska, když doporučoval do 

císařských služeb jistého Jiřího Sebastiána Elbse z Norimberka. V prosinci mu pak píše 

z Ostrova o přípravách jednání se Švédy. Tímto dialogem pověřil Ferdinand III. Julia 

Jindřicha a jeho bratra Františka Karla, který ještě nedávno působil ve švédských 

službách. Zároveň vévoda Hatzfelda prosí o dodání vína z Frank.
242

 Zatímco o dodání 

vína nejsou další informace, tak ohledně jednání se Švédy je zřejmé, že bylo neúspěšné. 

Julius Jindřich přesto v tomto směru vyvíjel další snahy jak ve prospěch císaře, tak 

později ve čtyřicátých letech ve prospěch sasko-lauenburského vévodství. Ani jedna 

linie jeho snah však neskončila úspěšně. Švédy se mu od spojení s Francií odradit 

nepodařilo, stejně jako Lauenbursku se nevrátilo zboží Sachsenhagen a území 

sekularizovaného biskupství Ratzeburg.
243

 

 Rovněž se Julius Jindřich s Františkem Albrechtem v Praze účastnili karnevalu 

v únoru 1638.
244

 Přes malé množství informací z konce třicátých let se zdá, že se 

vévoda pohyboval mezi Ostrovem a Prahou, případně Vídní. v březnu 1639 je v Praze 

doložena přítomnost Františka Karla, která mohla souviset i s jeho bratrem.
245

 Také se 

jistě Julius Jindřich snažil uchránit své panství před švédským kvartýrováním. Tím 

spíše, že byl v písemném kontaktu s generálem Banérem, neboť zprostředkoval jeho 

jednání s císařovými zástupci Gallasem a Šlikem.
246

 

 Z pobytu švédských oddílů měl asi Julius Jindřich strach nejen pro velkou 

ekonomickou zátěž a kruté chování vojáků, ale jistě ho děsily i obavy, aby se 

neopakovala situace ze saského vpádu, kdy došlo k revoltě poddaných a snaze o revizi 

výsledků pobělohorského vývoje. Právní spory mezi vévodou a měšťany, které vznikly 
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téměř okamžitě po koupi panství Juliem Jindřichem a pokračovaly nechutí měšťanů 

podřídit se snad všem novým vrchnostenským výnosům, skončily až v polovině 

padesátých let. Součástí sporu byla i náboženská otázka, ale ačkoliv udržoval vévoda 

styk s mnoha protestanty, u svých poddaných jinou víru než katolickou nestrpěl. Změna 

náboženských, hospodářských a právních poměrů vedla několik obyvatel Ostrova 

k emigraci do Saska.
247

 

 Třicátá léta pro Julia Jindřicha a Annu Magdalénu znamenala i produktivní věk, 

kdy spolu mohli mít děti. Těch měli celkem šest. Jako první se jim narodil syn Julius 

Jindřich 10. června 1633, tedy deset měsíců po svatbě. Narodil se ve Vídni a bohužel se 

nedožil ani svých prvních narozenin. Po pouhých pěti měsících umírá i jejich další dítě, 

tentokrát dcera Františka, narozená 2. června 1634. Na jejím osudu mohl mít podíl i 

stres, který mohla Anna Magdaléna zažívat od února toho roku. Další dcera se již dožila 

dospělého věku. Byla jí Marie Benigna, narozená 10. července 1635 v Řezně, pozdější 

manželka Ottavia Piccolominiho, která svého manžela přežila o pětačtyřicet let. 

Zatímco se první tři děti narodily velmi brzy po sobě, s přibližně ročním rozestupem, 

další syn přišel na svět až v roce 1639, konkrétně 17. dubna. Avšak i tento syn, 

František Vilém, zemřel velmi záhy. Pouhých deset měsíců po narození Františka 

Viléma se narodila dcera Františka Alžběta, bohužel asi ne živá, či zemřela těsně po 

porodu. Posledním dítětem, které se manželům narodilo, byl František Julius. Ten se 

narodil 16. září 1641 a dožil se osmačtyřiceti let. Zplodil dvě dcery, ale bohužel 

žádného syna, takže se stal posledním mužem v sasko-lauenburském rodě.
248

 

 Od kardinála Harracha se dovídáme zajímavou informaci, která je spojená 

s narozením Františka Julia. Konkrétně se jedná o jeho křtění, které se konaly nezvykle 

dlouho po porodu. Pokud s oslavou křtin byl spojený i křest samotný – kardinál používá 

vždy jen sloveso křtít – pak je to z hlediska spásy velice riskantní jednání. Také by bylo 

možné to považovat za projev vévodovy náboženské vlažnosti. Vždyť dítě narozené 

v polovině září, mělo být křtěné až na svátek Šimona a Judy 28. října.
249

 Pokud se takto 

odkládalo i pokřtění předchozích potomků, z nichž někteří zemřeli brzy po porodu, 

znamenalo by to pro ně nemožnost spásy.
250
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 V roce 1641 se Julius Jindřich objevil v Praze před narozením Julia Františka 

minimálně dvakrát, alespoň podle kardinálova deníku. Dozvídáme se jednak, že spolu 

pánové hráli karty, jednak to, že Julius Jindřich byl v Praze vždy jen na chvilku a pak 

měl zase namířeno jinam.
251

 Sice nejsme zpraveni o tom, kam měl vévoda namířeno, 

ale vypovídá to o jeho životním stylu. Poznámky o vévodově krátkodobém pobytu 

v Praze jsou relativně časté.
252

 

 Zatímco po zbytek první poloviny čtyřicátých let se o vévodovi nic nedovídáme, 

v druhé polovině se vévoda účastní několika významných událostí, z nichž první je 

setkání s bratrem Augustem po smrti jediného Augustova syna Jana Adolfa.
253

 z Julia 

Jindřicha se totiž rázem stal nejbližší možný následovník Augusta. Bylo proto nutné 

upravit dědické smlouvy a uspokojit nároky Františka Karla a Františka Jindřicha.
254

 

Přestože se ještě především František Karel snažil o revizi smluv, nic podstatného se již 

nezměnilo a Julius Jindřich se o deset let později, tedy po Augustově smrti, stal 

vládnoucím vévodou.
255

 

 Ačkoliv byl vévoda v létě 1646 zaneprázdněn jednáním s bratry, nemohl si 

nechat ujít korunovaci Ferdinanda IV., na které dokonce František Erdman pomáhal 

nést korunovační klenoty. Julius Jindřich seděl během obřadu na samostatné židli vedle 

papežského nuncia,
256

 navíc obdržel od císaře blíže nespecifikovaný dar.
257

  

 Krátce před Vánoci 1646 navštívil Julius Jindřich s chotí, Františkem Karlem a 

Františkem Erdmanem kardinála Harracha, který si o nich do deníku výslovně 

poznamenal, že nikdy nevydrží dlouho na jednom místě.
258

 Když pak na Nový rok 1647 

zemřel Vilém ml. z Lobkovic (otec Anny Magdalény), musely se odložit exekvie na 

druhou půlku ledna, aby se jich mohli účastnit i Julius Jindřich a František Karel, kteří 
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tou dobou pobývali ve Vídni.
259

 Po skončení všech obřadů za zemřelého se na konci 

ledna vydal vévoda s chotí z Prahy do Ostrova, ale někde za Bílou horou byli přepadeni 

oddílem asi sedmdesáti jezdců.
260

 V červnu byl potom Julius Jindřich přepaden znovu, 

tentokrát dokonce na svém panství, když jel do Drážďan na křtiny Jana Jiřího I. Údajně 

došlo ke krvavé potyčce, při níž bylo usmrceno několik lidí z vévodova doprovodu a 

vévodův bankéř byl těžce poraněn. Když ale lupiči zjistili, koho okradli, vrátili prý vše 

uloupené zpět původnímu majiteli.
261

 

 Tak jako nezůstalo u jednoho přepadení, nebyla ani smrt tchána v tomto roce 

jedinou smrtí v rodině sasko-lauenburského vévody, protože na podzim zemřel jeden 

z jeho bratrů Rudolf Maxmilián. Zajímavé je, že – alespoň podle Kobbeho – tento bratr 

nevznášel žádné nároky na podíl ze statků lauenburského vévodství.
262

 Rudolf 

Maxmilián působil v ligistické armádě a podle Harracha zemřel jako dobrý katolík 

v Lübecku.
263

 

 V listopadu téhož roku se proslýchala jedna zajímavá zpráva o Františku 

Erdmanovi, který měl údajně jet s Ferdinandem IV. do Španělska jako jeho 

komorník.
264

 Zda k tomu nakonec došlo, mi není známo. Ale je zřejmé, že František 

Erdman měl k Ferdinandovi IV. velmi blízko, což naznačuje, že i Julius Jindřich se 

nejspíše těšil u dvora dobré pověsti. 

 Druhá polovina čtyřicátých let je důležitá mimo jiné kvůli sblížení vévody 

s kardinálem. Myslím, že jejich vztah se významně prohloubil v srpnu a září roku 1648, 

když byla Malá Strana okupována Švédy. Vévoda, který do Prahy přijel 31. srpna, 

nabídl za vysvobození kardinála, který byl tou dobou Königsmarckovým rukojmím, 

částku 15 000 tolarů.
265

 Poté, co došlo k osvobození kardinála a Anny Magdalény, která 

se nacházela v podobné situaci jako kardinál, se všichni spolu vydali přes Mšec do 

Ostrova.
266

 

 Do Ostrova dorazili 9. září a pečlivý kardinál si zaznamenával své dojmy 

z vévodovy rezidence. Zmiňuje například, že zatímco on s vévodou jeli kočárem, 

vévodkyně se od Ohře k zámku plavila loďkou. Dále se kardinálovi líbila rovná plocha, 
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na které se Ostrov nachází a chválí přístup do zámku, zatímco kritizuje zámecký 

interiér, který se mu zdá příliš tmavý.
267

 Druhý den vzal vévoda kardinála do svých 

zahrad, kterými byl Harrach naprosto okouzlen.
268

 Této pasáži z deníku se ale budu 

věnovat později v kapitole Zahrady a sídla. 

 Návštěvou Ostrova lze v podstatě ukončit čtyřicátá léta, neboť z dalšího roku 

nejsou v mnou používaných zdrojích o vévodovi žádné informace. K roku 1651 se 

dovídáme, že vévodova dcera se má vdát za Ottavia Piccolominiho, vévodu z Amalfi.
269

 

Svatba nicméně proběhla až o půl roku později. Mezitím se ještě Julius Jindřich 

zúčastnil oslav dvacátého výročí přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy.
270

 Svatba se 

slavila začátkem června a oslavy, které vyvrcholily ohňostrojem a salvou šesti ran 

z dvanácti děl a padesáti mušket, trvaly několik dní.
271

 

 O měsíc později měl Julius Jindřich starosti s jinou svatbou, kterou chtěl 

uspořádat na svém sídle v Ostrově. Měla to být svatba jedné z chráněnkyň Anny Sofie, 

rozené Braniborské, tedy pravděpodobně bývalé milenky Julia Jindřicha. Problém ale 

spočíval v tom, že oba snoubenci byli nekatolíky a takový sňatek tedy nemohl být 

v Čechách uzavřen. Proti svatbě se vyslovil i vévodův přítel Harrach, takže nakonec se 

tato významná společenská událost, které se chtěli účastnit i saský kurfiřt s chotí a 

jejich synové rovněž s manželkami, přesunula na jiné místo. Ostrov tak přišel o 

zajímavou možnost se zviditelnit.
272

 

 Zatímco se zdálo, že vévoda byl v létě při přípravě svateb plný energie a elánu, 

na konci prosince jakoby se začal projevovat jeho vyšší věk. V Bayreuthu vévoda ulehl 

a nevypadalo to s ním prý dobře. Naštěstí se ale brzy zotavil a dostal se do Ostrova 

v dobrém rozpoložení.
273

 Nicméně vévodovi bylo již pětašedesát let. Sice vzhledem 

k jeho častému cestování můžeme usuzovat, že byl v dobré kondici, ale přesto i 

z kardinálových deníků lze tušit, že máme před sebou starého pána, kterému občas 

zdravotní komplikace překazí plány. Přesto Julius Jindřich až do své smrti stále hodně 
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cestoval. Kromě již zmíněných míst navštěvuje také lázně Teplice u Jelení Hory 

v dnešním Polsku. 

 Julius Jindřich se nebránil cestování ani v zimních měsících, jak dokládá jeho 

cesta z ledna roku 1652 do Vídně.
274

 Na počátku února ho tamtéž následoval i syn 

František Erdman, který se právě vrátil z Polska.
275

 V červnu se měl vévoda opět vydat 

do Drážďan, kde se chystala svatba vévody sasko-altenburského.
276

 Je tedy zřejmé, že 

kontakty v Drážďanech udržoval Julius Jindřich i v dobách míru. Myšlenky Julia 

Jindřicha na svatební veselí ale byly narušeny dalším požárem Toužimi, do které 

investoval velké peníze už od roku 1623. Město bohužel s lehlo popelem znovu (poprvé 

roku 1620) a Julius Jindřich se zde asi už příliš nezdržoval.
277

 

 Další zdravotní komplikace postihly vévodu v srpnu, když musel poslat ke 

kardinálovi pro lékaře. Ve stejné době postihla nějaká nemoc i Annu Magdalénu, takže 

je i možné, že se jednalo o tutéž nemoc. Není tedy příliš pravděpodobné, byť to nelze 

vyloučit, že by vévodu trápila stále stejná choroba. Vzhledem k tomu, že kardinál o tři 

dny později referuje, že vévodovi je již lépe, tak lze usuzovat spíše na akutní 

onemocnění.
278

 

 V polovině září při jednáních o volbě Ferdinanda IV. říšským králem poskytl 

vévoda svůj dům saskému kurfiřtovi. Obdobně učinili i Bernard Ignác z Martinic a 

Kateřina ze Šternberku, kteří své domy propůjčili kurfiřtům bavorskému a 

mohučskému.
279

 Julia Jindřicha to ale nijak neomezilo v účasti na společenském životě, 

protože už o týden později přijíždí do Červené Řečice na svatbu Františka Arnošta Šlika 

jako ženichův doprovod.
280

 Po dalších třech dnech, na svátek sv. Václava, se ale už zase 

chystal na jinou svatbu, tentokrát do Drážďan, kde si Bedřich Vilém II. Sasko-

Altenburský bral dceru kurfiřta a vdovu po dánském králi Magdalénu Sybilu. Sasko-

lauenburský vévoda se svatby účastnil spolu se svou manželkou namísto císařského 

páru.
281

 

                                                
274 Tamtéž s. 556n. 
275 Zajímavé je, že František Erdman necestoval kočárem, ale jel na koni. Tamtéž, s. 564. 

276 Jedná se o svatbu Bedřicha Viléma II. Sasko-Altenburského a Magdalény Sibyly, dcery saského 

kurfiřta Jana Jiřího, která se ale uskutečnila až v říjnu téhož roku. Tamtéž, s. 606. 

277 Tamtéž, s. 609. 

278 Tamtéž, s. 623n. 

279 Tamtéž, s. 635. 

280 Hrabě Šlik si bral Marii Markétu z Ungnadu. K. KELLER – A. CATALANO (edd.), Die Diarien, 

Band 3, s. 634;  Titíž, Die Diarien, Band 5, s. 638. 

281 Tamtéž, s. 640. 



 

 Po návratu z Drážďan potom v listopadu hostil vévoda kardinála, saského 

kurfiřta a ještě nějaké další osobnosti v Praze. Mezi účastníky byl i nepozvaný 

braniborský markrabě Kristián Vilém, který se ale nezdržel dlouho, neboť mu bylo dáno 

najevo, že o jeho společnost nikdo nestojí.
282

 

 Různé setkávání s dalšími šlechtici bylo běžnou náplní života Julia Jindřicha. 

On sám byl asi oblíbeným společníkem, který se nevyhýbal ani společenskému životu, 

ani alkoholu. v kardinálově deníku se několikrát objevují narážky na vévodovo pití, 

jako ta z 22. září 1654, kdy si kardinál k večeři u Albrechta Zinzendorfa ve Vídni 

poznamenal, že se hodně pilo, protože přišel i Julius Jindřich.
283

 Jindy zase vévoda 

pomohl kardinálovi „vyprázdnit několik lahví.“
284

 

 Nicméně pokud bychom obraz vévody omezili na starého muže, který 

vyhledává bujaré veselí a holduje alkoholu, nebylo by to správné. Julius Jindřich byl 

například činný i politicky na říšském sněmu v Řezně, kde zastupoval svého bratra 

Augusta.
285

  

 V září 1654 navštívil vévoda se svou manželkou Salcburk, kde se ženil Michael 

z Althannu. Do Salcburku přijeli manželé z Mnichova
286

 a po skončení oslav 

pokračovali do Innsbrucku, kde navštívili arcivévodu Ferdinanda Karla.
287

 O měsíc 

později dorazil pár do Vídně.
288

 V září 1655 měl Julius Jindřich jednání s mohučským 

arcibiskupem Janem Filipen Schönbornem v Mohuči, odkud měl jet zase do Vídně.
289

 

 Na počátku února 1656, když se Julius Jindřich chystal odjet do Drážďan slavit 

masopust, zastihla ho zpráva o úmrtí jeho bratra Augusta. Vévoda proto změnil plán a 

zamířil do Lauenburska. Před odjezdem se ještě v Praze potkal se svým prvorozeným 

synem, který se právě vrátil ze Švédska, kde sloužil v armádě Karla X. Gustava.
290

 

 Skončila tedy další etapa vévodova života, i když na jeho životní styl neměla 

tato změna valný vliv. k letům 1635–1656 zbývá jen poznamenat, že vévoda se dál 

snažil rozšiřovat své dominium. Přikupoval různé menší statky jako Očichov, 
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Očichovec či Děpoltovice a připojoval je k těm stávajícím.
291

 Vévoda se tedy během 

této doby snažil upevnit své postavení v rámci české aristokratické společnosti jak 

majetkově, tak navazováním kontaktů s českou šlechtou, především z těch nejvyšších 

vrstev. Kromě toho udržoval a rozvíjel své zahraniční kontakty. Zápisky kardinála 

Harracha jsou jen částečnou sondou, která mapuje alespoň některé společenské 

události, při nichž byl Julius Jindřich přítomen. 

 2.5  Vládnoucí vévoda 1656–1665 

 Když v dubnu 1646 zemřel poslední Augustův syn, vyvstaly před panujícím 

vévodou Augustem nelehké otázky. Nejen, že musel čelit dalším majetkovým nárokům 

Františka Karla a Františka Jindřicha, musel také vyřešit otázku nástupnictví. Podle 

práva byl jasným nástupcem Julius Jindřich, ale Augustovi se nelíbilo, že by měl ve 

vévodství zavádět novou víru, což by se mohlo setkat s nevolí obyvatelstva. Přestože se 

František Karel snažil, aby nástupnické právo připadlo právě jemu, došlo nakonec 

k dohodě mezi Augustem a Juliem Jindřichem. Ujednání bylo následující: Protože 

Julius Jindřich je jakožto nejstarší z bratrů oprávněn dědit vládu, přejde vláda formálně 

na něj, ale de facto bude v Lauenbursku vládnout jeho nejstarší syn František Erdmann, 

který se ještě navíc oženil se svou sestřenicí Sibylou, Augustovou dcerou. Příklon 

k luterské víře nastal u Františka Erdmana asi až po sňatku a možná i po Augustově 

smrti. K tomu měl Julius Jindřich každému ze svých žijících bratrů vyplácet 6 000 

tolarů ročně z příjmů vévodství.
292

 

 Zatímco vévodův životní styl zůstal téměř stejný, jen častěji jezdil do 

Lauenburska, podstatně se zvětšilo jeho ekonomické zázemí a rovněž se mu naskytla 

možnost upravit zámek v Lauenburku, který byl v neobyvatelném stavu. Zámek měl být 

přestavěn na dvoukřídlou stavbu s arkádami a měl být obklopen zahradou.
293

 

 Od roku 1656 spravovala ostrovská vrchnostenská kancelář i statky 

v Lauenbursku. Vypadá to, že se Julius Jindřich pokusil o jakousi centralizovanou 

správu, která mu umožňovala mít co největší přehled o hospodářství. Na každém svém 

panství si držel hejtmana, který podléhal kanceláři a pokladně v Ostrově, v jejímž čele 
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stál jistý Antonín Steinbach z Kranichsteina.
294

 Tento způsob organizace umožňoval 

například koordinaci řemeslné výroby, ale není prokázáno, že se tak skutečně dělo. 

 Nadále se vévoda účastnil významných společenských událostí, takže 

kupříkladu v lednu 1657 jede na pohřeb Jana Jiřího I. do Drážďan namísto císaře.
295

 

Jeho žena ale zůstává kvůli nemoci v Praze. Podle Harrachových zápisků lze usuzovat, 

že tentokrát by vévoda raději zůstal doma se svou ženou, ale jeho poslání mu to 

neumožňuje. Naštěstí když se vévoda vrátí, je Anně Magdaleně už lépe, jen je po téměř 

dvouměsíční nemoci vyčerpána.
296

 z toho, jak Harrach situaci líčí, lze vyčíst, že 

manželé k sobě měli po osobní stránce blízko. 

 Změna víry Františka Erdmana způsobila, že Julius Jindřich se rozhodl změnit 

svou závěť a odkázat své statky v Čechách Františku Juliovi, který byl katolíkem. 

Františku Erdmanovi pak měla připadnout „jen“ říšská území.
297

 Brzy po sepsání závěti 

jede vévoda znovu do Drážďan na dvůr Jana Jiřího II. slavit „le feste luterane.“
298

 Při 

zpáteční cestě ale stihne vévodu nehoda, když se srazí s poštovním vozem a spadne 

z koně. Doma se pak o něj starají žena a dcera.
299

 Jak dlouho vévoda ležel, není známo, 

ale už samotný fakt, že se zotavil, potvrzuje domněnku o jeho dobré kondici, neboť pád 

z koně je nebezpečný v jakémkoliv věku, natož v jednasedmdesáti. Naneštěstí postihl 

Julia Jindřicha v dalším roce další pád z koně, konkrétně v červenci 1658. Následkem 

bylo vykloubené rameno a dvě rány na hlavě, které ale prý nebyly nebezpečné.
300

 

 Na konci roku 1658 zemřel František Jindřich, který po sobě zanechal vdovu a 

dvě dcery, které nějaký čas pobývaly v Praze u Julia Jindřicha, který měl teď už jen 

jediného bratra, jemuž nyní vyplácel 9 000 tolarů ročně. Statky, na kterých zesnulý bratr 

žil, byly inkorporovány do vévodství.
301

 v témže roce na zákupském panství, které 

spravovala Anna Magdaléna, vypuklo selské povstání, které bylo způsobeno 

utlačováním ve prospěch vysokých výnosů.
302

 Ekonomická efektivita tedy byla 

vyžadována jak Jindřichem Juliem, tak jeho ženou, což vedlo k nespokojenosti 

poddaných. 
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 V letech 1659–1660 pobýval Julius Jindřich poměrně dlouho mimo Prahu. Lze 

předpokládat, že se zdržoval v Ostrově či Lauenbursku, kde probíhala výstavba zahrad. 

Přesto se několikrát objevil v Praze, kde se setkal s Leopoldem Vilémem Bádenským a 

Bernardem Ignácem z Martinic. Počátkem ledna vzal s sebou vévoda na návštěvu ke 

kardinálovi i své hudebníky, jejichž muzicírování si kardinál pochvaloval.303 Zda šlo o 

stejnou kapelu, která působila na dvoře v Ostrově, není jasné.304 

 Poslední bratr Julia Jindřicha František Karel zemřel v Neuhausu v prosinci 

1660, zrovna když jeho žena Kristýna Alžběta byla návštěvou v Praze.
305

 Tím došlo ke 

scelení lauenburského vévodství, přičemž vybrané statky byly určeny pro vdovy po 

zesnulých bratrech Julia Jindřicha.  

 Julius Jindřich tedy zbyl jako poslední z množství sourozenců, které měl. Nutno 

zmínit, že asi byl i nejúspěšnějším, neboť kromě toho, že nashromáždil mnoho statků 

v Čechách, tak si vydobyl významné postavení na dvorech tří císařů a v neposlední řadě 

zajistil pokračování rodu zplozením dvou synů, kteří ho přežili. Nyní už byl ale vévoda 

značně stár, a byť byl stále aktivní, dvůr císaře Leopolda už nebyl tím, na kterém by se 

mohl starý sasko-lauenburský vévoda uplatnit. Stále časteji vévodu trápili různé 

nemoci, jako v únoru 1660, kdy měl potíže s žaludkem.
306

 Přesto o něm ale kardinál 

v lednu 1661 napsal, že je na svůj věk v dobré kondici. Tou dobou se právě vévoda 

chystal jet do říše.
307

 Avšak na podzim téhož roku ho kardinál našel „jako obvykle 

s dobrým srdcem a humorem, ale je vidět, že schází.“
308

 

 Přes všechno strádání způsobené stářím se vévoda snažil cestovat a dál budovat 

své dominium. v květnu 1662 byl například v Norimberku se švédskou královnou 

Kristýnou,
309

 které předtím ukazoval lauenburské zahrady.
310

 v roce 1663 kupuje 

panství Hauenštejn a Ploskovice.
311

 Někdy v této době také zakupuje Záběhlice, kde 

buduje příměstskou vilu, jak jinak než s honosnou zahradou. Je podivuhodné, že o 
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Záběhlicích není v odborné literatuře zmínka,
312

 přitom z Harrachových deníků je 

zřejmé, že se jednalo o velice zajímavé sídlo.
313

 

 Mimo těchto činností se vévoda připravoval i na svou smrt, jejíž blízkosti si asi 

byl vědom. V prosinci 1662 bere vévoda svého syna Julia Františka na návštěvu ke 

kardinálovi, „aby ho seznámil s českými šlechtici.“
314

 Chtěl zřejmě syna představit 

významným aristokratům a zprostředkovat mu užitečné kontakty. Dalším krokem, který 

souvisel se smrtí, bylo vysvěcení kaple sv. Anny v Ostrově, která měla sloužit jako 

hrobka.
315

 Za tímto účelem přijel do Ostrova kardinál Harrach a pobyl zde tři dny.
316

 

 Zdravotní stav starého vévody procházel různými výkyvy. V lednu 1663 

sděloval Leopold Vilém Bádenský kardinálovi, že „Julius Jindřich je v takové kondici, 

jako už nebyl několik let.“
317

 Na podzim už ale vévoda tak svěží nebyl, navíc ho trápila 

bolest v ruce.
318

 Tyto potíže mu ale nebránily účastnit se společenských setkání v Praze 

či jinde. Přesto ale jistý čas tráví i v lázních v Karlových Varech
319

 či se svou ženou a 

dcerou v Teplicích u Jelení Hory.
320

 v Teplicích se nachází vévoda s dcerou a snad i 

s Annou Magdalénou i o rok později, kdy vévoda je už velmi zesláblý a plánuje 

v lázních zůstat delší dobu.
321

 Přesto se ještě v červenci vrátil do Prahy a v srpnu 

dokonce plánoval jet do Lauenburska.
322

 Zda k cestě došlo, není jasné. 

 Julius Jindřich Sasko-Lauenburský zemřel 20. listopadu 1665, když mu zbýval 

necelý půlrok do osmdesátých narozenin. Zemřel v Praze za přítomnosti své ženy, dcery 

a druhorozeného syna. Poslední pomazání mu udělil světící biskup Daniel Vít 

Nastoupil.
323

 24. listopadu byly jeho ostatky převezeny do Ostrova,
324

 kde byly uloženy 

do kaple sv. Anny.
325
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 Po jeho smrti založila Anna Magdaléna v Ostrově piaristický klášter se 

školou.
326

 Pozůstalí se nadále účastnili společenského života, jak vyplývá z dalších 

stránek kardinálových deníků. Českých statků se ujal Julius František, který brzy 

podědil i říšská území, neboť František Erdman nepřežil svého otce ani o celý rok. Ještě 

nedávno velmi rozvětvený rod tak měl nyní jen jediného mužského potomka, který 

zůstal i posledním.
327

 

 Julius Jindřich byl pozoruhodnou osobností, nejen co do povahy, jak vyplývá ze 

svědectví jeho přítele kardinála Harracha, ale i co do svého odkazu. Pokusil se o 

vojenskou kariéru, jejíž úspěch byl přetržen Valdštejnovým zavražděním. Rovněž jako 

diplomat získal Julius Jindřich četné zkušenosti. Jednoznačným úspěchem bylo usazení 

se v Čechách, kde vévoda vybudoval sasko-lauenburskému rodu velmi silnou pozici. 

Původně vlastně šlo o jakési „vzdorovětvě“ rodu s protestantskou tradicí. Přechodem na 

jiné území a na jinou víru zakládal Julius Jindřich novou tradici rodu, která se jen 

shodou okolností po smrti Augusta spojila v jedno s tím, co bylo vybudováno v říši. 

V rámci českého prostředí byl Julius Jindřich výraznou postavou, měl kontakty nejen 

s významnými aristokraty v říši, ale například i se švédskou královnou. Nejen 

budováním svých zahrad vzbudil mnohou pozornost a přitáhl do Ostrova kulturní vlivy 

běžné spíše pro protestantské prostředí v říši. 
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 3  Exkurzy 

 3.1  Zahrady a sídla 

 Mezi sídla, na kterých Julius Jindřich pravidelně pobýval, patřily jednak 

městské paláce v Praze, jednak zámky v menších městech, které byly obklopeny 

zahradou. V Praze to byl nejprve dům č. 2 v Karlově ulici, na místě dnešního 

Mansfeldského paláce, později po svatbě s Annou Magdalénou to byl palác na 

Hradčanském náměstí pod Martinickým palácem. Není známo, jak bydlel vévoda ve 

Vídni a Drážďanech, ale není pravděpodobné, že by tam vlastnil nemovitost. 

Zajímavější než městské paláce, které už dávno nemají podobu z dob Julia Jindřicha, 

jsou vévodovy zámky, o jejichž podobě také nevíme mnoho, ale máme zachovány dílčí 

popisy návštěvníků, kteří zachytili alespoň exteriéry sídel. 

 Prvním sídlem, do jehož úprav se sasko-lauenburský vévoda v Čechách pustil, 

byl zámek v Toužimi a jeho okolí. Budově poničené požárem z roku 1620 nechal Julius 

Jindřich vtisknout pozdně renesanční podobu. Kromě tohoto tzv. Jánského zámku 

upravoval vévoda po požáru v roce 1650 i tzv. Nový zámek, což byla renesanční stavba 

původně z poloviny šestnáctého století.
328

 Dále byly v Toužimi nově vystavěny 

jízdárna, zahrady, lusthaus, sladovna a pivovar a další hospodářská zařízení včetně 

budov pro správu panství.
329

 

 V pořadí druhým a zároveň nejdůležitějším sídlem byl Ostrov, který začal být 

významný od počátku třicátých let. Zámek byl upraveným šlikovským sídlem,
330

 ke 

kterému přibyly známé zahrady a Bílý dvůr sloužící hospodářským účelům. Do roku 

1640 bylo v Ostrově vykoupeno na padesát parcel včetně objektů, které na nich stály. 

Vše bylo zbouráno, aby se uvolnilo místo pro zahradní areál. Výstavba probíhala 

postupně a zahrady procházely různými úpravami. Zatímco Lubomír Zeman tuto první 

fázi (tj. do roku 1661, kdy byla zahrada poničena povodní) charakterizuje jako 

renesanční,
331

 ostatní autoři hovoří o manýrismu.
332

 

                                                
328 Pavel VLČEK, Encyklopedie českých zámků, Praha 2000, s. 245. 
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 Existují dobové rytiny, na kterých jsou zahrady zachyceny. Jedná se především o 

soubor rytin od Zachariáše Lescheho, které vyšly knižně v roce 1642.
333

 Tyto rytiny 

použil jako předlohu i Matouš Merian ke svému vyobrazení Ostrova v topografii 

Čech.
334

 Další vyobrazení je pak od Johanna Müllera a nachází se v souboru Lescheho 

rytin.
335

 

 Z rytin je patrné, že zahrada je rozdělena do čtyř částí, jež jsou od sebe odděleny 

vodou. Na východní straně se od potoka Bystřice zvedají čtyřúrovňové terasy k Bílému 

dvoru zakončené arkádovou chodbou, přičemž v nejspodnější části je vodní parter, kde 

místo záhonů s květinami byly vodní plochy.
336

 Druhou část tvoří parter před zámkem, 

který na jihu pod terasami přechází do cípu zakončeného umělým kopcem nad 

soutokem dvou ramen potoka.
337

 Třetí částí je pak terasa s lusthausem opevněná 

bastiony, na níž se nachází i „intimní zahrada“,
338

 která je ale oddělena živým plotem.
339

 

Poslední částí je další bastiony opevněná terasa, která se stáčí od „intimní zahrady“ 

jihovýchodním směrem. Tato část je opět oddělena od ostatních vodou a nad soutokem, 

kterým je na jihovýchodě ukončena, je opět vystavěn umělý kopec, tentokrát 

s poustevnou. Tato část není zachycena na Merianově rytině.
340

 Kromě záhonů 

s květinami, stromů okrasných a ovocných, bastionů a bazénů, bylo v zahradě několik 

fontán, umělých kopců, altánků grot a soch. 

 Nejpodrobnější prozkoumání a popis zahrad provedla bezpochyby Zora 

Kulhánková ve svém odborném článku. Pozoruhodné jsou ale i zápisky dobových 

návštěvníků. Nejznámější popis je od Bohuslava Balbína, kterého zahradou provedl 

sám Julius Jindřich. Balbín byl unesen nejen rozmanitostí květin a stromů, ale i zlatými 

rybkami, které mu braly potravu z ruky a on si je mohl pohladit. Také ho zaujaly 

nejrůznější groty, umělé kopce, interiér lusthausu a socha Neptuna, který měl pod rukou 

džbán, jímž protékala voda Bystřice. Podle Balbína se zahrada svou rozlohou vyrovná 

lecjakému městu.
341

 Kromě zahrad ukázal vévoda Balbínovi bílého papouška, kterého 
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kdysi dostal císař Rudolf II. darem z Turecka. Tento papoušek prý uměl několik slov 

španělsky a choval se přátelsky, neboť štípal jen nepatrně.
342

 Bohužel nevíme přesně, 

kdy Balbín vévodu navštívil, ale docela určitě to bylo mezi lety 1647, kdy vyšly 

Lescheho rytiny, které Balbín zmiňuje, a 1661, kdy došlo k poničení zahrad. 

 Dalším návštěvníkem, který o svých zážitcích referoval písemně, byl lékař 

Michael Rafael Schmutzen, který se domníval, že v dobách antiky by toto dílo bylo 

nazváno osmým divem světa, neboť zahrada je krásnější než sídlo múz. Zahradu si 

prohlížel z koňského hřbetu a po více jak třech hodinách prý viděl sotva třetinu 

z celkové rozlohy.
343

 

 Kardinála Harracha také okouzlily vodní plochy, kde se dalo jezdit v lodičkách. 

Potom byl udiven množstvím fontán a dalších vodních zařízení,
344

 jakož i altánkem, 

kde s vévodou a ostatními hosty poobědval a klenutou místnostní v lusthausu, kde bylo 

možné sedět u stolu, kolem kterého tekla voda.
345

 

 Tvůrce těchto malebných zahrad není jistý, ale je velice pravděpodobné, že 

autorem alespoň technicky náročných vodních zařízení a snad i bastionů je již 

zmiňovaný Zachariáš Lesche. Tento muž byl pevnostním inženýrem a velmi dobře se 

vyznal jak ve stavbě opevnění, tak v práci s vodou, která s pevnostním stavitelstvím 

byla spojena.
346

 Rovněž je dobré připomenout určitou podobnost zahrad v Ostrově 

s těmi v Heidelbergu. Obdobně inspirativní mohly být i drážďanské zahrady Jana Jiřího 

I., kde se rovněž nacházel lusthaus s ochozem pro kapelu a které Julius Jindřich 

nepochybně znal.
347

 

 Od roku 1656 měl Julius Jindřich na starosti i rezidenci v Lauenburku, která se 

nacházela ve velmi špatném stavu. Vévoda se pustil do přestavby, ale zatímco na zámku 

se mnoho úprav neudělalo, v roce 1661 už musela být hotová zahrada, kterou ukazoval 

švédské královně Kristýně. V zahradě nechyběly altánky, terasy, groty, fontány a 

oranžerie. Od zámeckých zahrad potom vedla asi čtyři kilometry dlouhá alej k oboře 

s daňky u loveckého zámečku Juliusburg, který po sobě vévoda pojmenoval.
348
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 Nejpozději od roku 1663 patřili Juliu Jindřichovi i Záběhlice nedaleko Prahy, 

které byly velmi brzy upraveny na příměstské sídlo se zahradami.
349

 Součástí areálu 

byly lázně, zpívající fontány, oranžerie, jezírko s vodním ptactvem, kolotoč a lesík 

s lusthausem.
350

 Bohužel ze Záběhlic se dochovalo ještě méně než ze zahrad 

ostrovských. 

 3.2  „Nachleben“? 

 Vévoda sice zemřel 20. listopadu 1665, ale jeho odkaz zůstal zachován. Díky 

svému bohatství si mohl dovolit platit nákladné přestavby svých sídel, která po něm 

zdědili jeho synové, jimž vytvořil velmi dobré společenské postavení. František 

Erdman sice brzy zemřel, ale Julius František žil ještě relativně dlouho na to, aby 

k tomuto odkazu něco přidal. 

 Samozřejmě prvním, co se vybaví, když zazní jméno Julia Jindřicha, jsou 

zahrady v Ostrově. Bohužel se trochu zapomíná na další pozoruhodné zahrady, které 

nechal vybudovat. V Toužimi a Záběhlicích není po stavební činnosti z dob Julia 

Jindřicha ani památky, ale v Ostrově je částečně opravený zámecký areál s expozicí a 

v Lauenburku byla zrestaurována grota v zámecké zahradě.
351

 

 Kromě toho, že vévoda věnoval mnoho úsilí stavební činnosti, snažil se vytvořit 

i památku na svou osobu tím, že po sobě pojmenovával různá místa. Jedná se například 

o již zmíněný Juliusburg severozápadně od Lauenburku, nebo o místa Heinrichsburg, 

což byl dnes již neexistující statek v obci Květnová severovýchodně od Ostrova, a 

Juliusburg v Mírové západně od Karlových Varů.
352

 Tyto názvy však dnes už zanikly, 

obdobně jako místa, která jimi byla označována. 

 Bohuslav Balbín píše o svém zážitku z Ostrova, že ho tam pozval „Julius 

Henricus Saxo Lavenburgicus, hodierni Principis Pater, clarissimus & militaris 

heros.“
353

 Těžko určit, kde se vzala pověst vojenského hrdiny. Mohl se tak prezentovat 
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sám Julius Jindřich, ale rovněž tuto pověst mohl šířit až Julius František, který byl sám 

znamenitým válečníkem, jenž působil v bojích proti Turkům.
354

 

 Zajímavým potvrzením o vytracení se Julia Jindřicha z historické paměti je i 

událost z konce ledna 2015. Tehdy bezpečnostní kamery na ostrovském zámku 

zachytily pohybující se siluetu. Okamžitě se vyrojily spekulace, že se jedná o „ducha“ 

Františka Josefa Jindřicha Šlika (1789–1862). Zajímavé je, že jde o příslušníka roku 

Šliků z devatenáctého století, přičemž posledním šlikovským majitelem Ostrova byl 

Jáchym Ondřej Šlik na počátku sedmnáctého století. Je tedy patrné, že sasko-

lauenburský rod se do historické paměti obyvatel Ostrova příliš nezapsal a v této 

souvislosti se o jeho příslušnících nehovoří ani v internetových diskuzích.355 

 Ačkoliv se Julius Jindřich snažil vytvořit trvalý odkaz včetně toho, že po sobě 

pojmenovával různá místa, nezaujímá dnes v historické paměti významnou pozici. Svou 

roli zde sehrává jistě i to, že šlo o rod s původem v říši, který v Čechách nepůsobil příliš 

dlouho, nemluvě o odsunu německého obyvatelstva po roce 1945. 
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 4  Závěr 

 Snažil jsem se ukázat, že Julius Jindřich si během svého života dokázal 

vybudovat významné postavení v rámci české aristokracie. Využíval k tomu běžných 

prostředků, především službu císaři v armádě a diplomacii. Na jedné straně měl svou 

kariéru ulehčenou svou urozeností, na straně druhé musel překonat určité „překážky“, 

jakými byly cizí prostředí a přestup na katolickou víru. Díky velkým přesunům 

majetku, ke kterému docházelo v Čechách dvacátých let sedmnáctého století, dosáhl 

sasko-lauenburský vévoda na velký podíl z konfiskátů, k nimž dokupoval další statky. 

Výhodnými sňatky svůj majetek dokázal významně rozšířit, což ho vyneslo do popředí 

druhé desítky nejbohatších šlechticů v zemi. Rovněž dokázal navázat důvěrné kontakty 

s českými aristokraty, takže se nakonec stal jedním z nich. Jeho kariéra sice byla 

v letech 1634 a 1635 vážně ohrožena, nakonec však Julius Jindřich zůstal bez poskvrny 

a mohl navázat na to, co začal budovat na přelomu druhého a třetího desetiletí 

sedmnáctého století. Zanechal po sobě obrovský majetek velmi efektivně spravovaný, 

který rozdělil především mezi své dva syny. Část dědictví byla určena i jeho třetí ženě 

Anně Magdaléně a dceři Marii Benigně. Kromě toho, že vévoda dokázal lidi oslovit 

svým společenským postavením, dokázal si je získat i svým přátelským vystupováním. 
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Obr. 1: Merianova rytina Ostrova, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, 1650, vyobrazení 

z článku Zora KULHÁNKOVÁ, The garden in Ostrov nad Ohří as an example of European garden 

design development, s. 215. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Müllerova rytina jižního cípu ostrovské zahrady, Die Wasserkünste von 

Schlackenwerth, 1642, vyobrazení z článku Z. KULHÁNKOVÁ, The garden in Ostrov, s. 217. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Lescheho rytina teras u Bílého dvora v Ostrově, Die Wasserkünste von Schlackenwerth, 

1642, vyobrazení z článku Z. KULHÁNKOVÁ, The garden in Ostrov, s. 218. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: medailony s vyobrazením Julia Jindřicha a Any Magdalény, pod nimi jejich syn Julius 

František a jeho žena Hedvika na smrtelné posteli, neznámí autoři, vyobrazení z knihy Josef KÜHNL, 

Geschichte der Stadt Schlackenwerth, Ostrov 1923, nestránkovaná příloha. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: pečeť Julia Jindřicha, součást dokumentů o sporu ostrovských měšťanů s vrchností, Národní 

archiv ČR Praha, SM, kart. 2187, sign. 75/8. 

 

 


