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Ozvěny chebských událostí ve Slezsku
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The events in the city of Cheb (Eger) of 25 February 1634 and the assassination of Albert of 
Wallenstein, Duke of Friedland, Żagań, Głogów and Mecklenburg and general of the impe-
rial army, have always attracted the interest of historians and publicists as well as non–fic-
tion readers. The tragic end of the famed commander of the Thirty Year’s War, however, is 
not the crucial subject of the presented essay. The writer follows the dramatic destiny of the 
Silesian protagonists of the war who have often been omitted from the literature on Wal-
lenstein. It was in the Silesian Głogów (Glogau) where the fatal decision of high imperial 
officers to assassinate Wallenstein was passed, while the sad episode itself soon occurred in 
Opava. The local garrison, commanded by Lieutenant Albrecht Freiberger, rose up against 
the emperor. The soldiers and burghers took an oath of loyalty to Wallenstein. Two weeks 
later, the rebellion was crushed and the culprits arrested and punished. During the manipu-
lated process, the Silesian general, Hans Ulrich von Schaffgotsch who did not personally 
participate in the Opava upbringing, was also charged with treason. He was tortured just 
because it was his regiment which was present in Opava, and was eventually executed on the 
basis of fabricated evidence.
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Tragické chebské události a konec pozemského putování Albrechta z Valdštejna, vévody 
frýdlantského, zaháňského, hlohovského, meklenburského a generalissima císařských 
vojsk, přitahovaly a vždy budou přitahovat zájem odborných historiků, publicistů a čte-
nářů literatury faktu.1 Fyzická likvidace ctižádostivého vojevůdce a hrstky jeho věrných 
v posledních únorových dnech roku 1634 však nejsou ústředním tématem předloženého 
příspěvku sledujícího neméně dramatický osud protagonistů, jež měli obdobný úděl ve 
Slezsku a kteří zůstávají ve valdštejnské literatuře často opomíjeni.� Právě v dolnoslez-

1 Studie vznikla v rámci Výzkumného záměru MŠMT 4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední 
Evropy, jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd.
� K „valdštejnské otázce“ nejnověji POLIŠENSKÝ, J. – KOLLMANN, J.: Valdštejn. Ani císař, ani král. Praha 
1995, s. 8–13; KALISTA, Z.: Valdštejn : Historie odcizení a snu. Praha �00�, s. �55–�80; FRANCEK, J.: Navzdory 
závisti. Životní příběh Albrechta z Valdštejna. Praha �007, s. 155–16�; FUČíKOVá, E. – ČEPIČKA, L. (edd.): 
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ském Hlohově (n. Glogau, p. Głogów) padlo osudové rozhodnutí vysokých důstojníků 
protivaldštejnské kliky o exekuci frýdlantského vévody. Pohlédneme-li zpět do dnů krátce 
po kruté vraždě, musíme si také všimnout smutné epizody, která se odehrála v Opavě a na 
kterou doplatili tamní protestantští měšťané a slezský generál Jan Oldřich Šafgoč. A právě 
tento epilog valdštejnské takřka antické tragédie bude zapotřebí blíže vyložit.3

Vzpoura podplukovníka Freibergera

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna měl také ve Slezsku několik věrných důstojníků, 
kteří se nechtěli podílet na spiknutí generálů proti vrchnímu veliteli. Věřili svému chlebo-
dárci. Nepokládali Valdštejna za zrádce císaře, ale měli pochybnosti o vojenské a diplo-
matické činnosti lidí kolem Jana Matyáše Gallase a Ottavia Piccolominiho. Přísahali cí-
sařskému generalissimovi a proti němu vydané patenty pokládali za falešné. Tak tomu 
bylo i v Opavě, kam byl od května 1633 dislokován pěší pluk Jana Oldřicha Šafgoče, blíz-
kého důvěrníka frýdlantského vévody. Jeho zástupce podplukovník Albrecht Freiberger, 
protestant a rodák z Brunšvicka, rovněž patřil ke generalissimovým stoupencům a roz-
hodně se nemínil zaplést do protivaldštejnského spiknutí. Naopak v zapeklité situaci pro-
měnil Opavu a část hornoslezského území v opěrný bod Valdštejnových přívrženců. Pro 
podplukovníka Freibergera bylo podstatné, že obdržel �1. února Šafgočův list, aby bez 
vědomí svého velitele nic nepodnikal a nerespektoval rozkazy jiných generálů. Tato okol-
nost mohla nebezpečně zkomplikovat Gallasovi a jeho druhům vyhlídky na Valdštejnovo 
sesazení z funkce vrchního velitele císařské armády, protože nálada v některých plucích, 
rozložených do zimních kvartýrů v Čechách a ve Slezsku, mohla být obdobná. Spiklenci 
nemuseli mít před dramatickou chebskou událostí důvody k plné spokojenosti. 

Zpravodajství tehdy bylo zdlouhavé a ještě na počátku března neměl nikdo v Opavě 
a ostatních okolních městech tušení, že frýdlantský vévoda je od �5. února mrtev. Nikdo 
z nich také nevěděl, že den před chebskou vraždou byl zatčen jejich velitel Jan Oldřich 
Šafgoč v Olavě (n. Ohlau, p. Oława) a že místo něj byl do čela slezských pluků postaven 
podmaršál Jan Götz. V den, kdy setník Walter Deveroux proklál Valdštejna halapartnou 
a kdy zdánlivě skončilo poslední dějství chebské tragédie, byl už generál jízdy Šafgoč 
uvězněn v dobře opevněném Kladsku (n. Glatz, p. Kłodzko). Na Freibergera vypsal Götz 
zatykač, přičemž mu měl být svěřený opavský pěší pluk okamžitě odebrán. Jenomže Frei-
berger se vše dověděl. Zatknout jej měl totiž jeho kvartýrmistr a vojenský komisař Samuel 
z Lilienfeldu, jehož vojáci nazývali Schneider a který všechno ohroženému podplukovní- 
 

Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musea? Praha �007 (tam podrobná bibliografie). Valdštejnův 
hrůzný konec zachytil ve své rozsáhlé knize MANN, G.: Wallenstein. Sein Leben erzählt Golo Mann. Frankfurt 
am Main 1971, s. 1087–1154.
3 Přehled problematiky, hlavních pramenů a literatury k dějinám třicetileté války: LIVET, G.: La Guerre de 
Trente Ans. Paris 1991; TAPIé, V. L.: La Guerre de Trente Ans. Paris 1989; SACCHI, H.: La Guerre de Trente 
Ans, I–III. Paris 1991; BOGDAN, H.: La Guerre de Trente Ans 1618–1648. Paris �006; STEINBERG, S. H.: 
Der Dreißigjährige Krieg und der Kampf um die Vorherrschaft in Europa 1600–1660. Göttingen 1967; TÝž: 
The Thirty Years´ War and the Conflict for European Hegemony 1600–1660. London 1966; BARUDIO, G.: Der 
Teutsch Krieg 1618–1648. Frankfurt a. Main 1985; SCHROMANN, G.: Der Dreissigjährige Krieg. Göttingen 
1985; německy nejnověji SCHMIDT, G.: Der Dreissigjährige Krieg. München �005, zvl. s. 105–115; a zatím stále 
stěžejní syntéza PARKER, G. (ed.): The Thirty Years´ War. London 1984 (New York 1993). Další literatura 
viz FUKALA, R.: Třicetiletá válka – konflikt, který změnil tvář Evropy. In: BARTEČEK, I. – ŠAMBERGER, Z. 
(edd.): Ad honorem Josef Polišenský (1915–2001). Olomouc �007, s. 97–118.
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kovi prozradil. Po prvním ohromení se Freiberger vzpamatoval a začal neodkladně jednat. 
Povolal z nedalekých Hlubčic (n. Leobschütz, p. Głubczyce) podplukovníka Engelharta 
s několika kompaniemi českých dragounů. Zesílil hlídky na hradbách. Obsadil lichten-
štejnský opavský zámek, kde si vytvořil hlavní štáb. Mezitím mu přišla zpráva o Šafgo-
čově uvěznění. To se Freibergera příliš dotklo. Sám císaři věrně sloužil osmnáct let a na 
své náklady postavil jeden regiment. A takový byl císařův vděk. Za svou službu měl být 
z funkce odstraněn a uvězněn v Kozlí (n. Cosel, p. Koźle). Nechtěl dopadnout jako jeho 
nešťastný velitel a zahájil odboj.4 

Neklidná Opava

Uvnitř opavských hradeb to jen vřelo. Pověsti o tom, že frýdlantský vévoda se spojil se 
Švédskem, Francií a protestantskými říšskými knížaty, způsobily převrat mezi měšťany. 
Řada z nich se opět hlásila k nekatolickému náboženství a byla ochotna bojovat proti habs-
burskému nepříteli. Freiberger nenechal opavské měšťany a šlechtu tamního knížectví 
dlouho čekat. Ve svém projevu prohlásil, že je dává do ochrany frýdlantského vévody a jeho 
spojenců. Tím zahájil otevřený odboj. Sám se prohlásil za plukovníka a jeho mužstvo mu 
složilo přísahu. Když dorazili hrabě Jindřich Šlik s plukovníkem Heřmanem Donínem, aby 
převzali velení nad Šafgočovými jednotkami, Freiberger je s ostatními katolickými odpůrci 
zatkl a na zámku uvěznil. To měl být signál k protihabsburskému povstání ve Slezsku.

Opavský velitel pak začal hledat spásu ve spojení s nepřítelem. Obrátil se na švédského 
velitele posádky v Olešnici (n. Oels, p. Oleśnica) plukovníka Jindřicha Jakuba Duwalla, aby 
spolu s ním obrátil zbraně proti císařským. Odpověď na výzvu do Opavy nepřišla, protože 
švédský říšský kancléř Axel Oxenstierna a jeho spolupracovníci nebyli na takové povstání 
připraveni. Jen čeští emigranti byli ochotni se do akce zapojit a alespoň opavský odboj 
podporovali. Lepší vyhlídky nepřinesly ani kontakty se saským plukovníkem Schneide-
rem, který se svými jednotkami ležel u Opolí (n. Oppeln, p. Opole) a byl bratrem Samuela 
z Lilienfeldu. V blízkém Krnově městská rada dokonce odmítla spolupráci s povstalci, za 
což byla později knížetem Karlem Eusebiem z Lichtenštejna pochválena. Vzbouřenci se 
tak dostávali do izolace. Bylo jen otázkou času, kdy císařská strana ve Slezsku zmobilizuje 
vojenské síly a celou vzpouru rázně potlačí. Smyčka kolem Opavy se začala stahovat, ale 
ve městě zatím nic netušili a směle pokračovali v proticísařských akcích. 

Dne 3. března si Freiberger pod výhrůžkou trestu smrti svolal všechny měšťany a v pří-
tomnosti komisaře Schneidera a dalších důstojníků slavnostně dosadil novou městskou 
radu, která se skládala jen z protestantů. Zároveň byl veřejně zrušen náboženský řád 
z roku 1630, který diskriminoval evangelíky. Podle některých zpráv chtěli nekatolíci do-
nutit ty, kteří dosavadní náboženský statut zavedli, aby jej druhý den veřejně „sežrali“. 
O několik hodin později se shromáždili vojáci na Dolním náměstí a s přítomnými diváky 
slavnostně přísahali králi Francouzskému, jakožto nově zvolenému Římskému císaři, vévodě 
Fridlandskému, jako zvolenému králi Českému, královské dědičce Švédské, kurfiřtům Sas-
kému a Braniborskému a konfederovaným státům a stavům říše… Ze všech stran bylo slyšet 

 4 Velice užitečný je pro opavské události starší příspěvek z pera Josefa Zukala (ZUKAL, J.: Paměti opavské : Črty 
kulturní a místopisné. Opava 191�, s. 84–90, a to v kapitole Drobné příběhy z války třicetileté), který vycházel ze 
Spisů historicko-statistické sekce [Schriften der historisch-statistischen Sektion der k. k. mährisch-schlesischen 
Gesellschaft…, IX, s. 170] Christiana d´Elverta. Právě Zukal systematicky shromáždil pro období třicetileté války 
na Opavsku a Krnovsku četné prameny; srov. Zemský archiv Opava, fond Josef Zukal.
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volání „Vivat Fridland!“5 V této souvislosti nelze přehlédnout, že na slavnostní přehlídce 
se podíleli nejen vojáci ze šafgočského pluku, ale také z trčkovského, martinického, vald-
štejnského (podle Maxmiliána z Valdštejna) a Böhmova pluku. Jen zemský hejtman Vác-
lav z Oppersdorfu a příslušníci stavovské obce, kteří byli vojáky do Opavy odvlečeni a kteří 
odmítli složit přísahu věrnosti Valdštejnovi, byli odzbrojeni, zatčeni a odvedeni do vězení. 
Téhož večera přepadli žoldnéři městského purkmistra Jiřího Zájezdského a žádali, aby jim 
vydal městské pečeti, které pak Freiberger užíval při vydávání zfalšovaných patentů. Na 
všechny strany rozesílal oznámení, že se k „frýdlantské konfederaci“ už přihlásilo nejen 
opavské, ale i krnovské a ratibořské knížectví, což neodpovídalo skutečnosti. 

V dalších dnech se muselo opavské měšťanstvo vyzbrojit a podílet se na obraně hradeb. 
Freiberger je svolal na mustruňk 5. března, kdy mu ozbrojení měšťané předvedli na Hor-
ním náměstí pochod se slavnostním výstřelem. Už 7. března se Freibergerovi potvrdila 
zpráva o smrti Albrechta z Valdštejna. Ta ho rázem ochromila v dalších protihabsburských 
aktivitách. Zatím celou věc tajil, ale na druhé straně začal prostřednictvím plukovníka Do-
nína vyjednávat s podmaršálem Götzem o čestné kapitulaci. Císařské regimenty postupo-
valy na Opavsko z Dolního Slezska přes Prudník (n. Neustat, p. Prudnik). Až 18. března 
stála Götzova vojska před Opavou. Následujícího dne se stoupenci zavražděného genera-
lissima vzdali na akord, který podepsali císařští velitelé Götz, Leon Cropello de Medicis 
a zástupce řádu německých rytířů Jiří Vilém z Elkershausu, zvaný Klippel.6 Podle dohody 
měli vzbouření vojáci obnovit přísahu věrnosti císaři a provinilcům z řad důstojnictva byl 
garantován svobodný odchod z města. O měšťanech, kteří se do odboje zapletli, smlouva 
nic nehovořila. 

I když na Opavu nebyl podniknut útok, potrestání bylo těžké. Nejprve do města vstou-
pili žoldnéři Illovova pluku a zatkli všechny důležité představitele odboje. Freibergero-
vým vojákům byla dána milost a mohli ihned po přísaze vstoupit do císařské služby. Proti 
dohodě však byli zatčeni podplukovník Freiberger a jeho společník Schneider. Z opavské 
šlechty byli vzati do vazby Karel Cikán ze Slupska, Jan Pražma z Bílkova, Jiří Vranický 
a Jan Semoradský. Z měšťanů byli za hlavní buřiče označeni pasíř Jan Zimmermann, 
truhlář Jan John, zvonař Hanuš Knauf a lékárník Martin Kautz. Ostatní měšťané byli 
odzbrojeni. Dne ��. března učinil plukovník Leon Cropello jménem Götzova štábu toto 
prohlášení: Poněvadž se měšťanstvo k odboji přidalo i ke konfederaci přísahalo, zapome-
nouc se nad věrností a povinností svou k Jeho Milosti Císařské, že tím hrdlo a život propadlo, 
však že se mu za to přece ukládá jen pokuta 50 000 říšských tolarů…7 Pokud by měšťané 
nesouhlasili do dvou hodin, budou čtyři z nich oběšeni a město bude žoldnéři krutě vyple-
něno. Naříkající měšťané neměli na vybranou. Jenže tak velkou sumu nemohli sehnat. 
Není divu, že městské vězení praskalo ve švech. Ačkoli byla výše pokuty snížena, čtyři 
zatčení měšťané měli být přivedeni pod šibenici. Nastal krvavý proces s lidmi, kteří byli 
zapleteni do údajných Valdštejnových proticísařských plánů. 

5 Ve většině monografií o Valdštejnovi jsou přirozeně jen drobné zmínky o situaci ve Slezsku. Zatím nejobjektiv-
nější popis, byť jen velmi stručný, o vzpouře opavské posádky a Šafgočově procesu KOLLMANN, J.: Valdštejnův 
konec. Historie 2. generalátu 1631–1634. Praha �001, s. 190–191, 198–199. V závěru úvah autor kriticky vyslo-
vuje pochybnosti o provolávání českých žoldnéřů „Vivat Fridland!“, jak uvádí PEKAŘ, J.: Valdštejn 1630–1634. 
Dějiny valdštejnského spiknutí. II. Praha 1934, s. 317.
6 Srov. životopisný nástin místodržícího řádu německých rytířů FUKALA, R.: Klippel, Georg Wilhelm von 
Elkerhausen. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, 9. Ostrava 1997, s. 55–57.
7 ZUKAL, J.: Paměti opavské, s. 88.



�

Valdštejnův věrný důstojník

Než si podrobně popíšeme epilog „valdštejnského spiknutí“ na Opavsku, pohlédněme 
zpět do životních osudů slezského šlechtice, který byl vídeňskou komisí obviněn ze zrady 
císaře. Jeho vojenská kariéra v císařském velitelském sboru zase nebyla nijak výjimečná. 
Od ostatních důstojníků se snad odlišoval tím, že pocházel z bohatého šlechtického rodu, 
a proto neprojevoval takovou touhu po majetku jako většina jeho vojenských souputníků. 
Mezi osobami italského a španělského katolického původu byl zvláštní ještě v tom, že měl 
pevné vztahy k zemím Koruny české, k slezské knížecí a stavovské obci a v neposlední 
řadě k protestantskému prostředí.

Dolnoslezský šlechtic Jan Oldřich Šafgoč (německy Hans Ulrich von Schaffgotsch) 
se narodil �8. srpna 1595 na hradě Greiffensteinu (n. Greiffenstein, p. Gryf). Byl synem 
Eleonory z Promnic a Kryštofa Šafgoče. V mládí se vydal na kavalírskou cestu. Studoval 
na protestantských školách v Tübingen, Altdorfu a Lipsku. Pak procestoval Itálii, Francii, 
Španělsko, Maltu, Anglii a Nizozemí. V roce 1613 se vrátil ze zahraničí a převzal správu 
rodových statků Kynast (p. Chojnik), Greiffenstein (p. Gryf) a Trachenberk (p. Żmigród). 
O něco později ho český král Matyáš jmenoval svým komořím. Jeho kariéru měl završit 
sňatek s urozenou a navíc velmi krásnou piastovskou kněžnou Barborou Anežkou, sest-
rou knížete Jana Kristiána Lehnicko-Břežského, ale události třicetileté války záhy změnily 
všechny plány a představy nejen slezské aristokratické společnosti, ale i mladého Šafgoče.8

Již během českého stavovského povstání se Jan Oldřich Šafgoč angažoval na politic-
kém kolbišti. Po defenestraci byl slezskými knížaty vyslán do Prahy, aby v tamní komisi 
projednával porušení stavovských a náboženských svobod. Pak se s ním setkáváme při 
návštěvě Fridricha Falckého ve Vratislavi, kde ho se slezskou politickou elitou slavnostně 
uvítal. Po bělohorské porážce se angažoval při jednání s drážďanským dvorem o amnestii 
Slezska.9 Při té příležitosti složil Šafgoč lenní hold císaři a vstoupil do vojenských služeb 
habsbursko-saské koalice, v níž získával první válečné zkušenosti při obléhání Kladska. 
Zde se poprvé setkal s Valdštejnem, jehož podvelitelé Torquato Conti a Ferdinand z Noga-
rolu vedli se slezskými a saskými jednotkami společné útoky na město, které kapitulovalo 
až �8. října roku 16��. Tady si osvojil základy vojenské strategie a taktiky. Jako většina 
aktérů pochopil, že v těchto bojích už nejde o náboženství, ale o moc, výnosné úřady a bo-
hatství. A to temperamentní protestantský šlechtic v císařsko-katolických službách začal 
během následujících událostí plně respektovat. 10

Osudovým zlomem v Šafgočově vojenské dráze se stala dánská fáze třicetileté války, kdy 
vojáci Petra Arnošta Mansfelda a Jana Arnošta Sasko-Výmarského začali ohrožovat slez-

8 Stručný životopisný nástin příslušníka významného slezského rodu a generála viz Schlesische Lebensbilder. 
Schlesier des 17. bis 19. Jahrhunderts, 3. Breslau 19�8, s. �8; zásadní práce KREBS, J.: Hans Ulrich Freiherr 
von Schaffgotsch : Ein Lebensbild aus der Zeit des Dreißigjährigen Kreiges. Breslau 1890; k tomu ještě srov. zají-
mavý tisk, který se zabývá posledním obdobím Šafgočova života a osudy jeho potomků KRAHN, C. W. I.: Hans 
Ulrich Schaffgotsch. Hirschenberg 18�9 (knihovna Slezského ústavu, Slezského zemského muzea v Opavě, sign. 
S10.300).
9 PALM, H: Der Dresdener Accord. Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens 13, 1876, s. 151–19�.
10 FUKALA, R.: Jan Jiří Krnovský : Stavovské povstání a zápas s Habsburky. České Budějovice �005, s. 177–179;  
zvl. s. �17–�36; TÝž: Kladsko a pokus stoupenců Friedricha Falckého o zvrat poměrů v letech 1621–1622. In: 
Kladský sborník, IV. Hradec Králové �001, s. 43–56; k slezské problematice zejména MAROń, J.: Wojna trzy-
dziestoletnia na Śląsku : Aspekty militarne. Wrocław – Racibórz �008; standardní poučení přináší sborník BART- 
KIEWICZ, K. (ed.): Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) na ziemiach nadodrzańskich. Zielona Góra 1993.
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ská města a pevnosti. V lednu a únoru roku 16�6 byl Šafgoč císařským štábem pověřen 
k naverbování 600 knechtů. Na tajné poradě slezských knížat a stavů v Lehnici (n. Liegnitz, 
p. Legnica) dokonce sám navrhoval postavení 1000 pěších a 500 rejtarů, ale přítomní sně-
movníci jeho představy o síle protivníka pokládali za přehnané a s tak rozsáhlým verbo-
váním nesouhlasili. Šafgoč dostal na starost obranu hlohovského a zaháňského knížectví, 
a to s počtem 500 arkebuzírů. Z jiných zpráv víme, že měl v dubnu velet jezdectvu, které 
operovalo v minsterberském knížectví. Během dánské ofenzívy se jeho vojenské osudy 
znovu spojily s Valdštejnem, který zahájil pronásledování protivníka a vstoupil na slezské 
území. Při vytlačení dánsko-emigrantské armády z ohrožené země bojoval pod vrchním 
císařským velitelem u Hlubčic, kde byl pověřen vyjednáváním o čestný akord s tamními 
obránci. Po ukončení bojů se zbytky dánské invazní armády se Šafgoč stáhl dočasně do 
ústraní svých statků a žil převážný čas rodinnými a hospodářskými starostmi.11

Na jaře roku 1630, kdy se švédský král se svými vojáky vylodil na pomořanském pobřeží 
a zahájil operace proti severoněmeckým habsbursko-katolickým posádkám, vstoupil Jan 
Oldřich Šafgoč definitivně do císařské armády. Naverboval svůj první regiment, který 
čítal 500 arkebuzírů. Jeho úkolem bylo bránit braniborsko-slezskou hranici a především 
pomáhat veliteli hlohovské pevnosti Raimundu Montecuccolimu. Při jedné z akcí se do-
stal do pasti a byl Švédy zajat. Brzy byl ale propuštěn a v létě roku 1631 už působil ve 
slezském Vartenberku (n. Groß Wartenberg, p. Syców). Zbytek roku operoval v Čechách, 
které ohrožovali Sasové. Po Valdštejnově opětovném nástupu do úřadu vrchního velitele 
císařské armády se stal Šafgoč generálstrážmistrem. Od dubna roku 163� verboval pro 
generalissima další vojáky, kteří měli ze Slezska vytlačit braniborsko-saské jednotky. Na 
konci června obsadil s 1000 jezdci Zhořelec (n. Görlitz, p. Zgorzelec). V dalších měsí-
cích pokračoval v drobných bojích, ale vinou Marradasovy neschopnosti obsazovala 
protestantská armáda s českými emigranty jedno slezské město za druhým.1� Tehdy měl 
ve svých jednotkách jak polskou, tak moldavskou a valašskou lehkou jízdu. S nimi zle 
doléhal na Arnimovy posádky a zastrašoval je. Před bitvou u Svídnice (n. Schweidnitz, 
p. Świdnica) velel 14 regimentům jízdy a 7 regimentům dragounů. Během akcí se mu 
podařilo odříznout Thurnův oddíl, který se vzdal a složil zbraně. Hrabě Thurn byl zatčen 
a odvezen k Valdštejnovi do Hlohova. Za své udatné činy byl Šafgoč povýšen na generála 
jízdy.13 

Po těchto úspěších přišla chebská krvavá hostina. Šafgočův podpis totiž nechyběl na 
plzeňském reversu, kterým se zavazoval ctí, životem a statky, že zůstane věrný Valdštej-
novi až do poslední kapky krve. Věrnost generalissimovi ho nakonec stála život. Dne 
�4. února roku 1634 byl v Olavě zatčen plukovníky Rudolfem Colloredem a Melchiorem 

11 Tato část textu se zakládá hlavně na aktech, které byly publikovány v edicích: KREBS, J. – PALM, H. (edd.): 
Acta Publica. Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände (1618–1629), I–VIII. 
Breslau 1865–1906; LíVA, V. (ed.): Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu militare archivu minis-
terstva vnitra ČSR v Praze, II–VIII. Praha 1938–1954; POLIŠENSKÝ, J. a kol. (edd.): Documenta Bohemica 
Bellum Tricenalle illustrantia, I–V. Praha 1971–1974. K dánskému období třicetileté války ve Slezsku srov. FU-
KALA, R.: Dánský vpád do Slezska a rozklad opavské stavovské společnosti, Slezský sborník 99, �001, s. 81–94 
(tam další bibliografie).
1� Blíže o španělském generálovi FORBELSKÝ, J.: Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století : Osudy generála 
Baltasara Marradase. Praha �006, s. 491–5�3.
13 K Thurnově postavě srov. POJAR, M.: Jindřich Matyáš Thurn : Muž činu. Praha 1998, s. 138–147 (tam četné 
chyby); k událostem ve Slezsku a k Thurnově činnosti viz podrobně PEKAŘ, J.: c.  d., II, s. 3–106; okolnosti Vald-
štejnovy neúspěšné slezské kampaně viz JANáČEK, J.: Valdštejn a jeho doba. Praha 1978, s. 4�3–446.
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Hatzfeldem. O den později byl odvlečen do kladského vězení a na jaře byl převezen do 
Vídně, kde se měly konat první výslechy s obviněnými Valdštejnovými důstojníky.14 

Potrestání měšťanů a důstojníků

Po obsazení Opavy a zatčení provinilců císařská strana nezahálela a vydala první rozkazy 
k vyšetřování Freibergerovy vzpoury a skutečností, které vedly k Šafgočovu zažalování. 
Nejprve byli potrestáni účastníci povstání v Opavě, kde na Horním náměstí postavili po-
pravčí lešení. Záhy byl do města dovlečen jistý hostinský z Vladěnína, který sloužil Lilien-
feldovi jako kurýr mezi Opavou a Opolím. Bez velkých okolků se octl na popravišti a byl 
oběšen. Dne �3. března měly padat další hlavy. Tentokrát došla řada na měšťany. Pod obě-
šeným krčmářem si měli čtyři zatčení vylosovat svou smrt. Na náměstí přišli v železech 
pasíř Jan Zimmermann, truhlář Jan John, zvonař Hans Knauf a lékárník Martin Kautz. 
Za asistence vojáků a diváků hráli v kostky. Smůlu měl lékárník. Když se kat chopil odsou-
zeného, volal nešťastník, že chce před smrtí ještě zpověď. Kautz měl hodně přímluvců. 
O záchranu jeho života se pokoušela i přítomná opavská šlechta, která ovlivnila celé dra-
matické představení. Všichni odsouzenci byli vojáky odvedeni zpět do vězení a poprava 
byla odložena.15

Nastalo dlouhé a nezáviděníhodné čekání na novou exekuci. Rodiny uvězněných oblehly 
císařské velitelství na lichtenštejnském zámku a prosily o zmírnění ortelu. Dne �7. března 
zasedal válečný soud a za dva dny odsoudil Samuela z Lilienfeldu nelítostně k trestu smrti. 
Nešťastný vojenský komisař měl být symbolicky sťat u zámku, kde mu na počátku vzpoury 
musela nová městská rada složit přísahu. Pak byli pod šibenicí exemplárně mečem popra-
veni také John a Zimmermann. I když je komisaři vybrali zdánlivě náhodně, oba byli spíše 
zkráceni na životě za to, že se v minulosti velmi angažovali v činnosti stavovské emigrace. 
Součástí opavské exekuce bylo i vystavení hlav popravených na věžích městských bran. 
Lilienfeldova visela na Jaktařské bráně, Johnova byla umístěna na Hradecké věži a Zim-
mermannova zůstala přibita na Ratibořské bráně. Jen u hlavního organizátora vzpoury 
udělala soudní komise velkorysé gesto. Freiberger měl štěstí. Nejprve byl vzat do vyšetřo-
vací vazby a poslán do Vídně, pak byl omilostněn, přičemž přestoupil na katolickou víru 
a byl přijat zpět do císařských služeb. 

Další kolo vyšetřování a trestů se odehrávalo jak ve Vídni, tak v Řezně, kde byla zřízena 
komise složená z důstojníků, kteří měli vyšetřovat provinilé vojenské osoby. Jednalo se 
o knížete Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského, generála polního zbrojmistra Arnošta 
Jiřího Sparra, generála jezdectva Jana Arnošta Scherffenberka, plukovníka Petra Losyho, 
plukovníka Františka Viléma Mohra, podplukovníka Julia Jindřicha Hämmerleho a pře-
devším o generála jízdy Jana Oldřicha Šafgoče. Ti měli podle vojenského soudu, kterému 
předsedal podmaršál Jan Götz, vědět o Valdštejnově spiknutí a zamlčet další skutečnosti 
namířené proti vídeňskému dvoru. Šafgoč byl navíc označen za hlavního viníka, protože 
chtěl provést protihabsburský převrat v celém Slezsku. Důkazem měla být Freibergerova 
rebelie v Opavě, o které s naprostou jistotou víme, že o její přípravě a realizaci neměl Šaf-
goč nejmenší tušení. Důvodem jeho neštěstí se stal rozsáhlý majetek, který ve Slezsku 

14 KREBS, J.: Hans Ulrich Freiherr von Schaffgotsch, s. 81–96.
15 ZUKAL, J.: Paměti opavské, s. 88–90, k tomu stručně a naposledy KORBELáŘOVá, I.: Freibergerova rebe-
lie. In: Opava : Historie, kultura, lidé. Praha �006, s. 176.
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ČLÁnKy a studievlastnil a který se mohl stát předmětem dalších konfiskací a odměn pro lačné císařské 
generály.16

Götzova vyšetřující komise nic podstatného o Valdštejnově spiknutí nezjistila. Kromě 
Jana Oldřicha Šafgoče zůstali obvinění důstojníci ušetřeni a císař jim změnil popravu na 
doživotní žalář. Později byli všichni propuštěni na svobodu a sloužili v různých armádách. 
Kníže Julius Jindřich Sasko-Lauenburský byl dokonce za mnohá příkoří povýšen na ge-
nerála armádního sboru ve Slezsku. Celý proces byl zinscenován a schopný velitel jízdy 
a bohatý slezský šlechtic Jan Oldřich Šafgoč se stal obětí závisti a intrik ziskuchtivých pro-
tivníků, kteří se u císařského dvora podíleli na Valdštejnově pádu. Celá záležitost s širo-
kým protihabsburským spiknutím tak praskla jako mýdlová bublina. Šafgoč byl přesto 
poslán na smrt. Ještě před popravou dal císař souhlas k mučení, ale odsouzený generál se 
choval statečně a nikoho neprozradil. Tak krutý postup byl pro Šafgoče ponižující, pro-
tože byl příslušníkem nejvyšších slezských aristokratických kruhů a nic se mu nedokázalo. 
Neslavný proces měl poslední dějství �3. července roku 1635. Ten den v Řezně vyvedli 
utýraného Valdštejnova generála na popraviště. Odsouzený přijal císařův výrok s klidem 
a s přesvědčením, že je nevinný. Nikdo se ho však nezastal. Byl poslední obětí komplotu 
vídeňského dvora. Definitivní tečku za celým případem udělal jeho bývalý podřízený 
Albrecht Freiberger. Odkoupil totiž za 10 tolarů popravčí meč řezenského kata, jehož 
rukou byla sťata hlava nevinného slezského šlechtice.

Zusammenfassung

Nachhalle der Eger Eregnisse in Schlesien 
Radek Fukala

Die Ereignisse in Eger 25. 2. 1634 und Ermordung des Albrecht von Wallenstein, Herzog von Fried-
land, Sagan, Glogau, Mecklenburg und Generalissimus der kaiserlichen Armee ziehten an und zie-
hen an Interese der Fachhistoriker, Publizisten und Leser der Faktliteratur. Tragischer Ablauf des 
berühmten Feldherren des 30jährigen Krieges ist nicht Hauptthema des vorgelegten Beitrags. Au-
tor folgt dramatisches Schicksal der schlesischen Protagonisten, die in Wallensteinischen Literatur 
oft übergangen sind. Recht in Glogau fiel schicksalsträchtige Entscheidung der hohen kaiserlichen 
Offizieren über Umbringen von Wallenstein. Trübe Episode spielte sich in Troppau ab. Hiesige Gar-
nison, die unter dem Kommando von Oberstleutenant Albrecht Freiberg stand, empörte sich gegen 
den Kaiser. Soldaten und Bürger schworen die Treue dem Wallenstein. In zwei Wochen wurde die Re-
bellion niederschlagen und die Schuldigen verhaftet und bestraft. Im Lauf des inszenierten Prozesses 
war auch der schlesische General Hans Ulrich von Schaffgotsch, der nicht an Troppauer Aufstand 
teilnahm, aus Verrat beschuldigt. Nur dafür, dass es um sein Regiment ging, wurde er gefoltert und 
aufgrund ausgeklügelter Beweise hingerichtet.

16 KREBS, J.: Hans Ulrich Freiherr von Schaffgotsch, s. 107–160.


