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Abstrakt:

Tato práce pojednávající o Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka (1572–1652) je 

zaměřena především na nedořešené otázky a bílá místa související s životem a kariérou tohoto 

českého aristokrata, jenž se stal jednou z předních osobností habsburské monarchie své doby. 

Obsahem první části práce je podrobný popis Slavatova pobytu a činnosti v exilu.

Pozornost je věnována málo známým skutečnostem týkajícím se jeho účasti na politických 

jednáních o dalším směřování českého království a celé habsburské monarchie ve Vídni, 

Praze i na jiných místech a Slavatovým spisům státoprávní a konfesijně apologetické povahy, 

které vypracoval během pobytu v Pasově. Dále se autor pokusil o vyložení Slavatova 

nejasného postoje k procesu pobělohorských konfiskací, z něhož vytěžil navzdory svojí 

loajalitě a službám domu habsburskému jen nepatrný zisk. V neposlední řadě se autor zabýval 

i Slavatovým problematickým vztahem k vrchnímu veliteli císařských vojsk vévodovi 

Albrechtovi z Valdštejna a pokusil se nalézt kořeny jejich nepřátelství a objasnit, proč se 

Slavata stal jedním z Valdštejnových nejvytrvalejších kritiků. 

Abstract:

This work dealing with the William Slavata of Chlum and Košumberk (1572-1652) is 

focused mainly on outstanding issues and blind spots associated with the life and career of the 

Czech aristocrat who became one of the leading figures of the Habsburg monarchy of his 

time.

The content of the first part is a detailed description of Slavata‘s stay and activities in 

exile. Attention is paid to little-known facts relating to his participation in political talks on 

the future direction of the Bohemian Kingdom and the Habsburg monarchy in Vienna, Prague 

and other places and to Slavata‘s writings of constitutional and confessional apologetic 

nature, developed during his stay in Passau. Further, it endeavours to explain Slavata‘s

ambiguous attitude to the process of White mountain confiscations, from which he gained

despite his loyalty and service to the house of Habsburg, only a small profit. Finally, the 

author dealt with the Slavata’s problematic relationship to the commander in chief of the 

imperial army Duke Albrecht of Waldstein and tried to discover the roots of their hostility and 

explain why Slavata became one of the most persistent critics of Waldstein.
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ÚVOD

Dramatické události a děje první poloviny 17. století přinesly řadu zásadních změn 

celému evropskému kontinentu. Tato epocha je charakterizována především ničivou 

třicetiletou válkou, do níž se v jejích jednotlivých fázích postupně zapojily téměř všechny 

evropské mocnosti. Tématem této práce je osobnost, která v tomto období našich dějin 

zanechala výraznou stopu.  Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka patřil k vůdčím 

osobnostem jednoho ze dvou znepřátelených konfesijně-politických táborů dominujících 

politickému životu českého státu a habsburské monarchie. Nebyl mužem kompromisu.

Naopak, patřil k osobám, které historikové často označují za viníky eskalace napětí v české 

politice. Právě to nakonec vyústilo v druhou (respektive třetí) pražskou defenestraci, díky níž 

se kontroverzní aristokrat zapsal i do obecného povědomí širší veřejnosti.

V současnosti je k dispozici celá řada monografií věnovaných významným českým

aristokratům. V případě Viléma Slavaty se však musíme spokojit pouze s klasickými a 

zároveň poněkud stručnými prácemi Josefa Jirečka1 a nedokončeným pojednáním Josefa 

Dobiáše.2 Tento nedostatek na druhou stranu vyvažuje celá řada dílčích studií. Velká část 

z nich pochází z nedávné doby především z per dvou autorů. Prvním z nich je Petr Maťa, jenž 

věnoval Vilému Slavatovi a jeho rodu velkou pozornost i ve své knize Svět české 

aristokracie.3 Tato kniha vyniká nejen vysokou teoretickou úrovní, ale i bohatstvím materiálu, 

který Maťa zpracoval a byla tak pro mne a zřejmě i pro spoustu dalších studentů základní 

příručkou pro seznámení se s českým aristokratickým prostředím ve sledovaném období.

Druhým autorem je pak Josef Hrdlička, jehož výzkum v souvislosti se Slavatou pokrývá 

především problematiku interakce mezi vrchností a poddanými ve věku konfesionalizace.4

Z dalších autorů z poslední doby můžeme jmenovat například Thomase Winkelbauera5 a 

Jaroslava Čechuru.6  

                                                            
1 JIREČEK, Josef: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku, ve spůsobě slovníka životopisného a 
knihoslovného, sv. 2., Praha, 1876, s. 223-232.  JIREČEK, Josef: Leben des obersten Hofkanzlers von Böhmen 
Wilhelm Grafen Slavata. Prag, 1876
2

DOBIÁŠ, Josef: Vilém Slavata, in: Časopis historický se zvláštním zřetelem k duchovnímu vývoji našeho lidu, 
Pardubice, 1881-1882
3 MAŤA, Petr: Svět české aristokracie (1500-1700). Praha, 2004
4 HRDLIČKA, Josef. Slavatova obrana jezuitského řádu a jeho představy o konfesijním uspořádání Čech z počátku 
dvacátých let 17. století. FHB, roč. 23, 2008, s. 225-249. HRDLIČKA, Josef: Synové "velkých" otců. Vídeňský dvůr 
očima Adama Pavla Slavaty. In: Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740). Opera historica 
10, České Budějovice, 2003 s. 249-273. 
5

WINKELBAUER, Thomas: Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a rakouských zemích od 
sklonku 16. do poloviny 17. století, in: ČČH 98, Praha, 2000, s. 476-539
6

ČECHURA, Jaroslav: Z moravského úřadování Viléma Slavaty, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k 
šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové. Praha, 2006, s. 142 - 154
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V české historiografii nacházíme řadu různých charakteristik Viléma Slavaty. Od těch 

jednoznačně negativních, které mu vyčítají oportunismus především v počátcích jeho kariéry, 

kdy jako příslušník tradičního evangelického rodu konvertoval ke katolické církvi. Tím si 

zajistil dobrou výchozí pozici pro svoji kariéru u dvora Rudolfa II. a v zemských úřadech a 

také dosáhl sňatku s dědičkou rodu pánů z Hradce Lucií Otýlií. Dále bývá Slavatovi vyčítána

jeho nesmiřitelná politika motivovaná náboženským fanatismem, kariérismus a ctižádostivost. 

Vyváženější pohledy naopak zohledňují Slavatův smysl pro čest a zdrženlivý přístup 

k majetku. Především pak k hospodaření se zemskými penězi, ve kterém by mohl být 

příkladem nejen svým současníků. V neposlední řadě pak i jeho učenost a moudrost, díky níž 

byl panovníky vybírán do mnoha komisí. Pozornému čtenáři jeho písemností jistě neunikne 

ani Slavatův smysl pro humor.

Studium osobnosti Viléma Slavaty skýtá, vzhledem k mnoha skutečnostem, 

včetně vysokého věku, kterého se dožil a z toho vyplývající délky jeho kariéry, celou řadu 

nezodpovězených otázek, které představují výzvu i pro dnešního badatele. Vzhledem 

k omezenému rozsahu bakalářské práce jsem si nekladl za cíl podat ucelené pojednání, které 

by obsáhlo detailní popis Slavatovy životní dráhy v její úplnosti. Místo toho jsem se rozhodl 

zaměřit spíše na některé z málo popsaných epizod Slavatova života, či nedořešených otázek 

vztahujících se k jeho osobě a činnosti. 

Jedním z málo prozkoumaných úseků Slavatova života je i jeho pobyt v exilu. Právě 

tomu je věnována první kapitola předkládané práce. Žádný autor, zpracovávající pojednání o 

životě a kariéře Viléma Slavaty, se neobejde bez analýzy alespoň několika z mnoha spisů 

sepsaných samotným Slavatou. Kromě Slavatových pamětí7 v úvahu přicházejí především 

také jeho spisy a dobrozdání, z nichž velkou část Slavata sepsal právě během svého pobytu v 

exilu. Zvláštní pozornost jsem věnoval rozsáhlé apologii jezuitského řádu.8 Velký význam má 

samozřejmě i Slavatova korespondence, jejíž vydání je připravováno historickým ústavem 

jihočeské univerzity. Prozatím tedy badateli nezbývá než, buďto využít archivního fondu rodu 

Slavatů z Chlumu a Košumberka, jehož součástí jsou i dopisy a konceptáře Viléma Slavaty,

nebo sáhnout po jedné z jejích mnoha edicí, po nichž jsou její zlomky roztroušeny.9

                                                            
7 SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte 
Slavaty z Chlumu a Košmberka... od l. 1608 do 1619. I. díl, 1608-1609, 1618-1619. Ed. Josef JIREČEK. Praha, 
1866. SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma 
hraběte Slavaty z Chlumu a z Košumberka... od l. 1608 do 1619. II. díl, 1611, 1615, 1617-1619. Ed. Josef JIREČEK. 
Praha, 1868
8

SObA Třeboň, oddělení Jindřichův Hradec, RA Slavata - Apologetica
9 Např.: JIREČEK, Josef (ed.): Některé listy Viléma hraběte Slavaty, in: Rozpravy z oboru historie filologie a 
literatury. Vídeň, 1860, s. 80 – 85, TISCHER, Fratnišek (ed.): Dopisy Viléma hraběte Slavaty Jaroslavu hraběti 
Bořitovi z Martinic z let 1631 a 1632, in: Sborník historický, roč. I.-IV. Praha, 1883-1886. A mnohé další.
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Vzhledem k tomu, že rodový fond Slavatů z Chlumu a Košumberka neobsahuje, až na pár 

výjimek, Slavatovy dopisy z období předcházejícího jeho návratu z exilu, jsem se musel 

porozhlédnout po podkladech jinde. Cenným zdrojem mi byla sice již letitá, avšak českou 

historiografií, pokud vím, přehlížená10 edice korespondence Františka Leopolda

Wartenberga,11 která zahrnuje i dopisy, které si tento blízký příbuzný bavorského vévody 

Maxmiliána, zasílal s Vilémem Slavatou v době, kdy se Slavata zdržoval v exilu. Edice 

obsahuje řadu zajímavých poznatků ohledně Slavatova pobytu v exilu a umožňuje nám získat 

i lepší představu o Slavatově činnosti a itineráři v tomto období. Měla by proto usnadnit 

hledání odpovědi na otázku, proč strávil Slavata tak dlouhou dobu v exilu? A proč právě 

v Pasově? 

Pro další bádání mi posloužila zejména Lívova edice Pramenů k dějinám třicetileté 

války12 a nedávno vydaná edice korespondence knížete Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a 

jeho ženy Polyxeny rozené z Pernštejna, která dává nahlédnout do rivalitou prodchnutého 

prostředí panovnického dvora a do myslí českých aristokratů.13 Obou jsem využil především 

jako podkladů pro sepsání jednak druhé kapitoly zaměřené na Slavatův nevyjasněný postoj 

k procesu rozdělování konfiskovaných majetků osob potrestaným za jejich účast na 

stavovském povstání. Zároveň i pro kapitolu třetí, v níž jsem zkoumal vztah Viléma Slavaty a 

Albrechta z Valdštejna a pokusil jsem se nalézt kořeny nepřátelství mezi těmito dvěma 

českými aristokraty.

Při shromažďování podkladů pro druhou kapitolu jsem se samozřejmě neobešel bez 

Bílkových knih o dějinách konfiskací v Čechách,14 které jsou i po více než sto letech 

základním zdrojem informací pro každého, kdo se jimi chce zabývat. Pro lepší pochopení 

mnohých souvislostí a aspektů vážících se k problematice konfiskací jsem využil i prací 

Tomáše Knoze a Petra Čorneje.15 Co je vlastně příčinou toho, že byly Slavatovy zisky 

z obrovských majetkových přesunů na počátku dvacátých 17. století tak malé? Skrývá se za 
                                                            
10

Na to, že opomíjená edice korespondence Wartenbergových listů obsahuje i listy Viléma Slavaty poukázal 
Petr Maťa. MAŤA, Petr. Von der Selbstapologie zur Apologie der Gegenreformation. Konversion und 
Glaubensvorstellungen des Oberstkanzlers Wilhelm Slawata (1572-1652). In: Konversion und Konfession in der 
Frühen Neuzeit. Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte. Buch 20, 2007, s. 287 – 322. Zde s. 289
11

FORST, Hermann (hg.): Politische correspondenz des Grafen Franz Wilhelm von Wartenberg, Bischoffs von 
Osnabrück, aus den Jahren 1621 – 1631. Leipzig, 1897
12 LÍVA, Václav (ed.): Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu militare Archivu ministerstva vnitra ČSR 
v Praze. Díl III. Praha, 1951
13

MAREK, Pavel (ed.): Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z 
Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. České Budějovice, 2005
14

BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část první, Praha, 1882. BÍLEK, Tomáš Václav: 
Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část druhá, Praha, 1883.
15 KNOZ, Tomáš: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti,
obecné aspekty. Brno, 2006. ČORNEJ, Petr: Vliv konfiskací na skladbu pobělohorské feudální třídy, in.: Acta 
Universitatis Carolinae – Philosophica et historica č. 1, 1976, s. 165-194
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tím snad gesto odporu vůči pobělohorskému státnímu zřízení, neschopnost, či prostý 

nezájem?

Třetí kapitola je svým způsobem pokusem o vytvoření pohledu na valdštejnskou 

otázku viděného optikou Viléma Slavaty. Valdštejnská literatura, jejíž podrobné prostudování 

je díky jejímu rozsahu dnes již jen stěží v silách jednotlivce, již jeden takovýto pokus zná. Je 

jím letitá monografie Edmunda Schebka,16 která vytváří jeden z nejnegativnějších pohledů na 

Viléma Slavatu vůbec. Navíc je poznamenaná zřejmou averzí německého autora vůči 

Čechům, plně v duchu doby, ve které vznikla. Z dalších knih jsem využil především 

monografie věnované kardinálovi Arnoštu Harrachovi vzešlé z pera italského bohemisty 

Alessandra Catalana.17 Ta společně s valdštejnskou literaturou a již zmiňovanou edicí Pavla 

Marka výtečně dokresluje obraz vnitřně znesvářeného katolického tábora na území 

habsburské monarchie. Jaká byla vlastně příčina vzájemného nepřátelství mezi Slavatou a 

Valdštejnem? 

K sepsání této práce mě kromě zájmu o osobnost Viléma Slavaty motivovala i snaha 

lépe porozumět době, v níž žil, jelikož se jedná o zásadní a převratnou epochu našich dějin. 

Právě studium dlouhého života a kariéry osobnosti, která byla nejen svědkem, ale i aktivním 

účastníkem procesů, které měnily život a fungování společnosti na území českého státu v 

podstatě po celou první polovinu 17. století, pro mne bylo ideální příležitostí k uplatnění 

mého zájmu. 

                                                            
16 SCHEBEK, Edmund: Die Lösung der Wallensteinsfrage. Berlin, 1881
17

CATALANO, Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v 
Čechách. Praha, 2008
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1. Vilém Slavata v exilu

I.I Slavata po defenestraci

Po začátku druhého českého stavovského povstání byla zemi nucena opustit řada osob 

reprezentujících katolickou elitu českého království. K oficiálnímu vypovězení takzvaných 

zpronevěřilých synů vlasti18 sice došlo až po smrti císaře Matyáše na sněmu dne 23. března 

1619,19 většina dotyčných se však již v této době na území českého státu nenacházela. 

Defenestrace císařských místodržících dne 23. května 1618 byla jasným signálem všem 

odpůrcům a nepohodlným. Už v její předvečer se však objevovaly informace varující Slavatu, 

Martinice a další, že se proti nim opozice chystá zakročit násilím.20 Prozíravý sekretář české 

kanceláře Pavel Michna z Vacínova nehodlal brát varování na lehkou váhu a raději Prahu 

včas opustil.21 Stejně tak byl hněvu reprezentantů stavovské opozice ušetřen i nejvyšší kancléř 

Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, který jako nejvyšší kancléř dlouhodobě pobýval ve 

Vídni.22 Terčem hněvu vůdců stavovské opozice se proto stali nejvyšší dvorský sudí a 

prezident české komory Vilém Slavata, jeho celoživotní souputník karlštejnský purkrabí 

Jaroslav Bořita z Martinic a také písař Filip Fabricius. Prvním defenestrovaným se stal právě 

Martinic. Zranění, která mu byla způsobena pádem a následnou střelbou však nebyla vážná. 

Martinic se tak ještě téhož večera mohl vydat na cestu ze země.

Jiná byla ovšem situace Viléma Slavaty, jehož zdravotní stav volbu útěku vylučoval. 

Po pádu byl krátce ošetřen Martinicem a odnesen do nedalekého Lobkovického paláce. Tedy 

na stejné místo, kam byl o sedm let dříve za pasovského vpádu přenesen zraněný Jindřich 

Matyáš Thurn.23 Ten zde Slavatu spolu s ostatními reprezentanty opozice zanedlouho 

                                                            
18 Kromě náboženské netolerance si obě strany navzájem podsouvali i vlastizradu. O zpronevěřilých synech 
vlasti mluví ve svých pamětech i Vilém Slavata. SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího 
kancléře království českého, díl I., s. 133
19

SKÁLA ze ZHOŘE, Pavel: Historie česká od r. 1602 do r. 1623 III. Ed. Karel TIEFTRUNK, Praha, 1867. s. 82
20

MARTINIC, Jaroslav Bořita: Wahrhafte und eigentliche Beschreibung alles dessen, so sich vor und bei 
Herabstürzung der Herren Obersten Landofizzieren aus dem Prager Schlos sim Jahr 1618 zugetragen, und von 
einem, welcher allen und jeden persönlich beygewohnet, aufgezeichnet worden ist. In.: Archiv der Geschichte 
und Statistik insbesondere von Böhmen, Band 2, Hg. Joseph RIEGGER, Dresden, 1793, s. 498 – 537 Zde S. 504.
21

MARTINIC, Jaroslav Bořita: Wahrhafte und eigentliche Beschreibung, s. 535. Michna byl těžce kritizován už 
v první stavovské apologii z 25. května 1618. Vychází z ní snad ještě hůře než Slavata a Martinic. SKÁLA ze 
ZHOŘE, Pavel: Historie česká od r. 1602 do r. 1623 II. Ed. Karel TIEFTRUNK, Praha, 1866, s. 153 – 154
22 Hlasy volající po defenestrování nejvyššího kancléře se ozývali již v období krize kolem přijetí Rudolfova 
majestátu. ČECHURA, Jaroslav: Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Praha, 2009, s. 85
23

NOVÁK, Jan Bedřich: Rudolf II. a jeho pád. Praha, 1935
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vyhledal, ale paní Polyxena z Lobkovic se ho rozhodla navzdory radě svého synovce 

Vratislava z Pernštejna nevydat.24

Slavata byl tedy těžce raněn, ale prozatím zachráněn a nezbývalo mu tedy než čekat na 

další kroky jeho nepřátel. Ti nakonec podle slov samotného Slavaty rozhodli, že už svého 

práva vystál a bude ušetřen podobně jako zloděj, se kterým se utrhne oprátka.25 28. května 

1618 byla direktory do Lobkovického paláce vyslána tříčlenná delegace, která Slavatovi 

předložila k podepsání reverz, kterým se zavázal, že se nikomu nebude mstít a nadále se už 

nebude angažovat ve veřejných záležitostech a zemských úřadech.26 Reverz pro Slavatu sice 

znamenal nezbytné východisko ze zapeklité situace, zároveň však také byl těžkou ranou na cti 

pro doposavad vždy sebevědomě vystupujícího politika.27

Ve snaze definitivně skoncovat s úhlavními nepřáteli z předchozích let direktorium 

podniklo další kroky po smrti císaře Matyáše. Na sněmu v Praze byl 23. března 1619 

vyhlášen již zmiňovaný artikul, který dělil takzvané zpronevěřilé syny vlasti do dvou skupin. 

Osoby potrestané v první kategorii byly odsouzeny k vyhnanství. Nacházíme mezi nimi 

například nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, Jaroslava Bořitu 

z Martinic, Pavla Michnu z Vacínova, pražského arcibiskupa Jana Lohelia, broumovského 

opata Wolfganga Zelendra, strahovského opata Kašpar Questenberka a další. Na první pohled 

zde mezi předními exponenty rekatolizace a procísařské politiky zaráží absence Viléma 

Slavaty. Toho nacházíme až na druhém místě ve druhé skupině mezi osobami, které neměly 

být trpěny v zemských úřadech ani jiných službách královských, zemských, či městských.28

Reverz tedy Slavatovi skutečně posloužil. Po tom, co se zotavil, mu dokonce bylo povoleno 

se omezeně pohybovat po Pražském hradě a navštěvovat chrám sv. Víta. Čas v Lobkovickém 

paláci si také krátil sepisováním událostí, jichž se účastnil v předchozích letech a jak sám 

připustil i vypracováváním situačních zpráv o dění v Praze pro Vídeň a Madrid.29 Slavata si 

však zřejmě uvědomoval, že po smrti císaře Matyáše povedou další kroky opozice k sesazení 

                                                            
24 MAREK, Pavel (ed.): Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z 
Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. Dopis knížete Lobkovice jeho ženě z Vídně po 15. 7. 1624, s. 303
25

SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 119
26

V celém znění TISCHER, František: Slavata po defenestraci, in: ČČH 28, Praha, 1922, s. 175-185, zde s. 176 –
178. SKÁLA ze ZHOŘE, Pavel: Historie česká od r. 1602 do r. 1623 II., s. 182
27 Prameny se různí v tom, kdo dal impuls k jeho sepsání. Zdali sám Slavata nebo stavy. Skála uvádí Slavatu. 
SKÁLA ze ZHOŘE, Pavel: Historie česká od r. 1602 do r. 1623 II., s. 182. Ten však zase direktory. TISCHER, 
František: Slavata po defenestraci, s. 176. Dačický z Heslova naznačuje, že vyšel z pera direktorů: ,, …revers jim 
na sebe podle vuole jejich učinil…‘‘ DAČICKÝ z HESLOVA, Mikuláš: Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, díl I.
Ed. Antonín REZEK, Praha, 1878, s. 246
28

Výčty: SKÁLA ze ZHOŘE, Pavel: Historie česká od r. 1602 do r. 1623 III. s. 82, SLAVATA z CHLUMU a 
KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl II., s.  218 i DAČICKÝ z HESLOVA, 
Mikuláš: Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, díl I., s. 252 - 254
29

SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 119 – 120
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Habsburků z českého trůnu a zřejmě proto se rozhodl takticky odjet z Prahy na zámek 

Duchcov. Přesun odůvodnil špatným zdravotním stavem jeho ženy Lucie Otýlie.30

Rozhodnutí o přesunu se ukázalo býti prozíravé, jelikož Slavata zanedlouho dostal 

pozvání na srpnový sněm, na němž došlo k sesazení krále Ferdinanda II. a ke zvolení 

Fridricha Falckého. Přijetí pozvání by pro Slavatu, který se pravděpodobně již cítil být 

kompromitován reverzem, znamenalo definitivní politickou kapitulaci. Odmítnutí pak jediné 

možné východisko a tím byl exil. Slavata učinil podle svých slov ,,heroickou rezoluci‘‘31 a 

rozhodl se zvolit nejistou budoucnost ve vyhnanství, která mohla znamenat i ztrátu majetku. 

Právě na srpnovém sněmu totiž bylo rozhodnuto ,,O prodávání statkův lidí zpronevěřilých, 

prvé z království českého vypověděných.‘‘32 Kromě těchto osob z první kategorie 

zpronevěřilých synů vlasti je zde také výslovně zmíněn nejvyšší purkrabí Adam ze 

Šternberka,33 který byl stejně jako Slavata na předchozím sněmu vyjmenován mezi osobami 

vyloučenými ze služby v zemských úřadech. K odchodu ze země byl přemluven právě 

Slavatou, který ho v této věci sám navštívil na jeho zámku v Libochovicích a společně pak 

opustili 26. srpna zemi.34 Zajímavé je, že však o statcích Viléma Slavaty se na rozdíl od 

Šternberkových ve sněmovní rezoluci nemluví.

I.II Otázka osudu slavatovských panství za vlády zimního krále.

Tato skutečnost je zajímavá tím spíš, že Šternberk byl na rozdíl od radikálního Slavaty 

katolíkem umírněným. Při bližším zkoumání dalších osudů majetků Viléma Slavaty, či spíše, 

jak bude záhy vyloženo, majetků jeho ženy Lucie Otýlie rozené z Hradce, totiž vychází 

najevo, že se jednalo o horkou kauzu, která pravděpodobně hýbala politickým zákulisím 

stavovské obce od chvíle, kdy Slavata se svojí chotí opustil zemi až do jara následujícího 

roku.35

Nad specifičností případu Slavatovských panství ve srovnání se statky ostatních 

,,zpronevěřilých synů vlasti‘‘ se v jednom ze svých dopisů pozastavil i jindřichohradecký 

měšťan Burian Bramhauzský. Ten byl na sněmu delegátem městské rady, která byla nově 
                                                            
30

SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 119 – 123
31 SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 133
32 SKÁLA ze ZHOŘE, Pavel: Historie česká od r. 1602 do r. 1623 III. s. 324
33

,,Aby statkové týchž osob, jako i Adama staršího ze Šternberka na onen čas nejvyššího purkrabího Pražského, 
kterýž také těchto nepříležitostí příčina jest, a připověděv slovem, že chce v zemi zůstati a nikam z království 
českého neodjížděti, jest naproti tomu, zapomenuv se nad touž přípovědí i svou vlastí, z země utekl…‘‘ Tamtéž.
34

SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 133
35 Skutečnost, že se o statky Viléma Slavaty, respektive jeho ženy vedl tvrdý boj ještě dlouho potom, co bylo 
rozhodnuto o konfiskaci majetků ostatních katolických radikálů, bývá často ignorována. Srov.: KNOZ, Tomáš: 
Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, s. 18 - 19.
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jmenována po Slavatově odjezdu ze země. Většinu v ní získali měšťané z řad evangelických 

radikálů, se kterými se v předcházejících letech Vilém Slavata pravidelně střetával.36 V dopise 

svému souputníkovi Mautnerovi Burian píše: ,,O zpronevěřilých synech vlasti ten artikul jest 

při předešlém sněmu zavřen a zanechán, že všecky statky sprodány býti mají, ale o Hradci se 

divně přemlouvá a tak se rozumí, že brzy pána míti budeme. Někteří praví o panu hraběti 

z Thurnu,37 jiní o jiných. Při zavření sněmu se to zví. JMt p. Michal Slavata dal nám na 

sněmovním paláci pěkný titul, že jsme všichni lháři a pleticháři, co jsme koli slibovali…‘‘38

Slavatův bratr Michal39 byl totiž stavovskou vládou vcelku příhodně jmenován 

správcem jeho statků. Zatímco Jindřichohradečtí měšťané usilovali o povýšení Jindřichova 

Hradce do stavu královských měst včetně přidružení velké části panství, Michal Slavata 

společně s dalšími členy rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka, konkrétně Jindřichem a 

Divišem argumentovali ve prospěch Viléma Slavaty respektive jeho ženy. Skutečným 

vlastníkem pozemků totiž neměl být Vilém Slavata, ale jeho žena a děti, a tudíž zde neměl být 

žádný důvod k provedení konfiskace.40 Tomu odpovídá i skutečnost, že až do roku 1629 

vystupovala ve všech listinách jako majitelka panství Lucie Otýlie a Slavata přikládal svůj 

podpis a pečeť až na druhém místě nebo vůbec. Ke změně dochází až od chvíle, kdy Slavata 

získal právo užívat titulu vladaře domu hradeckého.41

                                                            
36

K náboženským sporům na Jindřichohradecku před začátkem stavovského povstání nejnověji: HRDLIČKA, 
Josef: Konflikt Jindřichohradeckých měšťanů v pamětech Jiříka ze Kře. In: JSH, č. 69 – 70, 2001, s. 188 – 208
37 Na jeho zájem o Jindřichův Hradec a další slavatovská panství poukázal i Vilém Slavata ve svých pamětech.
SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 140
38

TEPLÝ, František: Dějiny města Jindřichova Hradce, díl I., svazek 3. Jindřichův Hradec, 1935, s. 139 – 140  
39

Michal starší Slavata byl zřejmě nejstarším ze synů Adama Slavaty. S bratrem Vilémem ho i po jeho 
náboženském přechodu pojily úzké kontakty. Vilém Slavata například roku 1605 uplatňoval svůj vliv, aby pro
svého bratra vymohl dluh, který u něj měl Jan Diviš z Žerotína. BRANDL, Vincenc (ed.): Spisy Karla staršího z 
Žerotína. Oddělení druhé, Listové psaní jazykem českým, sv. 2. Brno, 1871, č. 509. s. 386 – 387. Slavatův bratr 
Michal také velel gardě chránící jeho dům na Malé Straně při vpádu Pasovských. SLAVATA z CHLUMU a 
KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 51 – 52. Roku 1616 byli oba 
přítomni otcovu pohřbu v Kutné hoře. DAČICKÝ z HESLOVA, Mikuláš: Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, díl 
II. Ed. Antonín REZEK, Praha, 1880, s. 158 -159. Společně také zasedli u slavnostní tabule po korunovaci 
Ferdinanda II. na českého krále roku 1617. KHEVEHÜLLER, Franz Christoph: Annales Ferdinandei, siebender und 
achter Theil, Leipzig, 1723, s. 1133 – 1136. Během povstání vykonával funkci komisaře pro kraj Kouřimský a 
Čáslavský, za což byl potrestán na majetku. Po vydání Obnoveného zřízení zemského musel opustit zemi, ale na 
přímluvu Viléma Slavaty mu byl povolen návrat. BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. 
Část první, s. 520 – 521. OSN heslo Slavata. Str. 341. K osobnosti Michala Slavaty z Chlumu a Košumberka dále 
Hálek, V.: Obrácení se Michala Slavaty ke katolické víře, Časopis katolického duchovenstva, roč. XXIII, č. 4, Praha 
1892. MAŤA, Petr. Von der Selbstapologie zur Apologie der Gegenreformation. Konversion und 
Glaubensvorstellungen des Oberstkanzlers Wilhelm Slawata (1572-1652, s. 299 – 300
40

Všichni tři Slavatové společně v reakci na aktivity zástupců radikálních jindřichohradeckých měšťanů podali 
vyjádření stavům, podle kterého Jindřichův Hradec nenáležel Vilému Slavatovy ale jeho ženě a dětem. TEPLÝ, 
František: Dějiny města Jindřichova Hradce, díl I., svazek 3., s. 143
41

KASÍK, Stanislav: Vývoj znaku Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, in: Heraldika a Genealogie, roč. 26, č. 2, 
1993, s. 63 – 78, zde s. 64 – 65, Doerr, A.: Der Adel der böhmischen Kronländer. Ein Verzeichniss derjenigen 
Wappenbriefe und Adelsdiplome, welche in den böhmischen Saalbüchern des Adelsarchives im k. k. 
Ministerium desInnern in Wien eingetragend sind, Prag 1900. Str. 108 – 109.
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Způsob, jakým se zastali Viléma Slavaty jeho příbuzní, je pozoruhodným příkladem 

fungování rodové solidarity v raně-novověké šlechtické společnosti.42 Nejedná se sice o zcela 

výjimečný jev, v případě nacházejících se v opačných konfesijně-politických táborech je to

vzhledem k jejich vysoké politické angažovanosti přinejmenším pozoruhodné. Tím spíš, že, 

jak ještě uvidíme, tato solidarita fungovala i nadále po porážce povstání, kdy si Slavata a jeho 

příbuzní svoje role vyměnili.43

Ke střetům mezi zástupci revoluční městské rady Jindřichova Hradce a Slavaty 

nedocházelo jen v Praze, ale i přímo v Jindřichově Hradci. Zde si Michal Slavata nechal radní 

několikrát předvolat na zámek, kde mezi oběma stranami docházelo k ostrým výměnám 

názorů. Jindřichohradečtí se také v Praze u direktorů domáhali Slavatova odvolání.44

K definitivnímu dořešení celé záležitosti v neprospěch Viléma Slavaty a jeho ženy došlo až na 

jaře roku 1620. Zajímavé je, že ve sněmovní rezoluci ze dne 11. května 1620 pojednávající o 

konfiskování majetku zpronevěřilých osob, není v případě majetků Viléma Slavaty a jeho 

ženy uvedeno jméno osoby, které se zabavují, zatímco u ostatních uvedeno je.45 Pozoruhodné 

je, že pro zachování stávajícího majetkového uspořádání se výslovně s ohledem na Kateřinu 

Hradeckou z Montfortu, vyjádřil ještě nedlouho před tím i Jáchym Ondřej Šlik.46

                                                            
42

O její nestálosti či neexistenci v raně-novověké aristokratické společnosti. MAŤA, Petr: Svět české aristokracie 
(1500-1700), s. 573 – 603
43

Nutno ovšem podotknout, že i tito Slavatovi příbuzní byli přítomni u defenestrace, na což i Slavata vyčítavě 
poukázal. SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl II., s.. 
104 – 105. Ve svých pamětech Slavata také na několika místech zmiňuje záhadnou osobu ze stavovského 
tábora, která mu donášela informace a mimo jiné ho i varovala před úklady opozice den před defenestrací. 
Dotyčný dokonce tvrdil, že přesvědčil vůdce stavů, aby byli místodržící vyhozeni z okna namísto původního 
plánu, podle kterého měli být ubodáni. SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře 
království českého, díl I., s. 123. Mohlo se jednat o některého ze Slavatů? Slavata také mluví o svých přátelích 
z řad vyznavačů Jednoty bratrské i v Apologii jezuitského řádu.: ,,…poněvadž vím o tom dobře v jakých hustých a 
strašlivých tmách duše jejich zavedené bloudí, z nichž mne dobrotivé a milostivé slunce spravedlnosti Boha 
Všemohoucího vyvedlo a mysl mou osvítilo. Kteréhožto štěstí, aby dosáhli, přál bych upřímně a vinšuji vroucně 
od Pána Boha všem těm, kteří v těch tmách oslepeni se zdržují, obzvláště pak mým přátelům. Z té příčiny všecka 
má na tu sektu pikartskou toliko se vztahuje (neb ji v ošklivosti mám) a ne na osoby, na něž jsem já upřímně 
laskav…‘‘ RA Slavata, Apologetica fol. 169. 
44 RULL, František: Monografie města Jindřichova Hradce. Jindřichův Hradec, 1875 s. 84 – 85
45

SKÁLA ze ZHOŘE, Pavel: Historie česká od r. 1602 do r. 1623 IV. Ed. Karel TIEFTRUNK, Praha, 1868. s. 116
46

Co se tkne statkův zpronevěřilých synů vlasti: předně znáti sluší, že statek Jindřichův Hradec a Bystřice není 
statek dědičný a vlastní Viléma Slavaty, ale paní staré z Hradce a vemou-li jí jej stavové jak jí to na stará kolena 
vděk bude, že nechce mnoho o tom vypravovati. SKÁLA ze ZHOŘE, Pavel: Historie česká od r. 1602 do r. 1623 IV.
s. 91. Dalo by se dlouze spekulovat o tom, co touto hrou Šlik sledoval. Nelze vyloučit, že se jednalo o sentiment 
a spravedlnost. Pravděpodobně však spíše hledal zadní vrátka a snažil se získat potenciálního přímluvce v době, 
kdy již situace nezvratně spěla k porážce povstání.
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I.III Cesta do Pasova

Vraťme se nyní k osudům samotného Slavaty po jeho odchodu do exilu. O tom, jak se 

Slavata dostal do Pasova, nás zpravují jeho paměti.47 Slavatova a Šternberkova cesta vedla 

z Duchcova a Libochovic nejprve na území neutrálního saského kurfiřta, který nechal ve 

vybraných městech poskytnout českým exulantům azyl. Oba pánové se nejprve uchýlili do 

blízkého Freiberku, kde se jim však zřejmě z důvodu jejich politické angažovanosti, dostalo 

od kurfiřta jen chladného přijetí. Jan Jiří I. pánům zaslal zprávu, v níž naznačil, že skutečnost, 

že se neohlásili předem, by mohla být sama o sobě dobrým důvodem k tomu je poslat zpět 

tam, odkud přijeli. I přesto jim bylo milostivě umožněno využít kurfiřtovy ochrany 

s podmínkou, že se přesunou do větší vzdálenosti od hranic.48 Ve Freiburku také napsal 

Slavata dopis datovaný 29. srpna 1619, který byl adresován stavům do Čech. Podle Pavla 

Skály ze Zhoře byl čten 4. dubna 1620 v soudné světnici za přítomnosti nejvyšších zemských 

úředníků a soudců zemských. Nejprve byl čten dopis Šternberkův a až po něm Slavatův. Ten 

odůvodnil odjezd ze země obavou o svůj život. Dodal ale, že si je vědom svojí přísahy 

z reverzu, který stavům dal po defenestraci a hodlá ji i nadále dodržovat. Předcházející přesun 

z Prahy do Teplic zdůvodnil špatným zdravotním stavem jeho ženy, která ho požádala, aby jí 

doprovázel. Na závěr pak žádal, aby o něm nesmýšleli zle, a slíbil, že se vrátí, až bude mít 

pocit, že mu v zemi nehrozí žádné nebezpečí.49

Slavata a Šternberk raději dále nepokoušeli trpělivost saského dvora a rozhodli se 

přesunout dále od hranic do Erfurtu. Ani zde však nenalezli vhodné podmínky pro delší 

setrvání a pokračovali tedy dále do Würzburku. Slavata zde předstoupil s žádostí o podporu 

před zdejšího biskupa Johanna Gottfrieda I. von Aschhausen50 v naději, že mu stoupenec 

protireformace a člen katolické ligy vyhoví.51 Biskup mu však odpověděl, že to není možné 

vzhledem k aktuálnímu nedostatku ubytovacích kapacit a oba pánové se i svým doprovodem 

museli spokojit s místním hostincem. Zde se také Slavata podle svých slov doslechl o tom, že 

se císař stále ještě zdržuje ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl nedávno korunován. Přesnou 

dataci Slavatovy cesty neznáme, ale víme, že ke korunovaci došlo 28. srpna 1619. Slavata se 
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SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 133 – 137
48 SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 134 – 135
49 SKÁLA ze ZHOŘE, Pavel: Historie česká od r. 1602 do r. 1623 IV. s. 37 – 38
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Slavata se zde ve svých pamětech zřejmě dopustil záměny. Uvádí zde, že je přijal biskup Julius: ,,Přijevše 
hrabě Slavata do Wirczburku, přednesl jest tehdejšímu biskupu Jeho Mil. Knížeti Juliusovi…‘‘ SLAVATA z 
CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s. 136. Biskup Julius 
Echter von Mespelbrunn byl však v této době již 2 roky po smti. Srov. NEUE DEUTSCHE BIOGRAPHIE, J - Julius 
Echter von Mespelbrunn
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Aschhausen
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tedy sám vypravil císařovi naproti do Frankfurtu, aby se mu mohl ohlásit a dostat od něj 

instrukce. Císaře a jeho doprovod zastihl v Aschaffenburku, odkud pokračovali společně zpět 

do Würzburku. Zde mu měl císař sdělit, že nyní jeho služby nepotřebuje a přikázal mu, aby se 

odebral do Pasova, kde už v té době dlel Martinic. Nějakou dobu byl však nadále hostem 

würzburského biskupa, jenž nyní Slavatu a Šternberka, zřejmě i z podnětu císaře, lépe 

zaopatřil.52 Pasov byl pro Slavatu stejně jako pro Martinice logickou destinací z více důvodů 

především i kvůli jejich předcházejícím vazbám na biskupa Leopolda. Ten musel po krachu 

svého pokusu o vojenské ovládnutí Čech v roce 1611 setrvávat po dobu vlády císaře Matyáše 

v pozadí, jeho situace se ale zlepšila po tom, co se vlády chopil jeho starší bratr Ferdinand II. 

Ten ho jmenoval velitelem obrany Vídně za svojí nepřítomnosti v roce 1619 a později také 

místodržitelem Tyrol. Slavata měl zřejmě fungovat jako jakási spojka mezi oběma bratry. 

Sám sice v pamětech o svých jednáních se členy katolické ligy na rozdíl od popisu činnosti 

Jaroslava Bořity z Martinic nepojednává, je však možné, že tak učinil s ohledem na svůj 

reverz. 

Další cesta obou exulantů vedla do Donauwörthu, kde se oba pánové a jejich rodiny 

rozdělili. Nejvyšší purkrabí zamířil přímo do Pasova, zatímco Slavata se svojí chotí do 

Altöttingu přes Augšpurk a Mnichov.53 Poutní místo navštívili Slavatové během svého pobytu 

v exilu ještě několikrát. Odbočka zahrnující návštěvu bavorské metropole však mohla mít i 

jiné důvody. Do Mnichova přes Augšpurk vedla i cesta císaře, který zde uzavřel spojenectví 

s vůdcem katolické ligy Maxmiliánem Bavorským. Slavata uvádí, že k výběru stejné trasy 

jako panovníka ho vedla obava z nebezpečí na cestách. Zdali v Mnichově zastihl císaře a zda 

se podílel na jednáních s Maxmiliánem Bavorským, Slavata sice neuvádí. Je ale možné, že 

tyto informace zamlčel s ohledem na svůj reverz. Na cestě do Pasova se pak také možná už 

tenkrát setkal s členem rodu Wittelsbachů Františkem Vilémem von Wartenberg.54 S ním 
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K Martinicovy v exilu VOLF, Miloslav: Jaroslav Bořita z Martinic po defenestraci. In.: Středočeský sborník 
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Wartenberg pocházel z morganatického sňatku bratra bavorského vévody Viléma V. Ferdinanda a šlechtičny 
Marie Pettenbeckové. Jejich potomstvo neslo přídomek von Wartenberg. František Vilém byl tedy členem rodu 
Wittelsbachů a bratrancem svého slavného současníka vévody a kurfiřta Maxmiliána I. Wartenberg se narodil 1. 
března 1593. Vzdělání získal na jezuitském gymnáziu v Ingolštadtu a na kolegiu germaniku v Římě, kde se 
zdržoval v letech 1608 – 1614. Po svém návratu do Mnichova obdržel svěcení a proboštství v Mnichově. Už od 
roku 1604 však byl proboštem v Altöttinku. Spříznění s Wittelsbachy vedlo ke vzhledem k Wartenbergově věku 
mimořádně rychlému politickému vzestupu, jelikož byl záhy po svém návratu z Itálie jmenován do čela 
poradního sboru kurfiřta Maxmiliána. Wartenbergovy biografové obvykle soudí, že se tehdy jednalo spíše o 
formální funkci. Skutečný vliv získal až po svém odchodu do Kolína nad Rýnem roku 1621, kde působil jako 
nejvyšší hofmistr na dvoře biskupa Ferdinanda, mladšího bratra vévody Maxmiliána. Roku 1625 pak byl zvolen 
biskupem v Osnabrücku. Ten byl však dobyt roku 1633 Švédy a zůstal v jejich držení do konce války. 



18

Slavata udržoval po dobu svého pobytu v exilu písemný styk, a ačkoliv se dochovalo pouze 

torzo korespondence datované v časovém rozsahu od 18. října 1621 do 31. srpna 1622, lze z 

jejího obsahu odvodit, že byli v kontaktu již dříve. Tato doposud přehlížená korespondence je 

pak důležitým svědectvím o Slavatově dalším pobytu v exilu, jelikož on sám nás s jeho 

podrobnostmi ve svých pamětech neseznamuje. Výjimkou jsou některé spíše úsměvné 

příhody týkající se ukrývání jeho garderoby a dalších cenností věrnými služebníky v Praze a 

Jindřichově Hradci, kteří se je následně snažili propašovat do exilu k strádajícímu pánovi.55

I.IV Pobyt v Pasově

Slavata tedy po cestě Bavorskem zakončil svoji pouť v Pasově, kde již v této době 

existovalo jádro katolického exilu kolem Jaroslava Bořity z Martinic.56 Těžko soudit na kolik 

se Slavata cítil být vázán sliby, které učinil zřejmě na nátlak. I ve svých pamětech přiznal, že 

po dobu svého internování v lobkovickém paláci zasílal situační zprávy do Vídně a Madridu.

Na mnoha místech se také pozastavoval nad charakterem samotného reverzu, který považoval 

                                                                                                                                                                                             
Wartenberg se pak podílel na vyjednávání míru jako vyslanec kolínského biskupa (byl i nadále jeho nejvyšším 
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prováděním protireformace na svých državách. GOLDSCHMIDT, Bernhard Anton: Lebensgeschichte des 
Kardinal-Priesters Franz Wilhelm, Grafen von Wartenberg, Fürstbischof von Osnabrück und Regensburg, Minden 
und Verden. Osnabrück, 1866, průběžně.
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ze své podstaty za neslýchaný.57 Slavatovy spisy, které v Pasově vypracoval, jsou každopádně 

všechny datované až do doby potom, co byl ze své přísahy zproštěn panovníkem a to samé lze 

říci i o dochovaných dopisech, které si zasílal s Františkem Vilémem Wartenbergem. Jisté je, 

že pokud se měl Slavata opět zapojit do politického dění, bylo nezbytně nutné se reverzu z 28. 

května 1618 zbavit. O jeho zrušení požádal císaře Ferdinanda listem z 25. listopadu 1619. 

Z jeho textu je patrné, že Slavata byl již pověřen nějakým úkolem, který ho stavěl do 

konfliktu se sliby z reverzu.58 Císař jeho žádosti vyhověl diplomem z 13. dubna 1620.59

Jednou z předností Pasova, která jistě hrála roli, při jeho výběru jako místa pobytu 

byla i vhodná geografická poloha60 v blízkosti Vídně a zároveň i Mnichova, který Slavata 

také minimálně jednou navštívil.61 Katoličtí exulanti tak i nadále mohli plnit roli diplomatické 

spojky Vídně s reprezentanty katolické ligy. Podobně císaře zastupoval i Adam mladší 

z Valdštejna na kurfiřtově dvoře v Drážďanech. Slavatova role v tomto směru se dá alespoň 

částečně zrekonstruovat z korespondence, kterou si zasílal s nejvyšším hofmistrem kolínského 

biskupa Františkem Vilémem Wartenbergem. Víme spolehlivě, že Slavata se s ním minimálně 

jednou setkal přímo v Altöttingu62 a i v pozdější době zde byl přijímán Wartenbergovými 

zmocněnci, což naznačuje, že Slavata se svojí rodinnou nejezdil do Altöttingu jenom, kvůli 

duševnímu odpočinku, jak se obvykle soudí, ale pravděpodobně také kvůli politickým 

jednáním. Hlavní význam dopisů, které si zasílal s Wartenbergem, zřejmě spočíval ve výměně 

informací politického charakteru. Ty byly obsaženy v přílohách, které se však nedochovaly. 

Je možné, že je Wartenberg buďto předával dál, nebo rovnou likvidoval vzhledem 

k choulostivosti jejich obsahu.63 Dopisy jsou ale v mnoha ohledech cenné i samy o sobě bez 
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dochovaných příloh. Mimo jiné se z nich dá zrekonstruovat i Slavatův itinerář v období od 18. 

října 1621 do 30. září 1622, kdy se pohyboval především po ose Vídeň, Pasov, Altöttink. 

Slavata sice trávil většinu času v Pasově, ale Altöttinku. Několikrát byl také povolán do 

Vídně, kde se zdržoval i po dobu několika týdnů.64 Slavata se také v tomto období hojně 

věnoval vypracovávání celé řady spisů.

Prvním z nich je nechvalně známé dobrozdání z 3. listopadu 1620 pojednávající o 

trestání vzbouřenců na majetku v Prácheňském a Plzeňském kraji.65 Toto dobrozdání je 

jedním ze Slavatovi tradičně nejvíce vyčítaných činů a to především zásluhou Antonína 

Gindelyho. Podle Gindelyho výkladu66 ho Slavata předložil z vlastní iniciativy. Slavatovi pak 

vytýká, že aby si zajistil bezpečný návrat do země a aby majetkem zaopatřil Jezuitský řád: 

,,jako první navrhl trest v tak strašných rozměrech a že návrh svůj v určité způsobě písemně 

pronesl.‘‘67 Skutečnost byla však mnohem prozaičtější. Vyplývá to z výkladu T. V. Bílka, 

jehož dvoudílný opus magnum, Dějiny konfiskací v Čechách,68 je zřejmě využíván pouze 

jako lexikon potrestaných rebelů a úvodní výkladová studie, která mimochodem vysvětluje 

okolnosti vzniku Slavatova dobrozdání a obsahuje i podrobný výtah z něj, bývá přehlížena.69

Uniká tak mimochodem i zásadní skutečnost, a sice to, že byl Slavata sepsáním tohoto 

dobrozdání pověřen císařským listem ze 14. října 1620. Slavata měl navrhnout, jak mají být 

spravovány statky obsazené císařskou armádou, a jak by měla být provedena obnova 

dobytých měst Písku a Prachatic tak, aby bylo vyhověno zájmu panovníka. O tom, že by tedy 

bylo Slavatovo dobrozdáním iniciátorem konfiskačního procesu, tedy nemůže být řeč, tím 

spíš, že již dříve bylo donu Baltasarovi Marradasovi slíbeno, že on a jeho vojsko budou za své 

služby vyplaceni majetky zabavenými ve dvou dotčených krajích a také v kraji 

Bechyňském.70 Slavata navrhoval jmenovat do každého kraje dva komisaře, kteří měli zabavit 

majetek obyvatelstva, které kladlo odpor postupujícím císařským vojskům. Komisaři pak měli

na jednotlivých statcích jmenovat své zástupce a ti pak měli podávat výkazy o příjmech 

statků. Slavata ale výslovně požadoval, aby byl brán ohled na ty, kdo císařským jednotkám 

vyšli vstříc, anebo podporovali povstání jen z donucení.71 Pobělohorská praxe však bohužel 

                                                            
64

FORST, Hermann (hg.): Politische correspondenz des Grafen Franz Wilhelm von Wartenberg, Bischoffs von 
Osnabrück, aus den Jahren 1621 – 1631, s. 9, 48.
65 BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část první, s. XIX
66

Podobně i KAVKA, František: Bílá hora a české dějiny. Praha, 1962, s. 5-16, 235-242
67

GINDELY, Antonín: Dějiny českého povstání léta 1618. Díl IV. Praha, 1880, s. 30 – 31 
68

BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část první, s. XIX
69

BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část první, s. XIX. – XX.
70 BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část první, s. XVIII.
71

Podle Slavaty k nim náleželi: Adam ze Šternberka, Jindřich Libštejnský a Jáchym Novohradský z Kolovrat a Jan 
Kryštof Kavka v kraji Prácheňském. A dále Jan a Vilém Klenovští, Karel z Říčan, Jan Jeníšek z Újezda a mnozí jiní, 



21

svědčí o tom, že majetek byl často konfiskován i v takovýchto případech.72 Potřeby 

vyprázdněné státní pokladny dostaly zřejmě přednost před spravedlností. 

Slavatovo dobrozdání je datováno pouhých pět dní před bitvou na Bílé hoře. Zdálo by 

se snad, že s porážkou povstání se otevřela cesta pro návrat rebely vypovězených osob. 

Pasovská epizoda však byla teprve u svého počátku. Historikové často spekulují o tom, co 

vedlo exulanty k tomu, že se svým návratem otáleli ještě téměř další dva roky. Nabízejí se 

v podstatě dva hlavní důvody. Tím prvním byla obava o bezpečnost. Stavovská armáda byla 

sice na Bílé hoře poražena spojenými silami vojsk císaře a katolické ligy, boje tím však 

automaticky neskončily. To platilo i pro jižní Čechy, kde se v Třeboni nacházela nejdéle se 

bránící posádka stavovského vojska.73 Právě odtud ještě na podzim roku 1621 vpadli 

nepřátelští vojáci na Slavatovy statky, o čemž byl informován.74 Slavata dokonce ve svých 

pamětech uvedl, že boje probíhající po Bílé hoře přinesly závažnější dopady jeho panstvím 

než předcházející období.75 Tuto skutečnost, jak ještě uvidíme, zohlednila i Vídeň přiznáním 

náhrady za vzniklé škody.76 Válečné operace dále probíhaly i na panstvích Jaroslava Bořity 

z Martinic, jenž uvedl právě obavu o svoji bezpečnost jako důvod, proč otálel s návratem 

z exilu.77 Důvodů ke strachu musel mít dostatek tedy i Slavata, o jehož likvidaci se v zákulisí 

hovořilo ještě léta po konci české války.78

Svojí roli ale mohlo sehrát i to jakým způsobem bylo k české zemi po bitvě na Bílé 

hoře přistoupeno ze strany císaře, který nejenže odkládal svůj vlastní příjezd do Prahy, ale ani 

neobnovil řádnou zemskou vládu, která se před počátkem povstání skládala právě z osob, jež 

byly po jeho vypuknutí vypovězeny do exilu. Místo nich byl správou země pověřen 

Maxmilián Bavorský, který však vládu v zemi zanedlouho předal Karlovi z Lichtenštejna.79
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Diktatura místokrále a s tím spojené suspendování dalších zemských privilegií, jako například 

nutnost žádat sněm o schválení výběru daní nebo při udělování inkolátu nově příchozím 

pozemkovým vlastníkům, způsobilo, že vítězství císařských zbraní nad rebely pro českou 

katolickou aristokracii získalo hořkou příchuť.80 O jejích snahách o obnovení tradičního 

fungování státu ještě bude řeč v dalších kapitolách stejně jako o snaze o obnovení trvalé 

rezidence panovníka v Praze jako tomu bylo za časů Rudolfa II.81

I z jednání Viléma Slavaty s císařem a jeho rady na podzim 1621 je cítit značná 

rezervovanost ze strany českého aristokrata. Vídeň v tomto období navštívil dvakrát. Při první 

návštěvě jednal pouze s císařem, který mu sdělil, že by si přál, aby nastoupil zpět do úřadu 

prezidenta české komory. Slavata to odmítl a nezdráhal se stanovit své vlastní podmínky, 

ačkoliv ze psaní Wartenbergovi není zcela jasné, o jaké se jednalo. Císař mu po té nařídil, že 

se smí pohybovat pouze mezi Vídní a Pasovem. Při druhé návštěvě byli u jeho jednání 

s panovníkem přítomni i tajní radové. Panovník ho ujišťoval, že k němu přede všemi 

ostatními chová důvěru a náklonost. Zopakoval požadavek, aby Slavata znovu doopravdy 

nastoupil do úřadu prezidenta české komory a přesunul se do Prahy, kde měl knížeti 

Lichtenštejnovi asistovat i v dalších záležitostech. Slavata odpověděl, že by žádost přijal, ale 

opět pouze za určitých podmínek, které císaři přednesl ústně i písemně. Jednou z nich byl i 

návrat císaře do Prahy a skutečné převzetí vlády v zemi do jeho vlastních rukou. Ve Vídni se 

po té zdržel ještě několik týdnů a odjel, jak sám napsal, až po té, co dostal zprávu o nemoci 

jeho ženy Lucie Otýlie.82 Nebylo to poprvé, kdy Slavata opustil horkou půdu s odvoláním na 

špatný zdravotní stav jeho ženy. Stejně tak odjel i z Prahy v létě roku 1619, aby nemusel být 

přítomen sesazení Ferdinanda II. z trůnu českého krále.83 Zdali byla Slavatova žena skutečně 

nemocná, nebo zda byl její zdravotní stav pouze záminkou, kterou Slavata potřeboval pro to, 

aby se vymanil z tlaku, kterému byl ve Vídni pravděpodobně vystaven, se již zřejmě 

nedozvíme. Jisté je však, že po tom, co spolu dorazili do Altöttinku se zdravotní stav Lucie 

Otýlie zázračně zlepšil, což Slavata vysvětluje působením přízně Panny Marie a lepšího 

vzduchu.84

Vídeň si byla zřejmě dobře vědoma toho, že správa a reformy dobytého království se 

budou lépe realizovat s přispěním loajálních osob z řad české aristokracie. Kromě sladkých 
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slov o náklonnosti a důvěře byli proto věrní aristokraté rovněž povyšováni ve stavu. Slavata 

tak byl diplomem z 10. dubna 1621 povýšen do říšského hraběcího stavu s právem na predikát 

Vysoce urozený (Hoch- und Wohlgebohren) a také byl polepšen jeho erb přidáním červeného 

štítku se stříbrným břevnem a třemi písmeny F M R symbolizujícími jména panovníků, jimž 

Slavata sloužil.85 Ani tato prestižní ocenění však nebyla českými aristokraty, nebo alespoň 

některými z nich, přijímána zcela bez rozpaků. Povyšující diplomy byly totiž vydány nikoliv 

českou, ale říšskou kanceláří. Tuto skutečnost pak Slavata a Martinic chtěli napravit 

prostřednictvím žádosti, se kterou se obrátili na kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z 

Lobkovic.86 Jednalo se o další demonstrativní gesto, které mělo připomenout, že český stát je 

v rámci říše v mnoha směrech suverénní entitou. Jak ještě uvidíme, k Slavatovu návratu do 

vlasti došlo až po té, kdy alespoň on v této záležitosti dosáhl svého. 

V souvislosti se Slavatovým povýšením do stavu takzvaných starých hrabat87 také 

došlo ke drobné při mezi ním a Františkem Leopoldem Wartenbergem v jejich korespondenci. 

Slavatu totiž popudilo, že Wartenberg nebral na jeho povýšení ohledy a místo řádného 

oslovení Hoch- und Wohlgeboren užíval i nadále výrazu grosgünstiger Herr und Patron.88

Slavata na to Wartenberga upozornil nejdříve taktně zasláním kopie diplomu z 10. dubna 

1621.89 Ten mu pak v odpovědi sice poblahopřál k povýšení ve stavu, ale i nadále opomíjel 

Slavatu správně titulovat. Slavata tedy Wartenberga v dalším dopise otevřeně upozornil, že 

má stejně jako ostatní aristokraté povýšení 10. dubna 1621 do stavu říšských hrabat právo na 

titul Hoch- und Wohlgeboren,90 což Wartenberg elegantně vyřešil přechodem do italštiny. 

V té pak Slavatu tituloval správným ekvivalentem illusstrisimo signor.91 V dochovaných 

německých konceptech je Slavata nicméně nadále titulován jako freundlicher lieber Herr.92 Je

těžké určit, co přesně bylo příčinou toho, že Wartenberg Slavatovi upíral řádné oslovení. 
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Faktem je, že starý hraběcí titul s predikátem ,,Vysoce urozený‘‘ byl na rozdíl od častěji 

udělovaného běžného hraběcího titulu vysoce prestižní raritou. V českém prostředí však 

existují poznatky naznačující, že nárok na predikát ,,Vysoce urozený‘‘ měl mít správně jen 

ten, kdo měl hraběcí předky už v pěti předcházejících generacích.93 Je možné, že právě tato 

skutečnost mohla být příčinou toho, že Wartenberg považoval Slavatovo povýšení za 

neoprávněné. 

Jedné ze zmíněných návštěv Vídně Slavata také využil k projednání návrhu na úpravu 

náboženských poměrů v zemi. Ten vznikl snad z popudu Ferdinanda II., který chtěl po 

Slavatovi a Martinicovi vypracovat návrh, jak by bylo české království přivedeno k jednotě 

s katolickou církví. Dokument byl pravděpodobně konzultován i s nejvyšším kancléřem 

Lobkovicem a ještě na podzim byl předložen Ferdinandovi II. Zároveň zde i přednesli žádost 

Vilému Lamormainimu, aby podal písemnou zprávu kardinálu Ludovisimu a přímo papeži. 

Po založení kongregace pro šíření víry v Římě 6. ledna 1622 sepsali Slavata s Martinicem 

dopis datovaný 25. dubna 1622 v Pasově, v němž nově založené kongregaci popřáli úspěch a 

připomněli své dobrozdání z předchozího roku. Dopis pak do Říma přednesl sám Lamormain. 

Kongregace pro šíření víry o něm a o příslušném dobrozdání jednali 8. července 1622. 

Lamormain zprávu rozdělil do tří částí. V první byla vyložena neutěšená situace katolické 

církve a náboženství v Čechách. Druhá pak obsahuje návrhy obou hrabat na nápravu situace 

založením dvou nových biskupství,94 církevních škol, úpravou zemského zřízení ve prospěch 

katolické církve a rozhojněním jejího majetku. Ve třetí části jsou pak vyloženy další 

Slavatovy a Martinicovy požadavky. Papež podle nich měl zaslat císaři dopis, v němž by ho 

dále povzbudil k reformě náboženství v zájmu katolické církve a Řím měl také ročně přispívat 

5 000 scudy na katolické faráře.95

Slavatova ruka měla napilno i v následujícím roce. Jeho počátek a novoroční oslavy 

Slavata strávil se svojí chotí v Altöttinku odkud se vrátili zpět do Pasova. V průběhu ledna a 

února se pak účastnil dalších jednání s panovníkem. Předně Slavata navštívil svatbu 

Ferdinanda II. s jeho druhou manželkou Eleonorou Gonzagovou dcerou vévody mantovského. 

K té došlo 2. února tedy pouhý den před vydáním generálního pardonu.96 Pravděpodobně
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ještě před svatbou se Slavata sešel s císařem v Salzburgu,97 kam ho měl doprovázet i po ní.98

Zde mu bylo společně s Martinicem a Jindřichem Libštejnským z Kolovrat přikázáno 

vypracovat dobrozdání obsahující seznam osob, které měly být obsazeny do vyšších i nižších 

zemských úřadů, jejichž fungování císař Slavatovi slíbil obnovit stejně jako obnovení řádných 

soudů, aby tak byla chráněna práva obyvatel země.99

Výčtu předchází podrobné pojednání o státoprávních změnách, které by měly 

posloužit k upevnění vlády Habsburků v českém království. Slavata zdůraznil potřebu obnovy 

katolické církve v zemi a posílení autority panovníka a jeho následníků, která byla od roku 

1609 zkoušena rebeliemi. Tím mělo být dosaženo boží přízně, zajištění pevné pozice 

panovníka a míru a prosperity země. Dále měla být obnovena pozice duchovního stavu na 

sněmech, na nichž měl arcibiskup pražský zaujmout přední místo, které dříve náleželo vladaři 

domu rožmberského. V zemských úřadech měli nadále sloužit jenom katolíci a přísahu měli 

skládat již jen panovníkovi a ne i stavům jako tomu bylo dříve. Český trůn měl být volitelný 

pouze v případě vymření vládnoucí dynastie, což, jak uvádí Slavata, koneckonců platilo už 

podle staré ústavy.100

Nejobsáhlejším ze všech spisů, které Slavata v exilu vypracoval, však byla obrana 

jezuitského řádu.101 Se psaním apologie Slavata začal pravděpodobně v polovině roku 1622 a 

dokončil ji někdy na jaře roku 1623.102 Účelem spisu zřejmě neměla být pouze obhajoba ze 

země vypovězeného jezuitského řádu, jak by napovídal její název.103 Poskytovala zároveň i 

výklad, který shrnoval, jak tehdejší politickou krizi v českém království, tak i události, které 
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,,Obranní odpověď ctihodných otcův Societatis Jesu, to jest Tovaryšstva Ježíšového proti obecnímu decretu 
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kterýmžto nepořádným dekretem P. P. Societatis Jesu Leta Páně MDCXVIII. po narození syna Božího se 
z království českého vypovídají.‘‘ RA Slavata Apologetica, fol. 1
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k ní vedly. Ve třech jazycích104 sepsaný traktát byl zřejmě určen pro čtenáře nepocházející 

z českého prostředí, kterým se tak měl dostat do rukou protipól k apologiím vydaným 

reprezentanty vzbouřených stavů.105 Jeho obsah v podstatě hájí nejen jezuity, ale i další 

katolické radikály včetně Slavaty samého, jenž ze stavovských apologií koneckonců také 

nevyšel nijak zvlášť dobře. 

Celý spis je prodchnut ostrou kritikou Jednoty bratrské a jejích politických vůdců, 

jichž je žalobou stejně jako obhajobou jezuitů. Slavata si dal mimo jiné velmi záležet na 

vyložení ideologických a věroučných rozdílů mezi českými utrakvisty, z nichž pramenila 

jejich vnitřní nesoudržnost. Jednotu bratrskou označuje za pikarty, tedy sektu popírající 

reálnou přítomnost boží v eucharistii. Z toho důvodu nemohli být vyznavači české konfese,106

která vycházela z konfese augšpurské,107 a proto se na ně nemohl vztahovat ani Rudolfův 

majestát, pod který se, jak napsal Slavata, vloudili podvodem.108 Jeho legitimitu Slavata 

zpochybňuje, jelikož byl na císařovi Rudolfovi vynucen po naverbování stavovského 

vojska.109 Sám o sobě pak byl kořenem všeho zla a běd, kterými v té době země česká 

trpěla.110 Jeho ustanovení navíc nedodržovali ani stavové podobojí.111 V době, kdy Slavata 

apologii dokončil, již zřejmě ztratila na aktuálnosti, a proto její autor upustil od zveřejnění, 

ačkoliv se zdá, že se jednalo o jeho původní záměr.112

V polovině roku 1622 také nastala chvíle, kdy Slavata pravděpodobně poprvé od 

svého odchodu do exilu zavítal zpět do vlasti. Zřejmě někdy v červnu se odebral do Prahy, 

kde dostal císařův dopis, jímž byl požádán o to, aby zasedl v komisi, která měla rozhodnout o 

potrestání účastníků stavovského povstání na Moravě. V této věci v Praze také jednal 

s knížetem Karlem z Lichtenštejna, který mu sdělil, že po skončení fungování komise se 

Slavata měl stát moravským zemským hejtmanem. Slavata císaři odpověděl dopisem, jímž se 
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,,Trojího jazyka štítem proti klamům a pomluvám ohražení, nevinnost svou neslušně a nenáležitě uraženou 
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108 Prostřednictvím porovnání mezi stavy podobojí. RA Slavata Apologetica, fol. 152 – 160.
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RA Slavata Apologetica, fol. 136.
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Zejména naráží na aktivity Albrechta Jana Smiřického, který podle Slavaty na svých panstvích netrpěl jiné 
kněží než bratrské a luterány vyháněl. RA Slavata Apologetica, fol. 164. Naproti tomu například Jiří Popel 
z Lobkovic vychází ze Slavatova hodnocení jako kupodivu mírný pán. RA Slavata Apologetica, fol. 85 – 89
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MAŤA, Petr. Von der Selbstapologie zur Apologie der Gegenreformation. Konversion und 
Glaubensvorstellungen des Oberstkanzlers Wilhelm Slawata (1572-1652), s. 95 – 96
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ze zmíněné komise pro Moravu omluvil.113 Lichtenštejnovi pak sdělil, že ve věci 

hejtmanského úřadu chce ještě osobně jednat s císařem. V dopise Wartenbergovi, kterému 

mimo jiné i zaslal kopii listu pro císaře, byl však o něco konkrétnější a svěřil se, že s přijetím 

úřadu nepočítá a hodlá císaři osobně vyložit svoje důvody.114

Po jednáních v Praze se Slavata zřejmě na přelomu června a července odebral na cestu 

zpět do Pasova. Vinou nečekaného vpádu kozáků do Čech se však několik dní zdržel na 

Plzeňsku.115 Odtud pak již dorazil někdy kolem počátku července do Pasova.116 Konec měsíce 

pak strávil se svojí ženou a tchyní v Altötinku odkud se Slavata vrátil zpět do Pasova, kde 

setrval pravděpodobně až do konce měsíce.117 Toto období již bylo zřejmě naplněno 

přípravami na návrat do vlasti. Jejich součástí byla i úprava právních a náboženských poměrů 

na panstvích jeho ženy. Nové městské zřízení bylo v Jindřichově Hradci vyhlášeno dne 18. 

srpna 1622. Podle něj byl zrušen úřad purkmistra a byl nahrazen vrchnostenským regentem. 

Obyvatelé Jindřichova Hradce se měli srovnat v náboženství se svojí vrchností a město 

ztratilo i další privilegia.118 Slavata a jeho žena také upustili od kapitálních trestů pro vůdce 

rebelů na jejich panstvích a spokojili se s jejich potrestáním na majetku.119

Slavata se po té v srpnu odebral nejprve zpět do Pasova,120 odkud zamířil do Vídně. 

Zde se zdržel téměř celý jeden měsíc. Zhruba od konce srpna do konce září. Svůj čas zde 

využil k tomu, aby s panovníkem a jeho rady projednal otázku jeho jmenování do úřadu 

moravského zemského hejtmana, z něhož nakonec pravděpodobně především kvůli Slavatově 
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Přesto bývá obvykle uváděn jako člen této komise, např.: KNOZ, Tomáš: Pobělohorské konfiskace. Moravský 
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nezájmu o tento úřad sešlo.121 Jinak se však Slavatův pobyt ve Vídni nesl ve znamení mnoha 

zisků, kterými chtěl panovník zřejmě definitivně přesvědčit Slavatu k návratu do Čech a 

nastoupení do jeho úřadů. V prvé řadě byl Slavata jmenován 7. září 1622 tajným radou, byť se 

v této době zřejmě jednalo pouze o funkci titulární.122 O pět dní později byla Slavatovi 

přiznána náhrada za ztráty, kterými utrpěla jeho panství v letech 1618 – 1621 ve výši 50 000 

kop. Za jejich zpětné zapůjčení mu byl udělen zápis na platy na Zbiroze, Točníce a Králově 

Dvoře.123 Konečně se mu také podařilo dosáhnout toho, že jemu v předchozím roce říšskou 

kanceláří udělený říšský hraběcí titul byl listinou z 23. září 1622 konfirmován i kanceláří 

českou.124

Není divu, že se Slavata Wartenbergovi omlouval, že na jeho psaní odpověděl se 

zpožděním, jelikož byl po celou dobu svého pobytu ve Vídni zaneprázdněn. Z psaní 

Wartenbergovi je také patrné, že panovník a jeho radové nadále pokračovali ve svojí hře 

s českými aristokraty. Slavatovi bylo slíbeno, že po návratu do Prahy se zde setká s císařem, 

jenž se podle něj konečně chystal poctít Prahu svojí přítomností.125 S největší 

pravděpodobností však nepočítal s tím, že k příjezdu panovníka, po němž byly konečně 

obnoveny zemské úřady (ovšem se zachováním dosavadního dominantního postavení Karla 

z Lichtenštejna v čele zemské správy), dojde až 11. dubna následujícího roku.126 Během 

návštěvy Vídně se tedy Slavata zřejmě definitivně rozhodl pro trvalý návrat zpět do vlasti. 

Ještě před tím naposledy navštívil Pasov a Altöttink, kde se zřejmě už od července trvale 

zdržovaly jeho žena a tchyně.127 Před návratem do Prahy Slavata navštívil Jindřichův Hradec, 
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kam slavnostně vstoupil 18. října 1622.128 Stalo se tak tedy až téměř dva roky po bitvě na Bílé 

hoře. Zdá se, že až teprve při Slavatově poslední návštěvě Vídně, byly dohodnuty podmínky, 

na základě nichž byl český aristokrat ochoten se opět naplno ujmout svých povinností 

plynoucích z jeho služby v zemských úřadech.

                                                                                                                                                                                             
navštěvoval i nadále po smrti svojí ženy. KELLER, Katrin, ed. a CATALANO, Alessandro, ed.: Die Diarien und 
Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667). Wien, 2010. 7 sv., s. 580
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RULL, František: Monografie města Jindřichova Hradce, s. 91
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2. Vilém Slavata a pobělohorské konfiskace

Jedním ze zásadních procesů probíhajících na území českého státu po porážce 

stavovského povstání byly i pobělohorské konfiskace. Majetkové přesuny vyvolané trestáním 

účastníků rebelie byly pozorně sledovány elitou vídeňského dvora, císařské armády i 

nekompromitované části české aristokracie. Levně prodávané konfiskáty se staly prostředkem 

odměny těch, kdo zachovali věrnost a odvedli svoji službu panovníkovi, jenž tak zase získal 

chybějící zdroje pro vedení nákladné války. Obětem předchozího kola konfiskací, 

prováděných v režii vůdců povstání, se nyní naskytla možnost obohatit se stejným způsobem, 

jakým byly ještě nedávno sami ohroženy, a většina z nich129 dokázala této příležitosti 

znamenitě využít. Není proto divu, že se historikové130 pozastavují nad nápadně malou měrou 

zisku Viléma Slavaty této oblasti, který se jinak těšil velké přízni Vídně.

Důvodů Slavatových nepatrných zisků v první vlně konfiskací mohla být celá řada. 

Troufám si však říct, že o nezájem nebo demonstrativní nesouhlas se nejednalo.131 Je faktem, 

že Slavata není uváděn ani mezi účastníky sněmu v Řezně z přelomu let 1622 – 1623.132 Na 

skutečnost, že tento sněm proběhl v době, kdy se fakticky uzavíralo první kolo konfiskací, a 

mezi přítomnými nacházíme celou řadu úspěšných žadatelů, jejichž nárok byl uznán právě 

v průběhu toho sněmu, poukázal Tomáš Knoz.133 V případě manželů Slavatových, ale 

nacházíme důkaz o jejich zájmu o nákup konfiskátů ještě v pozdější době. Jedná se o dopis, 

který společně adresovali Vilém Slavata a jeho žena Lucie Otýlie Karlovi z Lichtenštejna 

ještě 21. února 1623 v době, kdy už byla většina konfiskátů přerozdělena. V něm si ztěžují na 

škody způsobené na jejich majetcích císařskými vojáky kvartýrujícími zde od bitvy na Bílé 

hoře. Za svoje ztráty (doložené v nedochované příloze, která byla údajně ověřena Pavlem 

Michnou z Vacínova) žádali odškodnění buď v penězích, nebo formou slevy na nákup 

nějakého konfiskovaného statku.134 Ještě v témže roce pak Slavata uskutečnil nákup 

Košumberku, který mu byl přiznán císařskou rezolucí z 3. června 1623. Ten byl původně 

majetkem Diviše Lacemboka Slavaty (+1623), jenž byl ve stejné době potrestán konfiskací 
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majetku za svou účast na stavovském povstání.135 Nepomohly mu ani přímluvy jeho vlivného 

příbuzného Viléma Slavaty, který se ho před ztrátou majetku snažil ochránit podobně jako se 

ho Diviš a ostatní Slavatové ještě před nedávnem snažili ochránit před stejným osudem.136

V tomto případě ale o slevě, kterou manželé Slavatovi požadovali, nemohla být řeč, 

ačkoliv se zdá, že jejich nároky uznal i Karel z Lichtenštejna.137 Statek, jehož odhadní cena 

byla stanovena na 50 625 kop grošů míšeňských, byl totiž Slavatovy prodán podle císařské 

rezoluce za 62 659 kop 17 grošů míšenských, tedy ve vyšší taxe.138 Slavata si také na vysokou 

cenu postěžoval u císaře. V suplice Ferdinandovi II. proti výši stanovené ceny protestoval, 

zdůraznil, že není brána v úvahu jeho dosavadní služba domu rakouskému a poukázal na 

nevýhodnou lokalizaci velkostatku, jenž byl vzdálen jak od Prahy, tak od jeho jihočeských 

dominií. Na protest však nebyly brány ohledy.139

Proč tedy vlastně Slavata tolik lpěl právě na nákupu, jehož nerentabilnosti a 

nestrategičnosti si byl vědom i on sám? August Sedláček ve svojí klasické práci poznamenal, 

že Slavatovou motivací pro nákup Košumberku byla pravděpodobně snaha zachovat rodu 

Slavatů majetek, s nímž byl odedávna spojován.140 Rodová mytologie jindřichohradeckých 

Slavatů, jejímž tvůrcem byl Vilém Slavata, se však zakládala především na zdůrazňování 

příbuzenských vazeb k vymřelým větvím rodu Vítkovců.141

O tom, že Vilém Slavata sám zřejmě neplánoval, že by Košumberk držel delší dobu, 

svědčí i pozdější prodej Divišovu synovi Jindřichu Vilémovi v roce 1634.142 Podle Petra 

Čorneje, který zkoumal Bílkem shromážděné údaje statistickou metodou, došlo k odkoupení 

konfiskátu někým z příbuzných zhruba v osmi procentech případů.143 Vilém Slavata navíc 

Košumberk podržel jen o něco málo déle než deset let. Roku 1634 Košumberk prodal 

Jindřichu Vilému Slavatovi, jenž byl synem Diviše Lacenboka Slavaty, kterému byl statek 

nedlouho po jeho smrti zkonfiskován.144 V této době již bylo vlastnictví majetku po pánech 

z Hradce jejich Slavatovskými pokračovateli bezpečně zajištěno a vydržování odlehlých 

statků ve východních Čechách, navíc těžce devastovaných hrůzami třicetileté války, 
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definitivně ztratilo svůj smysl. O tom jaký měl asi Košumberk význam pro jindřichohradecké 

Slavaty, zřejmě vypovídá i to, že po vymření košumberské větve rodu v 50. letech 17. století 

už o něj Vilémovi potomci zájem neprojevili.145

Je možné, že pravým důvodem proč Slavata Košumberk koupil, byla tedy spíše snaha 

zachránit majetek svých evangelických příbuzných.146 Vítězství habsburského tábora v české 

válce totiž nemuselo být definitivní a i Vilém Slavata ještě minimálně jednou potřeboval 

pomoc svých evangelických příbuzných, konkrétně bratra Michala, v době kdy do Čech 

vpadli Sasové.147 Koneckonců i Michalův statek Nový Stranov zůstal v majetku rodu Slavatů 

i po té, co byl Michal po vydání Obnoveného zřízení zemského nucen ze země odejít. Na 

Nový Stranov se vrátil teprve na sklonku života na základě Vilémových přímluv a poté, co 

konvertoval ke katolictví.148

V souvislosti s osudem majetku Slavatových příbuzných po císařově vítězství nad 

rebely nacházíme také pozoruhodnou zmínku v dopise Jakuba Petrozelina, církevního správce 

Třebíče, z 25. listopadu 1620. Petrozelinus zde mezi novinkami, které sděluje paní Kateřině 

Žerotínské z Valdštejna, zmiňuje mimo jiné i následující: ,,Mladý hrabě z Thurnu, že jest na 

milost přijat a že statkové jeho pana otce jsou mu puštěni, a panu Vilímovi Slavatovi, že 

statkové Smiřických jsou dáni.149‘‘ Osud statků předčasně zemřelého Albrechta Jana 

Smiřického procházel od samého počátku dramatickým vývojem. Vzhledem ke vrozené 

indispozici jeho bratra přicházely jako dědicové v úvahu předně jeho sestry. Starší z nich 

Eliška Kateřina se sice po prožití milostné aféry s jakýmsi kovářem stala černou ovcí rodiny a 

byla uvězněna. Po smrti jejího bratra ji však zřejmě ze zištných důvodů osvobodil Ota Jiří 

z Vartenberka, který dlouho neváhal se sňatkem s potenciální dědičkou. Společně pak obsadili 

Jičín, ještě než mohla uplatnit nárok mladší sestra Markéta Salomena manželka Jindřicha 

Slavaty z Chlumu a Košumberka, jenž svou ženu v následné při zastupoval. Ta byla 

rozhodnuta ve prospěch Slavatů a Jindřich Slavata se proto dostavil společně s komisaři na 

zámek Jičín. Následná konfrontace se švagrovou nakonec skončila výbuchem, který ani jeden 

z hlavních aktérů nepřežil. Podle Pavla Skály ze Zhoře byly při výbuchu zraněny i dvě děti 
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Jindřicha Slavaty150 a zdá se, že vzhledem k tomu, že máme z pozdější doby zprávy pouze o 

jednom z nich, je možné, že to druhé svým zraněním podlehlo. Syn Albrecht Jindřich Slavata 

byl ovšem nadále právoplatným dědicem, o čemž svědčí i konečné rozhodnutí pře, podle 

něhož byl druhému manželovi Markéty Salomeny přiznán nárok na vyrovnání.151 Byla zde 

tedy na konci roku 1620 možnost, že Vilém Slavata projeví zájem o majetek Smiřických, ať 

už kvůli svým příbuzným, nebo sobě samému?152 Nebo se jedná pouze o jednu z mnoha 

klamných fám kolujících folklórem v nejisté době po porážce stavovského povstání?

Slavatův zájem o majetkové přesuny v první polovině dvacátých let nicméně 

předpokládali i Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a jeho žena Polyxena. O jejich sledování 

vývoje otázky naložení s Třeboňským panstvím ještě bude řeč. Další zmínku pak nacházíme 

v Polyxenině dopise z přelomu března a dubna roku 1626, v němž je Vilém Slavata 

podezříván z úmyslu sebrat dačické panství vdově po nedávno zemřelém Lvu Burianovi 

Berkovi z Dubé: ,,Můj králi, Negrillo153 udělá vše pro to, aby, jak jsem již řekla Dačice 

získal.‘‘ Potenciální zranitelností berkovského dědictví, kterou, jak se kněžna z Lobkovic 

domnívala, zřejmě mohl chtít Slavata využít, bylo jeho zadlužení. Tím, kdo mu měl v jeho 

údajné snaze dopomoci byl Jaroslav Bořita z Martinic, který byl v závěti stanoven stejně jako 

kníže z Lobkovic jedním z poručníků Berkova dědice.: ,,Pequenělo154 se jí bude snažit obrat 

o Dačice. Pokud budu moci, tak se mu to nepovede.‘‘155 Žádné jiné důkazy o Slavatově zájmu 

o Dačice kromě spekulací kněžny, jejíž předvídavost byla pověstná,156 nenacházíme. Při 

pohledu na mapu však musíme uznat, že připojení Dačic nacházejících se nedaleko Slavatovy 

Telče by určitě mělo svoji logiku.

Jedinou (?) skutečnou odměnou Ferdinanda II. Vilému Slavatovi byla zástava panství 

Mělník.157 Podobně jako v případě Košumberka však vidíme, že se jednalo o statek, který se 

nacházel daleko od jádra Slavatových držav v jižních Čechách. I sám Vilém Slavata si 
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ztěžoval na skutečnost, že statky, které získal, jsou takříkajíc z ruky.158 Zásada snahy o 

arondaci už existující pozemkové državy prostřednictvím nabytí nových konfiskátů byla 

součástí strategie všech velkých nabyvatelů.159 Osud konfiskovaných panství nacházejících se 

v sousedství Slavatovy jihočeské domény by proto měl být, jak ještě uvidíme, hlavním 

vodítkem při hledání odpovědi na otázku, proč právě Vilém Slavata vyšel z konfiskačního 

procesu zkrátka. 

Světlo na záhadu nedostatečně odměněného císařského rady vrhá diskuze z října 1623, 

kterou mezi sebou v korespondenci vedli místodržící Karel z Lichtenštejna a velitel 

císařských vojsk don Baltazar Marradas. Celá záležitost začala Marradasovou žádostí o 

vyplacení pohledávek jeho pluku, které mělo být provedeno v podobě postoupení 

konfiskovaných statků. Ty mu údajně měly být přislíbeny po dohodě s českou komorou.160

Marradas měl tehdy na mysli statky nacházející se ve třech krajích, které byly obsazeny jeho 

vojsky. Jednalo se o kraje Prácheňský, Bechyňský a Plzeňský.161 Právě statků zabíraných 

Marradasem a dalšími císařskými generály ještě před Bílou horou se také týkalo dobrozdání 

Viléma Slavaty z 3. listopadu 1620, ve kterém Slavata mimo jiné jasně uvedl, že je nutno 

diferencovat mezi statky zabranými násilím a těmi, kde bylo císařské vojsko přijato bez 

odporu.162 Marradas však chtěl statky v těchto krajích udržet pro svoji potřebu za každou 

cenu, i když se jednalo třeba o statky pardonovaných osob. Zrovna tak nedbal 

Lichtenštejnových nařízení ze 4. srpna a 12. září 1623, aby z dotčených statků byly řádně 

odváděny daně do rentmistrovského úřadu.163

Lichtenštejnova odpověď Marradase určitě nepotěšila. V dopise ze 4. října mu napsal, 

že komoře, jejímž prezidentem byl v té době mimochodem Vilém Slavata, u něhož můžeme 

zájem o statky v uvedených třech krajích předpokládat: ,,není nic známo o tom, že 

k uspokojení jeho regimentu jsou určeny konfiskované statky v povědomých třech krajích, 

které by si adresát mohl podle své libosti vybrat.‘‘ Místo toho je nutné, aby dal sestavit a co 

nejdříve zaslal vyúčtování jeho pluku.164 Marradas ve svojí odpovědi Lichtenštejnovi ohledně 

konfiskovaných statků píše, že mu byly komorou několikrát ústně přislíbeny. Jedná se o 

statky ve třech krajích, které obsadil, a jsou určeny k uspokojení jeho regimentu. Komora prý 
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nikdy nic nenamítala. K námitce komory, že byl jeho pluku řádně vyplacen žold, dodává, že 

jeho jednotky si vždy počínaly ukázněně na rozdíl od jiných těles, která napáchala desetkrát 

větší škody. Na závěr dopisu Marradas přiložil vlastní rukou a v rodném jazyce psané post 

scriptum, v němž se podivuje nad tím, že se komora ke svému příslibu nezná, ačkoliv o celé 

věci nejednou hovořil s pány Slavatou a Michnou.165

K poslednímu dopisu týkajícímu se této záležitosti pak Marradas připojuje opis 

císařské rezoluce, podle níž je mu slíbeno, že konfiskované statky ve třech krajích jsou 

vyhrazeny pro potřeby vyplacení jeho pluku, o čemž měl být on i Huerta nesčíselněkrát 

ujištěn také ústně Vilémem Slavatou, Jaroslavem Bořitou z Martinic a Pavlem Michnou z 

Vacínova. Vzhledem ke svojí zdravotní indispozici pak posílá do Vídně místo sebe Huertu.166

Baltazar Marradas z těchto sporů nakonec vyšel v podstatě vítězně. Závěrečná rezoluce ze 17. 

června 1627 mu totiž po předchozím odečtení již zaplacených pohledávek a strhnutí částky, 

kterou Marradas s Huertou vybrali na kontribucích, přisoudila konfiskáty v hodnotě 622 316 

zlatých.167 Jedním z nich byl i statek Červená Lhota, který měl být zkonfiskován zřejmě zcela 

nevinnému Bohuslavu Ruthovi z Dírného a jenž Marradas za odměnu přidělil svému 

podřízenému podplukovníkovi Antoniu Brukciovi.168 Brukcio byl přitom velitelem stálé 

vojenské posádky, která se od roku 1622 nacházela v Jindřichově Hradci,169 a udržoval 

s Vilémem Slavatou dobré vztahy.170 Zemřel roku 1638 a o dobrém poměru k Slavatovi a jeho 

panstvím jistě svědčí i fakt, že je pohřben v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci,

kterému odkázal 300 zlatých.171 Červená Lhota pak vzhledem k jeho bezdětnosti připadla zpět 

královské komoře. 2. ledna 1641 pak statek zakoupil Vilém Slavata za 60 000 zlatých.172 Zdá 

se tedy, že teprve po uspokojení nároků císařských velitelů a radů, se Slavatovy naskytla 
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možnost rozšířit jeho dominium v jižních Čechách.173 Ještě téhož roku také Slavata královské 

komoře vrátil zástavu na odlehlé panství Mělník.174

Další možností, jak rozšířit Slavatovu jihočeskou územní državu po porážce povstání 

bylo obnovení snahy o získání dědictví po pánech z Rožmberka. Spor o dědictví po Petru 

Vokovi byl jednou z nejostřejších pří uvnitř české stavovské obce v době před vypuknutím 

povstání. Doposavad nebylo ve studiích zabývajících se touto problematikou poukázáno na 

jeden relativně známý pramen související i s touto problematikou. Poměrně velký prostor je 

této záležitosti věnován v žalobě Viléma Slavaty ve druhé stavovské Apologii.175 Autorem 

druhé apologie byl s největší pravděpodobností Jáchym Ondřej Šlik.176 Aby tento bod 

obžaloby nevyzněl jako pouhá majetková pře, je zde navíc umně zamaskován rouškou 

konfesijního boje, která má dotvořit obraz Slavaty jako náboženského utlačovatele a fanatika. 

Šlik totiž poukázal na to, že ze statků zděděných Švamberky po Petrovi Vokovy měla být 

financována jím založená evangelická škola v Soběslavi.177 Nelze však opomenout ani 

závažné výhrady k postupu Slavaty, který ve sporu dostal plnou moc od svojí ženy k jejímu 

zastoupení u soudu, kde hájil její nároky.178 Zdá se, že poprava179 císařských místodržících 
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českého. Praha, 1862, s. 37
178

Aby pak tak snadně v mínění svém zmýleni nebyli, potáhli k sobě i do té rady nejvyššího purkrabí i některé 
jiné soudce zemské. Co se komu zdá, kdo by tu práv zůstal, kdyby manžel jedné ze stran a rádcové na soudu 
seděli? Ježto jestliže muž ženě, a žádný té straně, s kterouž na roku stojí, svědčiti, nad to na soudu, kde by se jí 
dotýkalo, seděti nemá. Zřízení zemské také žádnou inou příčinu nedopouští, nejvyššího sudího z lavice k radě 
vyprošovati, než proto, že ti všickni z obzvláštní povinnosti na soudu sedati musí. ŠUBERT, Václav (ed.): Apologie 
druhá stavův království českého. Praha 1861, str.37 – 38.
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A bylo tomu již na tom, že měli ti statkové nadepsanému Petrovi ze Švamberka z rukou vyňati a do sequestru 
dáni býti. Což kdyby se bylo stalo, kdyby nijakž jináč nemohli uložení svého provésti, při nejmenším byli by se 
slyšením též rozepře, aneb po vyslyšení s nálezem, podlé starobylé své v takových příčinách zvyklosti, tak dlouho 
odkládli, že by pro smrt stran a nápadníkův jich jednoho po druhém, nikdy tomu konec učiněn nebyl. ŠUBERT, 
Václav (ed.): Apologie druhá stavův království českého. Praha 1861, str. 38
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měla přispět i k vyřešení dalšího z mnoha osobních sporů zmítajících předbělohorskou českou 

stavovskou obcí.180

V průběhu České války bylo Třeboňské panství těžce zasaženo boji. Situace se 

nezlepšila ani po jejím konci. Třeboň byla Švamberkům stejně jako jejich ostatní panství 

zabavena.181 Na rozdíl od ostatních švamberských majetků, o které se podělili Jan Oldřich 

z Eggenberka a Karel Bonaventura Buqoy, ale zůstala Třeboň po dlouhou dobu majetkem 

koruny.182 Po kapitulaci zdejší stavovské posádky následovalo období ,,správy‘‘ císařskými 

veliteli Marradasem, Huertou a Zdeňkem Libštejnským z Kolovrat, které dovršilo obraz 

zkázy kdysi prosperujícího panství. V takovém stavu byla Třeboň roku 1623 dána do správy 

Vilému Slavatovi.183 Do března roku 1625 brala nepatrné důchody ze zdevastovaného

třeboňského panství česká komora a část dostával i Vilém Slavata. Bílek ve svých dějinách 

konfiskací konstatuje, že ještě roku 1625 Vilém mladší z Lobkovic a Lucie Otýlie Slavatová z 

Hradce o Třeboň jevili zájem, ale od svého nároku nakonec z mnohých příčin upustili. 

Především asi kvůli zadlužení panství.184 To ještě téhož roku přešlo do vlastnictví císařova 

syna Ferdinanda Arnošta.185

Trochu jiný pohled na příčinu ztráty nároku žadatelů měl však kancléř Lobkovic. 

Z jeho dopisu datovaného ve Vídni 7. března 1625 vyplývá, že Lobkovic konzultoval nároky 

svého příbuzného Viléma mladšího i s Karlem z Lichtenštejna, který mu sdělil, že se 

panovník v této věci nemůže rozhodnout. Doslova píše, že: ,,Vilém se proto vrací tam a 

zpět.‘‘ Pozastavuje se i nad šancemi Viléma Slavaty ve stejné záležitosti: ,,Panovník nařídil 
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Pamětní knihy města Jindřichova Hradce v popisu defenestrace uvádějí, že ten, kdo tulichem vypáčil 
Slavatovu ruku, kterou se držel okna, byl Petr ze Švamberka. RULL, František: Monografie města Jindřichova 
Hradce, s. 77
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BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část první, Heslo ze Švamberka. s. 646 – 664
182

Až do roku 1660, kdy Třeboňské panství zakoupil Jan Adolf ze Schwarzenbergu. BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny 
konfiskací v Čechách po r. 1618. Část první, s. 656
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BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část první, s. 656 – 657. Čechová, B.: Polsko-
habsburské vztahy v době Ferdinanda III. a Vladislava IV. Dynastická diplomacie a třeboňská zástavní držba. 
Brno 2012. Str. 153 - 154. V souvislosti s krátkým obdobím, kdy byla Třeboň ve správě Viléma Slavaty bývá 
občas poukazováno i na krátkou zmínku z takzvaných Třeboňských pamětí. ,,Po vítězství na Bílé hoře byl nařízen 
poručník toho panství pan Wilhelm hrabě Slavata, který mohl toho panství za svou věrnost dosáhnouti, kdyby 
toliko byl chtěl.´´ KOLÁR, Jaroslav (ed.): Mezi kronikářstvím a zábavnou prózou. Třeboňské paměti Vavřince 
Benedikta Mecera. In: Strahovská knihovna, č. 4, 1969, s. 111 - 151, zde str. 141. Třeboňské paměti jsou sice 
v mnoha ohledech cenným pramenem a svědectvím o mentalitě a humoru našich předků. Při porovnání 
například s dílem Vavřince z Březové však vychází najevo, že v nich obsažené informace je nutno brát 
s rezervou. Nedomnívám se, že lze na základě folkloru vyvozovat závěry ohledně Slavatových intencí.
184

BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část první, s. 656 – 659.  K úpadku panství 
v pobělohorském období. ČECHOVÁ, Blanka: Polsko-habsburské vztahy v době Ferdinanda III. a Vladislava IV. 
Dynastická diplomacie a třeboňská zástavní držba, s. 151 – 159
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ČECHOVÁ, Blanka: Polsko-habsburské vztahy v době Ferdinanda III. a Vladislava IV. Dynastická diplomacie a 
třeboňská zástavní držba. 154
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novému prezidentovi české komory,186 aby se postaral o třeboňské panství. Negrillovi187 o tom 

vůbec nic neřekl. Pouze doručil onen dopis prezidentovi. To je jedna věc. Další je fakt, že o 

toto panství nejspíš přijde.‘‘188

Vilému Slavatovy se tedy sice nepodařilo získat hmotné dědictví po pánech 

z Rožmberka a poměrně neúspěšně vyšel i z procesu rozdělování zkonfiskovaného majetku 

rebelů. Výrazných úspěchů však naproti tomu zaznamenal v povznesení se ve stavovské 

hierarchii pobělohorské aristokratické společnosti. Právě v tom mu pomohlo i stylizování sebe 

sama a svých potomků do role dědiců odkazu vymřelých větví rodu Vítkovců.189 První 

významný krok v tomto směru, nepočítáme-li sňatek s dědičkou rodu pánů z Hradce Lucií 

Otýlií, byl učiněn 9. listopadu 1616, kdy byl listinou vydanou od císaře Matyáše rozmnožen 

Slavatův znak spojením s erbem rodu pánů z Hradce.190 Zásadním pak byl majestát z 18. 

února 1629. Na jeho základě se Slavata stal vladařem domu hradeckého a jeho znak byl 

vylepšen dvěma rožmberskými medvědy. Zároveň bylo Slavatovi dědičně potvrzeno jeho 

právo přednosti před ostatními hrabaty na zemském sněmu.191 Ze stejného roku jako majestát 

od Ferdinanda II. také pochází pravděpodobně Slavatou sepsaný spis, ve kterém podává 

výklad vysvětlující návaznost Slavatů na pány z Hradce a Rožmberky.192 Odkazy na 

pokračování rodové tradice Rožmberků a pánů z Hradce se Vilému Slavatovy podařily 

zakomponovat nejen do rodového erbu a pověstí, ale byly vtěleny i do obnoveného zřízení 

zemského, které garantovalo vladaři domu hradeckého výsadní postavení na zemském sněmu 

hned za knížaty. Tohoto práva původně užívali vladařové domu rožmberského, jejichž dědici 
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Tím by Vilém Vřesovec z Vřesovic.
187

Kryptonym označující Slavatu.
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MAREK, Pavel (ed.): Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z 
Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. s. 377
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MAŤA, Petr: Zrození tradice, s. 513 – 552. MAŤA, Petr: Svět české aristokracie (1500-1700), s. 97
190 KASÍK, Stanislav: Vývoj znaku Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, s. 66 - 67. Kasík také zřejmě správně 
vysvětluje, že Slavata si troufl přistoupit k tomuto logickému kroku až po smrti svého otce. Adam Pavel Slavata 
zemřel 27. února 1616 v Kutné hoře. Na jeho pohřbu se sešli jeho synové a ještě před svou smrtí se v dobrém 
rozžehnal i s Vilémem Slavatou. DAČICKÝ z HESLOVA, Mikuláš: Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, díl II. s. 
158 – 159. Na autoritu otce bral zřejmě ohled i Adam Gothelf Slavata, jenž byl mladším bratrem Viléma Slavaty. 
Adam Gothelf by žákem jezuitské koleje v Jindřichově Hradci. K přestupu ke katolické víře se ale odvážil až po 
otcově smrti někdy v letech 1616 – 1617. TEPLÝ, František: Dějiny města Jindřichova Hradce, díl I., svazek 3., s. 
100
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KASÍK, Stanislav: Vývoj znaku Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, s. 64 – 65, Doerr, A.: Der Adel der 
böhmischen Kronländer. Ein Verzeichniss derjenigen Wappenbriefe und Adelsdiplome, welche in den 
böhmischen Saalbüchern des Adelsarchives im k. k. Ministerium desInnern in Wien eingetragend sind, Prag 
1900. Str. 108 – 109.
192

MAŤA, Petr: Zrození tradice, s. 533. Spis, respektive jeho relevantní část, byl také vydán. Janoušek, J.: 
Městský archiv v Telči, in.: Sborník historický, roč. IV. (1886) str. 116 – 117.
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a pokračovateli měli být právě Slavatové.193 Zdá se tedy, že Slavatův konstrukt vešel 

v povědomí už u jeho současníků.194
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Právo na přednost bylo původně výsledkem společného iniciativy Viléma Slavaty, Adama z Valdštejna a 
Jaroslava Bořity z Martinic z roku 1625.  V případě Valdštejna a Martinice však zůstalo pouze u výsady pro jejich 
osobu. MAŤA, Petr: Svět české aristokracie (1500-1700), s. 74 – 76
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Srov. KHEVEHÜLLER, Franz Christoph: Conterfet Kupfferstich, s. 76 – 77
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3. Vilém Slavata a Albrecht z Valdštejna

Žádný z autorů195 zabývajících se životem, osobností a tragédií Albrechta z Valdštejna 

neopomenul zahrnout mezi generalissimovy úhlavní nepřátele a osnovatele jeho zkázy i 

Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Ani on sám se nijak netajil tím, že byl vévodovým 

vytrvalým kritikem u vídeňského dvora.196 Historikové se obvykle shodují na tom, že je 

Slavata také autorem minimálně dvou197 proti Valdštejnovi kriticky zaměřených spisů, které 

Slavata předal císaři a tajné radě. Viléma Slavatu lze tedy s největší pravděpodobností označit

v rámci českého prostředí za Valdštejnova úhlavního nepřítele. Ačkoliv můžeme v dnešní 

době jen těžko objasnit podloženost Slavatových obvinění formulovaných v memorandu 

předloženém na přelomu let 1624/5 ve Vídni, poznatky z bádání o pobělohorském vývoji 

českých zemí naznačují, že Valdštejn se podílel na mnoha přinejmenším pochybných 

aktivitách. Za všechny jmenujme například činnost mincovního konsorcia, která vedla ke 

státnímu bankrotu, nebo způsob jakým nabyl pozemky Smiřických.198

Slavatova obsáhlá zpráva o Valdštejnových prohřešcích sice přichází v době, kdy se 

proti Valdštejnově činnosti vyjádřil i sbor nejvyšších zemských úředníků v čele 

s gubernátorem knížetem Lichtenštejnem, faktem však je, že Slavatův spis je formulován 

daleko ostřeji a otevřeněji. Valdštejnovi obhájci obvykle usuzují, že Slavatu tedy musela vést 

k sepsání jeho kritiky spíše osobní motivace, jejíž příčinu se však doposavad nepodařilo 

spolehlivě objasnit.199 Obvykle bývá poukazováno na to, že Slavatova antipatie měla své 

kořeny již v mládí obou aristokratů. Slavata ve svém druhém protivaldštejnském spise, 

takzvaném votu z roku 1633 napsal, že nedostatky Valdštejnova charakteru byly patrné už 
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(hg.): Wallenstein. Beiträge zur näheren Kentniss seines Charakters, seiner Plänner, seines Verhältnises zu 
Bayern. München, 1845
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Josef Janáček se dokonce domníval, že jediným důvod, který mohl vést Slavatu k sepsání tak vážné obžaloby 
mohly být jenom: ,,jediným věrohodným pramenem Slavatovy agresivity se zdají být jeho osobní komplexy. 
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vztahu k Valdštejnovi.‘‘ Janáček, Josef: Valdštejn a jeho doba, s. 300 – 301
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v jeho dětství. Na bratrské škole v Košumberku si údajně vysloužil přezdívku Dolle von 

Wallenstein.200

Dokladů, z nichž by se daly rekonstruovat poměry mezi Albrechtem z Valdštejna a 

Vilémem Slavatou před odevzdáním jeho obžaloby, není mnoho. Valdštejn však měl 

vzhledem ke svému vysokému postavení v armádě vliv na pohyby vojsk, což byla záležitost, 

kterou Slavata na svých panstvích vnímal nesmírně citlivě. Od roku 1622 existuje celá řada 

dokladů o stížnostech Slavatových poddaných na činnost nikoliv cizích, ale císařských vojsk, 

ať už se jednalo o jihočeskou doménu,201 nebo o nově nabytý Košumberk a Mělnickou 

zástavu.202 Slavata tyto skutečnosti reflektoval i ve svých pamětech, kde zdůraznil, že 

vzhledem k vlastnímu zájmu předních reprezentantů vzbouřených stavů a snad i samotného 

zimního krále, jeho panství a majetky nebyly nijak zvlášť těžce zatíženy v období vlády 

stavovského direktoria a Fridricha Falckého.203 Díky tomu zřejmě ušla osudu panství a 

majetků náležejících Slavatovu souputníkovi Jaroslavu Bořitovi z Martinic.204 Situace na 

Slavatových panstvích se však radikálně změnila po vítězství císařských zbraní v bitvě na 

Bílé hoře. Od této doby byla Slavatova panství pravidelně zatěžována kvartýry, kontribucemi 

a průtahy vojsk.  

Albrecht z Valdštejna se zpočátku zřejmě snažil konfliktu se Slavatou předejít. 

Podobně jako císařský místodržící Karel z Lichtenštejna zasílal celou řadu rozkazů nižším 

vojenským velitelům, aby se snažili Slavatovým panstvím buďto úplně vyhnout, nebo je 

alespoň šetřit.205 Lichtenštejn v jednom ze svých dopisů napomínaného velitele upozornil, že 

Slavata je vysoce postaveným dvorským hodnostářem a jeho stížnosti se snadno donesou i 

samotnému císaři.206 Lichtenštejn v této době už dobře věděl, o čem mluví. Slavata se totiž

v červenci roku 1624 pokusil k úlevě svých panství využít svého vlivu na císaře. Ten nechal 

zaslat na Slavatovu žádost rozkazy místodržícímu Lichtenštejnovi i Albrechtovi z Valdštejna, 

podle nichž měly být dvě kompanie lozírující na Slavatově Telči po odchodu bavorské jízdy 

přesunuty do svých původních kvartýrů v plzeňském kraji. Třetí, které velel Antonio Brukcio, 

                                                            
200

ARETIN, Karl Maria (hg.): Wallenstein. Beiträge zur näheren Kentniss seines Charakters, seiner Plänner, seines 
Verhältnises zu Bayern. München, 1845
201

ORTH, Jan Evangelista: Nástin historicko-kulturního obrazu Jindřichova Hradce, s. 6. LÍVA, Václav (ed.): 
Prameny k dějinám třicetileté války. Díl III. s. 567
8 Roku 1623 prosili Slavatu o ochranu před nadměrnými kontribucemi královský rychtář, purkmistr a rada města 
Mělníka. LÍVA, Václav (ed.): Prameny k dějinám třicetileté války. Díl III. s. 491 a 532
203

SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s.  
Vojenské operace probíhající na Slavatových panstvích během stavovského povstání byly spíše efemérního 
charakteru.
204

SLAVATA z CHLUMU a KOŠUMBERKA, Vilém: Paměti nejvyššího kancléře království českého, díl I., s.
205 LÍVA, Václav (ed.): Prameny k dějinám třicetileté války. Díl III. s. 152, 524, 566, 568 – 569, 586 – 587, 590 –
591, 602 – 603.
206

LÍVA, Václav (ed.): Prameny k dějinám třicetileté války. Díl III. s. 715
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s nímž Slavata udržoval nadstandartní kontakty, pak měla být přesunuta zřejmě jako pokus o 

kompromis do Jindřichova Hradce.207 Valdštejn však tento rozkaz odmítl provést. Odvolal se 

na to, že původní kvartýry v plzeňském kraji jsou již vyčerpané. Nicméně vůči přesunu 

Brukciovy kompanie na Jindřichův Hradec nic neměl.208 K těmto událostem došlo pouhého 

půl roku před tím, než Slavata odevzdal svoji žalobu na Valdštejna ve Vídni. Nelze vyloučit, 

že Slavata pocítil potřebu se Valdštejnovi pomstít právě za maření jeho snah o ochranu svého 

majetku a poddaných. Ještě před odevzdáním svého spisu však Slavata absolvoval společně 

s Maxmiliánem z Trautmansdorfu návštěvu Prahy jako císařský komisař, během níž zřejmě 

také shromáždil podklady pro svůj spis. I z toho důvodu je nyní třeba této epizodě věnovat 

bližší pozornost.

Hlavním úkolem vyslaných komisařů bylo předat stavům panovníkovu odpověď 

zemským úředníkům na jejich dopis z 20. října 1624, v němž shrnovali svoje výhrady 

k pobělohorskému zřízení. Autoři dopisu se ohradili proti nově zaváděným daním, které podle 

nich nemohly být vybrány jinak než se souhlasem sněmu. Výběr daní bez souhlasu sněmu byl 

běžnou praxí v období mezi bitvou na Bílé hoře a zavedením Obnoveného zřízení zemského.

Nespokojenost zemských úředníků s pobělohorskými poměry dlouhodobě sílila nejen 

v důsledku daňové politiky, ale také dlouhodobé absence panovníka a vcelku oprávněné 

obavy z připravované revize státního zřízení. Panovník byl v Praze na jaře 1623, ale pod 

záminkou nutnosti navštívit Uhry ji opustil. Ještě před tím, ale slíbil svůj návrat na podzim a 

svolání sněmu, jenž byl neustále slibován a odkládán. Tato šikovná taktika Vídně vůči Praze 

měla udržovat loajalitu české aristokracie do doby, než nastane příležitost zavést finální 

podobu revize státního zřízení.209

16. listopadu 1624 ve Vídni dostal Vilém Slavata společně s Maxmiliánem z 

Trauttmansdroffu za úkol odjet do Prahy a přednést zde téhož dne datovanou instrukci se 

závěrečným rozhodnutím císaře gubernátorovi Karlovi z Lichtenštejna a zemské radě. 

Instrukce byla sama o sobě kompromisem. Císař se vzdal práva na posudné. Ústupek 

odůvodnil nikoli ohledem na zemská privilegia, ale tím, že pivovary byly poničeny válkou. 

Ohledně daně z vína a hovězího dobytka, ale na svém nároku císař trval.210

S tím, jak byl očekáván příjezd komisařů do Prahy, nás ve svém psaní svému 

manželovi do Vídně seznamuje kněžna Lobkovicová. O příjezdu komisařů se sice vědělo, 

nebyl však znám přesný účel jejich mise. Kromě prosazení nových kontribucí se v Praze 
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spekulovalo i o přezkoumání činnosti místodržícího Lichtenštejna. Kněžna Lobkovicová také 

napsala, že se obávala, že její choť bude členem této komise. I bez toho mu prý v Praze byla 

adresována veškerá nenávist. Kritika za to, že se nechal jmenovat do komise, se ale především 

snesla na Viléma Slavatu.: ,‚Prohlašují, že jej v době vlády Rudolfa vyhodili z komornické 

funkce a sebrali mu klíč, za Matyáše ho vyhodili z okna a teď ho konečně zabijí. Říkají, že se 

jej zmocní a zabijí jej, protože je to nebezpečný ničema.‘‘211

Po společných jednáních císařských komisařů s místodržícím Lichtenštejnem a 

zemskými úředníky byla zaslána odpověď na královskou instrukci z 16. listopadu 1624, která 

je mimořádně zajímavým svědectvím stavovského odporu české pobělohorské aristokracie.

Kromě berních záležitostí, u nichž se poukazuje na to, že daně byly vždy vybírány po 

souhlasu sněmu, je zde projednávána i otázka reformy státního zřízení, kterou císař nadhodil 

ve svém psaní stavům. Autoři spisu poukazují na to, že v době, kdy se zavedla pobělohorská 

praxe výběru berní bez souhlasu sněmu, byla většina věrných radů v cizině, a když se vrátili 

tak ke kontribucím svolovali, jelikož doufali, že nebudou ohrožena privilegia země. Nyní už 

jsou rebelové potrestáni a panovník by proto neměl dále trestat ty, co mu zachovali věrnost. 

Vyjádřena byla rovněž naděje, že bude obnoven stav z období před Bílou horou, jak císař sám 

slíbil v listu z 20. září 1623.212

Kromě berních a státoprávních záležitostí však přišli zemští úředníci s ještě dalším 

požadavkem. Jedním z opatření, která měla po potlačení rebelie přispět k obnově moci císaře 

v zemi, bylo i ustavení nejvyššího vojenského velitele nad Prahou (Oberst von Prag). Tím byl 

jmenován Albrecht z Valdštejna. Dopis úředníků sice nepodává tak komplexní a detailní 

žalobu na Valdštejna, jako později Slavata, a Valdštejn zde dokonce není ani zmíňovánn 

vlastním jménem, shledává se však, že ,,Obrist von Prag‘‘ již nadále není zapotřebí.213 List ze 

14. prosince je pak podepsán knížetem Karlem z Lichtenštejna a všemi přítomnými zemskými 
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úředníky a sudími. S největší pravděpodobností se tedy na vypracování dokumentu podílel i 

Vilém Slavata.214 Vidíme zde tedy první trhlinu ve spojenectví Karla z Lichtenštejna s 

Albrechta z Valdštejna. S ním naopak začíná spolupracovat Vilém Slavata, který využil svého 

pobytu v Praze i k tomu, aby vyvinul další úsilí v zájmu úlevy svých panství a to právě 

prostřednictvím Karla z Lichtenštejna. Ten zaslal dopis komisaři Benešovi Lukavskému, 

který měl zabránit vojákům velitele Avandagna v plánovaném lozírování na Slavatově statku 

v Luži, přiléhající ke Košumberku.215

Dopis místodržícího Lichtenštejna a zemských úředníků z 14. prosince 1624 však 

nebyl jediným výsledkem jednání císařských komisařů ve Vídni. Právě po svém návratu do 

Vídně216 Slavata předložil rozsáhlé memorandum, rozdělené do 42 bodů, v nichž tvrdě 

kritizoval Albrechta z Valdštejna.  Slavata sám později napsal, že jeho zpráva pro císaře se 

zakládala na poznámkách, které si pořídil na základě toho, co mu sdělil kníže Lichtenštejn.217

Přesné datum předložení spisu rovněž není známo, ale z dopisu knížete Lichtenštejna víme, že 

16. prosince už byli komisaři z Prahy pryč.218

O Slavatových jednáních ve Vídni na přelomu let 1624 až 1625 a o jeho situaci u 

dvora nás opět zpravuje korespondence nejvyššího kancléře. 24. prosince 1624 odpovídá svojí 

choti na zřejmě nedochovaný dopis, v němž mu měla sdělit, že je Vilém Slavata podle 

vlastních slov se svým pobytem ve Vídni velmi spokojen. Kancléř k tomu konstatuje, že se 

však proslýchá, že jeho přátelé u dvora se s ním chtějí rozloučit. Sám pak v dopise podrobuje 

Slavatu tvrdé kritice, která napovídá, že jedním z loučících se přátel je i on sám, pokud už tak 

neučinil dříve.219 Zajímavá je i následující poznámka: ,,Články o válce Negrillo220 konzultoval 

v Praze, ať si je pak tady zde obhajuje sám.‘‘ Není jasné, o jaké články se jedná. Zdali o dopis 

od Lichtenštejna a zemských úředníků, nebo nějakou jinou záležitost, či snad právě 

Slavatových 42 článků o Valdštejnovi. Jednání kancléře Lobkovice v této době ale napovídá, 

že dával od iniciativy, která měla přispět k ochraně zemských privilegií a omezit vojenskou 
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moc v zemi ruce pryč. Josef Kalousek knížete Lobkovice, který obvykle221 bývá pokládán za 

odpůrce změn pobělohorského uspořádání, pokáral už za to, že se podepsal pod císařovo 

napomenutí zaslané stavům 16. listopadu 1624.222 K úsilí stavů o snížení daňových 

požadavků Vídně se nesouhlasně vyjádřil i v dopise svojí ženě jenom, aby se zanedlouho 

dozvěděl, že mezi ně patří i ona.223 Poslední zmínka o Vilému Slavatovi z kancléřova 

v mnoha ohledech pozoruhodného psaní ze Štědrého dne roku 1624 pak naznačuje, že si 

Albrecht z Valdštejna možná ještě vůbec nebyl vědom toho, co proti němu Vilém Slavata za 

jeho zády u dvora podniká a dokonce i počítal se Slavatovým zprostředkováním při 

projednávání svých záležitostí ve Vídni.224

Rok 1625 navzdory předpovědím kancléře Lobkovice žádné výrazné oslabení 

Slavatovy pozice nepřinesl. Spíše naopak. Slavata tohoto roku získal 7. srpna 1625 společně s 

Adamem z Valdštejna a Jaroslavem Bořitou z Martinic již zmiňované privilegium, které jim 

zajišťovalo právo zasedat na zemském sněmu těsně za knížaty.225 8. prosince 1625 pak 

Slavata v Šoproni složil slib tajného rady226 a v dalších letech posléze i patřil k jedněm 

z jejích několika málo stabilních členů.227

Pozadu ovšem nezůstal ani jeho sok Valdštejn. Ba právě naopak. Slavatovo 

memorandum o Valdštejnových pochybných aktivitách bylo přijato velmi chladně a jeho 

autorovi bylo doporučeno, aby se v této záležitosti dále neangažoval.228 Valdštejnova pozice 

ve Vídni byla v této době již pevná především díky jeho spojenectví s Eggenbersko-

Harrachovskou klikou a finanční závislosti dvorské komory na jeho půjčkách. Svoji roli 

ovšem sehrál i vývoj válečné situace v říši, kde se zásluhou vpádu vojsk dánského krále 

Kristiána IV. misky vah nebezpečně vychýlily v neprospěch katolické ligy. Císař proto musel 

do říše vyslat vojsko. Potíž byla v tom, že v této době nebyla k dispozici armáda, která by se 
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mohla stát silou důstojně reprezentující panovníka po boku armády katolické ligy. S řešením 

přišel Valdštejn, který připravil návrh na reorganizaci a rozšíření armády, která měla 

proběhnout na základě jím poskytnuté půjčky císaři. Jednání o Valdštejnových návrzích byla 

vedena od března do léta 1625. Valdštejn nejenže dosáhl schválení návrhu na reorganizaci 

armády, ale zároveň byl i jmenován jejím velitelem a povýšen na vévodu.229

Valdštejnova reorganizace armády popudila řadu jejích představitelů, jelikož byli 

v jejím rámci degradováni.230 Opozice se vytvořila ale i přímo v tajné radě, kde se proti 

Valdštejnovu jmenování do čela armády postavili vedle jeho vytrvalého kritika Slavaty i 

Leonard Helfríd z Meggau, kardinál František z Ditrichštejna a tajný rada a říšský vicekancléř 

Petr Jindřich Stralendorf. Rozhodující slovo však měli Valdštejnovi patroni předseda tajné 

rady Jan Oldřich Eggenberk a císařův důvěrník Karel Harrach. Slavatovi se proto ani 

tentokrát nepodařilo vyjít ze střetu s Valdštejnem, který byl 25. července 1625 jmenován 

generálem, vítězně.231 Jedním z důvodů, proč se Slavatovi příčily Valdštejnovy plány, byl 

zřejmě i fakt, že z Valdštejnova velkolepého plánu nevyhnutelně vyplývalo i další vybírání 

daní. Slavata dokonce společně s Martinicem rezolutně odmítl výplatu daní v předstihu.232

Významným krokem, kterým Slavata v následujícím roce dále upevnil svojí pozici u 

vídeňského dvora a zároveň i místo svojí rodiny uvnitř elity habsburské monarchie, byla 

svatba jeho syna Adama Pavla s dcerou knížete Jana Oldřicha Eggenberga na začátku června 

1626.233 Tento sňatek byl, viděno očima obou radů, pozoruhodným krokem.234 Obzvláště 

vzhledem k tomu, že se nedá říct, že by Slavata a Eggenberg byli zastánci stejné politické 

linie.235 Tato skutečnost vyniká především, vezmeme-li v úvahu poměr obou aristokratů 
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k Albrechtovi z Valdštejna. Zatímco Slavata byl jedním z Valdštejnových nejvytrvalejších 

kritiků, Eggenberga lze naopak označit za Valdštejnova patrona,236 což koneckonců připouštěl 

i on sám. Svatba Adama Pavla Slavaty a Marie Markéty Eggenbergové se také stala 

příležitostí k tomu, aby Vilém Slavata uštědřil políček manželům Lobkovicovým, když 

kněžnu Polyxenu, k jejímu velkému zarmoucení, nepozval na slavnostní banket uskutečněný 

při této příležitosti.237 Toto gesto jen přispělo k prohloubení vzájemné rivality a nepřátelství 

mezi Slavatou jeho bývalým politickým spojencem a patronem knížetem Lobkovicem. 

Přelom let 1626-1627 přinesl i další spor mezi Slavatou a Valdštejnem. Ten sice 

v průběhu dánské války zaznamenal úctyhodných úspěchů v bojích s Arnoštem z Mansfeldu a 

Gáborem Bethlenem, na stavu jeho armády se však začaly projevovat válečné útrapy a pro její 

obnovení bylo zapotřebí vybrat nové kontribuce. Tím spíš, že po jednáních v Brucku 

v listopadu 1626, která proběhla mezi Valdštejnem na jedné a Janem Oldřichem 

Eggenbergem a Karlem Harrachem na druhé straně Vídeň Valdštejnovi schválila další 

zvětšení jeho armády.238 Výběr daní v Čechách Valdštejnovi nekomplikoval nikdo jiný než 

Vilém Slavata, na což si generál postěžoval ve svých dopisech z přelomu let 1626 – 1627 

svému tchánovi Karlu Harrachovi. Valdštejn Harrachovi napsal, že Slavata obstruuje výběr 

kontribucí v Čechách, které nutně potřebuje pro svá vojenská tažení.239 Podle Valdštejna tak 

měl Slavata činit prostřednictvím Martinice.240 Slavata tak ale zřejmě nečinil se záměrem 

poškodit generála a jeho válečné plány. 30. prosince 1626 se na něj opět obrátili jeho poddaní 

v nouzi. Tentokrát se jednalo jindřichohradecké konšely. Ti ho žádali o ochranu, před nároky 

královské komory, která se domáhala doplacení dluhů z předcházejících let až do roku 1624. 

Sám Slavata byl rozhořčen skutečností, že nebyl s existencí tohoto dluhu obeznámen. 
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Měšťané argumentovali, že podle generála Marradase prý tato daň neměla být nárokována 

výměnou za poskytnutí dávek pro vojsko. Slavata žádosti vyhověl a přislíbil, že se přičiní u 

Karla z Lichtenštejna.241

Právě k němu měl jako zemský úředník trvale se zdržující v Praze lepší přístup 

Jaroslav Bořita z Martinic. Doba spolupráce s Karlem z Lichtenštejna však dospěla ke svému 

konci. Kníže zemřel 12. února 1627 a nedlouho po jeho smrti bylo 10. května vyhlášeno 

Obnovené zřízení zemské. Tím byla právně upevněna moc monarchie v zemi a Vídeň tak 

mohla bez obavy přenést místodržitelství na zemskou vládu, v jejímž čele stanul jako nejvyšší 

purkrabí Adam mladší z Valdštejna. Stalo se tak navzdory snahám jeho synovce Albrechta 

z Valdštejna, který jevil zájem o to stát se místodržícím po Lichtenštejnovi. Obsazení od smrti 

Adama ze Šternberka uprázdněného úřadu nejvyššího purkrabí znamenalo nový posun v celé 

hierarchii zemských úředníků. Ten se samozřejmě týkal i Viléma Slavaty, který povýšil 

z úřadu nejvyššího komořího na nejvyššího hofmistra.242 Obnovené zřízení zemské navíc 

Slavatovy a jeho potomkům garantovalo jako pokračovatelům Rožmberků právo zasedat na 

zemském sněmu přímo za knížaty a tedy před ostatními starými hrabaty a dokonce i 

zemskými úředníky.

Na vrchol moci se pak Slavata dostal po smrti knížete Lobkovice, po němž přebral 

úřad nejvyššího kancléře a stal se tak reálně nejvlivnějším zemským úředníkem. O Slavatově 

významu vypovídá i pozoruhodná věta z korespondence Heřmana Questenberka z doby 

zasedání sněmu v Řezně roku 1630, v níž o Slavatovi píše dokonce jako o českém 

místokrálovi.243 Zdá se také, že zásadní skutečnosti týkající se české politiky se projednávaly 

právě ve Slavatově domě ve Vídni.244

Stejně Slavata zaznamenával další úspěchy i Valdštejn. 12. ledna 1628 sice zemřel 

Valdštejnův jediný syn Albrecht Karel a téhož roku v květnu i Karel Harrach.245 Zármutek 

nad těmito ztrátami však vyvažovala řada úspěchů. 28. ledna mu císař postoupil jako zástavu 

na úhradu jeho pohledávek vévodství meklenburské s právem užívat vévodského titulu. 
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Valdštejnovi tak bylo umožněno disponovat konfiskacemi nepřátelského majetku v říši. 

V polovině února 1628 císař Valdštejnovi předal jako léno Zaháňsko a v dubnu téhož roku 

byl Valdštejn jmenován generálem Oceánského a Baltického moře. Valdštejnem realizovaná 

koncepce válečné politiky byla v očích dvora tím nejlepším řešením problémů monarchie. 

Jeho úspěchy na poli válečném tak dokázali utišit jeho kritiky u dvora, včetně Viléma 

Slavaty.246

V průběhu roku 1629 se v říši začíná stupňovat odpor proti Valdštejnovi v řadách 

katolické ligy, který byl kromě obav z vévodovy a císařovy rostoucí moci způsoben 

především vedlejšími důsledky vydržování Valdštejnovy stotisícové armády. V prosinci 1629 

se sešli zástupci katolické ligy na jednání v Mergentheimu, kde mimo jiné protestovali proti 

způsobu, jakým Valdštejn nabyl Meklenburska. Císař tedy nakonec musel tváří v tvář 

hrozícímu rozkolu v katolickém táboře svolat sněm do Řezna, kde měla být celá záležitost 

projednána.247 Zde byl Valdštejn nakonec odvolán. Zda se na jeho odvolání podílel i Vilém 

Slavata není jisté. Na sněm v Řezně dorazil až v době, kdy byl Valdštejn již odvolán.248

Jisté však je, že Slavata podpořil Valdštejnovo jmenování do druhého generalátu. 

Vyplývá to z dopisů Jaroslavu Bořitovi z Martinic a Pavlovi Michnovi z Vacínova, 

prostřednictvím něhož Valdštejnovi dokonce i pogratuloval.249 Slavata se zřejmě domníval, že 

povolání generála, který se sice neřadil mezi jeho přátele, ale o jehož schopnostech 

pochyboval málokdo, přispěje k zajištění větší bezpečnosti království a vítězství císařských 

zbraní v říši. V dopise ze 14. dubna 1632 zaslaném Jaroslavu Bořitovi z Martinic Slavata 

vyjádřil obavu o osud svých statků po tom, co mu Pavel Michna z Vacínova sdělil, že se 

Valdštejn po dohodě s Eggenbergem chystá táhnout ze Znojma k Táboru. Slavata si byl 

vědom, že to bude znamenat, jak sám napsal, ,,poslední pomazání‘‘ pro jeho panství, nicméně 

uznal nezbytnost tohoto kroku.250 Ve Valdštejnův zásah pak vkládá naděje i v dalším dopise 

z konce měsíce, jenž zasílá Martinicovi po té, co se dozvěděl o Tillyho zranění.251 Dokud byl 

tedy Valdštejn schopen dostát svojí reputaci, měl i Slavatův respekt a zdá se, že i podporu. 
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Jeho postoj se ale změnil s tím, jak se začalo ukazovat, že jmenování osvědčeného vojevůdce 

už zřejmě nepovede k očekávaným výsledkům.

Sama otázka vedení války Albrechtem z Valdštejna v období jeho druhého generalátu 

byla v minulosti podrobena už mnohokrát podrobnému bádání.  Vynést rozsudek nad tím, 

zdali Valdštejn skutečně plánoval zradu panovníka, nebo zda se jen jednalo o nepochopení 

jeho snad pro běžného smrtelníka těžko postižitelného geniálního válečného plánu, jehož 

konečným cílem měla být porážka císařových nepřátel navzdory totální devastaci 

hospodářsky nejdůležitější provincie monarchie a spojeneckého Bavorska je pro studenta 

těžký úkol. Slavata však nepochybně tyto negativní důsledky Valdštejnovy válečné politiky 

citlivě vnímal. 

Vilém Slavata se už na začátku roku 1632 domníval, že někteří menší vojenští velitelé

zřejmě usilují o získání statků českých stavů tím, že je zruinují kontribucemi.252 Tato 

podezření pak postupně sílí a nakonec je do nich zahrnut i Albrecht z Valdštejna.253 Ze 

Slavatových dopisů je patrné, že novým řešením situace se má stát vrchní velení panovníkova 

syna. Slavatův spis votum cuiusdam secreti consiliari, pak přichází v době, kdy je už ve Vídni 

k dispozici i žaloba od Gundakara z Lichtenštejna. Toho sice žádná dlouholetá averze 

k Valdštejnovi nepojila, ale na rozdíl od Slavaty, který ve svém spise navrhuje Valdštejnovo 

sesazení a zatčení, se neštítil nadnést i eventualitu generalissimovi konečné likvidace. 

V případě Slavaty i z jeho písemností254 vyplývá, že byl tedy v samotném aktu Valdštejnovy 

likvidace jenom pozorovatelem. 
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ZÁVĚR

Vítězství císařských zbraní v bitvě na Bílé hoře, které znamenalo porážku českého 

stavovského povstání, bylo přijato příslušníky katolické aristokracie pobývajícími v exilu, 

včetně Viléma Slavaty, nepochybně s úlevou. Následující roky však ukázaly, že se s řadou 

negativních následků české války budou muset vyrovnávat nejen ti, co byli potrestáni za svou 

účast na povstání, ale i ti, co v jeho průběhu zachovali věrnost domu habsburskému. Spisy 

Viléma Slavaty datované do doby, kdy pobýval v exilu, vypovídají o tom, že jejich autor 

nepochybně uvítal porážku povstání jako příležitost k obnově katolického náboženství a 

církve v zemi. To samé platilo i pro zajištění pozice rodu Habsburků. Jistě také uvítal to, že 

mnozí z jeho úhlavních nepřátel byli odklizeni z cesty. Už samotná délka Slavatova pobytu 

v exilu však vypovídá o tom, že způsob, jakým bylo Vídní přistoupeno k české zemi po 

porážce povstání, i u loajálního aristokrata budil odpor.

Slavata se během svého pobytu v exilu pohyboval po ose Vídeň – Pasov – Altöttink, 

včetně několika návštěv dalších měst, například Mnichova, Insbruku i Prahy. Altöttink byl 

Slavatovi především místem duchovního odpočinku, zatímco do Vídně jezdil, kvůli 

projednávání záležitostí týkajících se budoucího směřování monarchie. Z toho, co víme o jeho 

jednáních ve Vídni, vyplývá, že Ferdinand II. a jeho tajní radové usilovali o Slavatův nástup 

zpět do zemských úřadů přinejmenším již od podzimu 1621. Nemělo to ovšem znamenat 

zrušení diktatury Karla z Lichtenštejna, který měl i nadále držet moc v zemi ve svých rukou a 

Vilém Slavata mu měl v podstatě asistovat. Právě tato skutečnost byla zřejmě hlavní příčinou 

toho, že Slavata i jiní tak dlouho otáleli se svým návratem. Slavata požadoval panovníkův 

návrat do Prahy. Myšlenky obnovení císařské rezidence v hlavním městě českého království 

se nejen Slavata nechtěl vzdát ještě dlouho po Bílé hoře. 

Dalším zjištěním je, že Vídeň se v průběhu roku 1622 snažila Slavatu zapojit do 

komise, která rozhodovala o osudu moravských rebelů. Slavatovi byl dokonce do budoucna 

nabídnut úřad moravského zemského hejtmana. Obojí však odmítl. Slavata se vrátil do země 

až po té, co mu panovník slíbil svůj vlastní příchod do Prahy a obnovu standartního fungování 

zemských úřadů.

Odpověď na otázku, proč byl Slavatův zisk z pobělohorských konfiskací tak malý tkví 

zřejmě v tom, že konfiskáty nacházející se v okolí slavatovské jihočeské domény, které mohly 

být potenciálním objektem zájmu Viléma Slavaty a jeho ženy Lucie Otýlie byly vyhrazeny 

jako odměna pro císařského důstojníka Baltasara Marradase a potřeby jeho pluku. Slavata se 

jako prezident české komory snažil převzetí těchto konfiskátů Marradasem znemožnit, ale 
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neuspěl. V úvahu také připadá, že Slavata nadále počítal s převzetím Třeboně, která mu byla 

svěřena do správy až do roku 1625, kdy panovník definitivně rozhodl o jejím osudu 

v neprospěch Viléma Slavaty a jeho ženy. Nová příležitost na rozšíření jihočeské rodové 

domény se tak Slavatovi naskytla až na počátku čtyřicátých let po úmrtí bezdětného majitele 

panství Červená Lhota, které tak přešlo na královskou komoru. Od ní ho obratem zakoupil 

právě Vilém Slavata.

Jednou ze zásadních skutečností, se kterými se musela smířit vrchnost i poddaní 

v českém království i jinde po vypuknutí třicetileté války byly i kvartýry a časté průtahy 

vojsk, včetně těch vlastních. Z korespondence Viléma Slavaty je patrné, jak těžce tyto potíže 

doléhaly na jeho mysl. K tomu, aby dosáhl alespoň částečné úlevy pro svá panství, se snažil 

využít i svého politického vlivu ve Vídni. Ani získání přímluvy samotného panovníka, však 

Slavatovi nepomohl vždy v konfrontaci se zájmy armády a jejích velitelů. Především Albrecht 

z Valdštejna stál za mařením Slavatových snah v tomto směru, což zřejmě pošramotilo 

vzájemné vztahy mezi oběma aristokraty mnohem více než vzpomínky na jejich mládí a 

dětství na škole v Košumberku. Střet mezi generálem, který se snažil získat, co největší 

množství prostředků pro svoji velkolepou válečnou politiku a vrchností, která musela brát 

ohled i na vlastní potřeby a potřeby poddaných žádajících ji o ochranu byl dost možná hlavní 

příčinou vzájemné averze mezi oběma aristokraty. I přesto v sobě dovedl Slavata najít 

sebezapření k tomu, aby podpořil Valdštejnovo znovujmenování do čela armády v době, kdy 

vzhledem k nepříznivé situaci na bojištích bylo tou nejlepší alternativou. Když se však 

ukázalo, že Valdštejnovo jmenování nepřineslo kýžený efekt a Slavatova a další panství byla 

devastována armádou otálející v zázemí místo boje s nepřítelem, stal se Slavata opět 

Valdštejnovým kritikem.
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