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This paper is concerned with military events in the Silesian town of Hlubčice during the Thirty 
Years‘ War, with emphasis on the 1630s, which are well-documented in archive sources. 
A central point of focus are the financial expenses of the population of Hlubčice which were 
aimed at military goals.
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Stav dochování starších archiválií pro dějiny měst Opolska není s ohledem na jejich mnohdy 
fatální osud zvláště v minulém století nijak radostný – alespoň pro období třicetileté války 
toto konstatování platí až na několik výjimek zcela. K oněm výjimkám náleží břežské knihy 
příjmů a výdajů1 umožňující sledovat podrobnou optikou městskou ekonomiku po téměř 
všechna válečná léta2 a také písemnosti z Hlubčic (Głubczyce, něm. Leobschütz), které 
dokumentují útrapy města s vojáky ve 30. letech 17. století. Ty zatím tak pečlivě využity 
nebyly, ačkoli se Hlubčice jinak mohou pochlubit solidním počtem monografií a dílčích 
studií o své historii. O čem konkrétně pak ony archiválie vypovídají? Jakým způsobem 
reflektují výdaje civilního obyvatelstva na vojenství za třicetileté války? A nakolik 
tehdejší zkušenosti Hlubčických korespondují s identickým prožitkem obyvatel dalších 
středoevropských měst?

* Studie byla realizována v rámci výzkumného pobytu v Opolí v roce 2016, podpořeného stipendiem od 
Ministerstva vědy a vysokého školství Polské republiky.
1  Archiwum Państwowe w Opolu (dále APO), fond Akta miasta Brzegu, sygn. 45/1242/0/2.6/634-658, knihy 
příjmů a výdajů.
2 Tyto knihy byly využity již v několika odborných studiích, zvláště však viz KWAK, Jan: Finanse miasta Brzegu 
w latach wojny trzydziestoletniej. Praca doktorska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Opole 1969. Série 
břežských příjmových a výdajových knih ovšem pokračovala i v následném období. Srov. GOLONKA, Barbara: 
Finanse miasta Brzegu w ostatnim ćwierćwieczu panowania Piastów: (1649–1675). Opole 1980. Uplatnění našly 
tyto archiválie rovněž v komplexních zpracováních dějin města Břehu, viz SKOCZEK, Józef: Miasto Brzeg 
i jego dzieje. Katowice 1947; Kol. aut.: Brzeg : Dzieje, gospodarka, kultura. Opole 1975; HEFFNER, Krystian: 
Brzeg – historia i współczesność. Opole 1987.
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Hlubčice jsou starobylým městem v Horním Slezsku v Opolském vojvodství s moravskými 
kořeny, neboť v době, ze kdy o nich pochází první písemná zmínka (1107), náležely 
k tomuto markrabství. Přesné datum založení města řídícího se magdeburským právem 
není známo, stalo se tak ale podle všeho za vlády Přemysla I. Otakara. Po zničení Mongoly 
v roce 1241 byly Hlubčice obnoveny a záhy poté, již za vlády Přemysla II. Otakara, se staly 
až do třicetileté války městem, podle jehož práva, odvozeného z práva magdeburského, 
se řídily městské komunity v širokém okolí. Za vlády uvedeného panovníka také začaly 
vznikat gotické hradby s důmyslným fortifikačním systémem, sestávajícím z bašt a vodního 
příkopu, udržovaným a vylepšovaným až do 17. století. Od konce 13. do konce 16. století 
byly Hlubčice se svým farním chrámem Narození Panny Marie sídlem johanitského 
komtura, ve 14. a 15. století (avšak nikoli souvisle) byly sídlem samostatného vévodství 
napojeného na přemyslovské Opavsko. Vévoda Jan II. Hlubčický tu založil v roce 1480 
františkánský klášter, nedlouho poté ale bylo vévodství připojeno ke Krnovsku. Německá 
reformace sem pronikla záhy, krnovští Hohenzollernové se stali luterány a františkáni 
byli z Hlubčic vyhnáni. Třicetiletá válka,3 jak o tom bude řeč, přinesla městu značnou 
zkázu, ze které se vzpamatovávalo po zbytek 17. století.4 Po válce o rakouské dědictví 
město v roce 1743 připadlo Prusku, od roku 1871 až do konce druhé světové války tvořilo 
součást Německa. V posledním válečném roce (tj. 1945) byly Hlubčice při těžkých bojích 
z velké části zničeny, poté připadly Polsku, a to navzdory českým požadavkům; německé 
obyvatelstvo bylo odsunuto.5

Na počátku 17. století městu, které čítalo kolem 2 100 obyvatel, vládl markrabě Jan Jiří 
Krnovský.6 Za jeho panování, v roce 1603, zachvátil Hlubčice zhoubný požár, který si měl 
údajně za oběť vyžádat na tři sta městských domů7 a z něhož se místní vzpamatovávali 
dlouhá léta. Jejich markrabě se hned na začátku českého stavovského povstání připojil 
k rebelujícím stavům a stal se velitelem jednoho ze dvou slezských pluků,8 přičemž do 
Hlubčic vložil svou vojenskou posádku.9 Povstání skončilo s bělohorskou bitvou a Slezsko, 
pod silným vlivem Saska, uzavřelo v roce 1621 drážďanský mír, jímž se přidalo na císařskou 
stranu.10 Ne tak Jan Jiří Krnovský, který obsadil řadu slezských měst, znovu včetně Hlubčic,

3 Vedle dále citované práce J. Marońě např. BARTKIEWICZ, Kazimierz (ed.): Wojna trzydziestoletnia 
(1618– 1648) na zemiach nadodrzanśkich. Zielona Góra 1993.
4 O vývoji Hlubčic a dalších měst v regionu v povestfálském období KORBELÁŘOVÁ, Irena: Poddanská města 
Opavského a Krnovského knížectví v letech 1648–1740 : Ekonomické a sociální aspekty vývoje měst. Opava 1999.
5 K dějinám Hlubčic např. MALER, Katarzyna: Dzieje Głubczyc do 1742. Opole 2003; ze starších německých 
prací MINSBERG, Ferdinand: Geschichte der Stadt Leobschütz : Beitrag zur Kunde oberschlesischer Städte. 
Neisse 1828; TROSKA, Ferdinand: Geschichte der Stadt Leobschütz. Leobschütz 1892.
6 O něm FUKALA, Radek: Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích. Opava 1997; v přepracované 
verzi TÝŽ: Jan Jiří Krnovský : Stavovské povstání a zápas s Habsburky. České Budějovice 2005.
7 APO, fond Akta miasta Głubczyc, inventář.
8 MAROŃ, Jerzy: Wojna trzydziestoletnia na Śląsku : Aspekty militarne. Wrocław – Racibórz 2008, s. 46.
9 Tamtéž, s. 102. Další posádky držel J. J. Krnovský mj. v Kozlí (Koźle), Pštině, Bytomi, Nise či Ratiboři.
10 Srov. SZELĄGOWSKI, Adam: Śląsk i Polska wobec powstania czeskiego. Lwów 1904. Nejnověji také 
FUKALA, Radek: Konec zimního království a poslední ohniska odporu. České Budějovice 2016.
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 opanoval Opavu a u Nového Jičína připravil císařským citelnou porážku.11 Jeho pokračující 
tažení však skončilo fiaskem a krnovské posádky postupně kapitulovaly před sasko- 
-slezskými silami, Hlubčice ani v tomto případě nevyjímaje.12 V roce 1622 do města dorazily 
císařské oddíly a to se společně s celým Krnovskem stalo majetkem českého místodržitele, 
knížete Karla z Lichtenštejna.13 Katolický konvertita Lichtenštejn zahájil v Hlubčicích 
protireformační tažení a vypověděl odsud luteránské kněží, jenže než mohl své rekatolizační 
úsilí dokončit, objevil se tu (1626) protestantský vojevůdce Arnošt z Mansfeldu14 a v řadách 
jeho žoldnéřského vojska, spojeného s Dány,15 emigranti a evangeličtí duchovní.

Lichtenštejn přitom ještě na začátku roku 1626 do Hlubčic psal, že bude zapotřebí 
učinit jistá opatření nejen kvůli nebezpečí nepřátelského vpádu do země, ale i kvůli mnoha 
císařským oddílům, které se pohybují napříč celou zemí a páchají také mnoho nepravostí. 
Města, kde byly zbraně a munice, měla být připravena na obranu – a protože kníže věděl, že 
Hlubčice v předchozích válečných časech o výzbroj přišly, chtěl jim k ní co nejdříve znovu 
dopomoci.16 Když se pak Hlubčičtí dověděli o pohybu dánského sboru poblíž svého města, 
vpustili po poradě s Vratislaví do svých hradeb 200 císařských vojáků. Místní luteráni 
nicméně začali hrát dvojí hru a navázali i kontakt s Dány, aby posléze odmítli císařským 
pomoci bránit město na hradbách. Kapitán císařského oddílu se i proto nakonec neubránil, 
městské stráže nezafungovaly a Dánové Hlubčice opanovali. Udrželi se v nich až do června 
následujícího roku, kdy se před městem v čele své armády objevil Albrecht z Valdštejna. 
Dánští vojáci zapálili hlubčické předměstí, což byl k obrovské škodě civilních městských 
obyvatel jeden z typických obranných prostředků té doby,17 a po dva či tři dny se bránili, než 
(zřejmě) 22. června 1627 kapitulovali.18 Císařští pak hlubčickou městskou radu a dalších 
dvacet evangelických měšťanů eskortovali kvůli podezření ze zrady do vězení v Opavě, kde 
jich v tristních podmínkách několik zemřelo. Dánská enkláva byla do srpna zlikvidována 
a pro Hlubčice nastalo na několik let období pravidelných pobytů různě velkých císařských 

11 K bitvě u Nového Jičína ZEZULČÍK, Jaroslav: Zpráva o strašné řeži : Španělská vojska v Českých zemích na 
počátku třicetileté války a bitva u Nového Jičína roku 1621. Nový Jičín 1996; případně FUKALA, Radek: Tažení 
Jana Jiřího Krnovského v roce 1621 a bitva u Nového Jičína. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 49, 1992, 
s. 45–54.
12 MAROŃ, J.: Wojna, s. 104.
13 O něm HAUPT, Herbert: Fürst Karl I. von Liechtenstein : Obersthofmeister Kaiser Rudolfs II. und Vizekönig 
von Böhmen. Hofstaat und Sammeltätigkeit. Edition der Quellen aus dem liechtensteinischen Hausarchiv. Wien 
– Köln – Graz 1983; STLOUKAL, Karel: Karel z Lichtenštejna a jeho účast ve vládě Rudolfa II. (1596–1607). 
Český časopis historický 18, 1912, s. 21–37, 153–169, 389–434.
14 K Mansfeldovi nejnověji KRÜSSMANN, Walter: Ernst von Mansfeld (1580–1626) : Grafensohn, 
Söldnerführer, Kriegsunternehmer gegen Habsburg im Dreißigjährigen Krieg. Berlin 2010.
15 Srovnej MIŠAGA, Vít: Dánský vpád do Slezska a na Moravu : Souvislosti a průběh roku 1626. Časopis 
Národního muzea : Řada historická 177, 2008, č. 1–2, s. 55–103; FUKALA, Radek: Dánský vpád do Slezska 
a rozklad opavské stavovské společnosti : Památce univerzitního profesora PhDr. Josefa Polišenského, DrSc. 
Slezský sborník 99, 2001, s. 81–94.
16 APO, fond Akta miasta Głubczyc, sygn. 58, Karel z Lichtenštejna Hlubčickým, Moravská Třebová, 
12. 2. 1626.
17 Podobně učinil třeba i císařský velitel v Budyšíně Martin Maxmilián z Golče, který tím nechtěně způsobil 
katastrofální požár celého města. O tom ZEIDLER, Johann: Tabeera Budissinae. Budissinische Brandstelle : 
Das ist: Was vor, in und nach der erbärmlichen ruin und einäscherung der Alten Volckreichen und Nahrhafftigen 
Hauptstadt Budissin vorgangen. Dresden 1647.
18 MAROŃ, J.: Wojna, s. 108 uvádí 21. 6. 1627.
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oddílů.19 V roce 1630 v Opavě ještě zasedala exekuční komise ve věci provinilců za dánsko- 
-mansfeldského vpádu,20 Hlubčičtí však dostali pardon.21

Slezsko bylo vojensky znovu ohroženo od počátku 30. let 17. století, poté co se na 
severu Německa vylodil švédský král Gustav II. Adolf a mílovými kroky spěl do blízkosti 
habsburských držav. V dubnu 1631 dobyl Frankfurt nad Odrou a přiblížil se slezským 
hranicím, jenže opanování Magdeburku ligistickým velitelem Janem Tserclaesem Tillym 
jeho pozornost odvrátilo opačným směrem. Slezsku mohl hrozit vpád rovněž z Lužice od 
Sasů, kteří se přidali na švédskou stranu, saský vrchní velitel Jan Jiří Arnim však vpadl 
do Čech.22 Jeho akce ve Slezsku se tak posunuly o rok, kdy sem byl z Českého království 
vytlačen Valdštejnem a střetl se tu s velitelem slezských císařských sil Baltasarem 
Marradasem.23 Navzdory tomu, že samotné Sasko právě pustošil císařský generál Jindřich 
Holk, pokračoval Arnim ve spolupráci se švédským sborem v tažení Slezskem a opanoval 
jak důležitý Hlohov, tak celou řadu dalších měst, mj. Břeh i Nisu. Marradase tehdy nahradil 
Matyáš Gallas a v roce 1633 se do Slezska vydal sám Valdštejn, který tu pak s Arnimem 
v červnu uvedeného roku jednal.24 Dne 12. listopadu 1633 proběhla známá bitva u Stínavy, 
v níž mnohem silnější císařská armáda zničila slabý švédsko-braniborský sbor a zajala řadu 
českých emigrantů (včetně Jindřicha Matyáše z Thurnu), načež dobyla také Hlohov a začala 
ohrožovat švédské pozice na severu, zvláště v Pomořanech. Na rok 1634 švédský kancléř 
Axel Oxenstierna naplánoval ovládnutí nejdůležitějších slezských pevností – střetnout se 
tu přitom měl již s novým císařským velitelem Rudolfem Colloredem. Útok se saskými 
jednotkami provedl opět Arnim, kterému se podařilo opanovat jak Lehnici, tak strategický 
Hlohov, následně se spojil se švédským generálem Janem Banérem a společně vpadli do 
Čech. Po bitvě u Nördlingenu museli ale Švédové ustoupit na sever a Sasové (i další německé 
státy) se pražským mírem přidali k Habsburkům. Slezsku tak od té chvíle hrozilo nebezpečí 
v podstatě už „jen“ od Švédů.25

V Hlubčicích můžeme tehdejší situaci velmi detailně sledovat v letech 1632–1636, 
především díky soupisu škod v důsledku vojenského dění. Sepsán v podobě tzv. gravamin 
byl na základě výzvy císaře Ferdinanda II. městům, v nichž pobývali vojáci kvůli možnému 

19 MALER, K.: Dzieje, s. 149–155.
20 V roce 1621 si od Hlubčických půjčil částku ve výši 1 000 tolarů krnovský Georg Bernhardt. Za mansfeldského 
vpádu se ale přidal k nepříteli (udělal prý chybu, stejně jako mnozí další, jak píše) a podle rozhodnutí císařských 
exekučních komisařů z roku 1630 měl tyto peníze odevzdat. Hrozilo se mu koncem 30. let 17. století i vojenskou 
exekucí. Bernhard ale tehdy připomínal, že od císaře Ferdinanda II. dostal pardon. Prosil o odložení, byl prý 
chudý muž a musel živit několik dětí. Archiwum Państwowe w Opolu, Akta miasta Głubczyc, sygn. 137, 
věřitelé a dluhy města 1639–1756, pag. 3–6, 12. 2. 1639 Georg Bernhardt Octavianovi Segerovi z Segenbergu, 
císařskému komornímu radovi ve Slezsku a vrchnímu regentovi komorních panství tamtéž.
21 APO, fond Akta miasta Głubczyc, sygn. 141, městské škody v důsledku kontribucí a vojenských rekvizic, 
1632–1636, pag. 8–10, nedat. list Hlubčických Jindřichu Václavovi Minsterberskému. Z listu se také dovídáme, 
že Hlubčičtí kvůli válečným těžkostem zanedbávali své povinnosti, ty od nich ale přesto byly požadovány.
22 O saském vpádu dosud nejpřínosněji REZEK, Antonín: Dějiny saského vpádu do Čech (1631–2) a návrat 
emigrace. Praha 1889. Viz také TOEGEL, Miroslav: Příčiny saského vpádu do Čech v roce 1631. Československý 
časopis historický 21, 1973, s. 553–580.
23 K Marradasovi FORBELSKÝ, Josef: Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století : Osudy generála Baltasara 
Marradase. Praha 2006.
24 K Arnimovi zvláště IRMER, Georg: Hans Georg von Arnim : Lebensbild eines protestantischen Feldherrn und 
Staatsmannes aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Leipzig 1894.
25 MAROŃ, J.: Wojna, s. 110–119.
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nepřátelskému vpádu.26 Už od roku 1631 v Hlubčicích byli až do srpna 1632 valdštejnští 
vojáci, konkrétně muži plukovníků Františka Viléma Mohra z Waldtu, Jana Františka 
Barwitze z Fernemontu a patrně též dona Martina de Hoeff-Huerty, což Hlubčické stálo 
přes 329 tolarů, s ohledem na délku pobytu nicméně takřka zanedbatelnou částku. 
V nespecifikované době tudy ale prošla z Dolního Slezska do Horního Slezska i císařská 
armáda, která městu nadělala škody ve výši 800 tolarů, a to na městských pozemcích, 
dobytku a koních. Následně sem asi 28. září 1632 na rozkaz generála Marradase dorazil 
jeden nejvyšší lajtnant (podplukovník) s početným pěším oddílem a navíc i jistý plukovník 
s Poláky, stejně tak další nejvyšší lajtnant a jeden nejvyšší strážmistr s Chorvaty, potom 
i celý český pluk dragounů se svými důstojníky. Tito vojáci měli zpolírovat všechny stodoly 
a zapálit předměstí, které zčásti shořelo.27 Nejen v Hlubčicích, ale i v dalších okolních 
městech plenili, přesto je místní museli vydržovat. Náklady na proviant, krmivo pro koně 
a na víno se společně se škodou na radnici, kde vojáci ukradli peníze, vyšplhaly na 3 639 
tolarů. Dne 24. října k Hlubčicím dorazil nepřátelský armádní sbor (nepochybně Sasové 
pod Arnimem) o síle 8 000 jízdních a pěších, včetně dělostřelectva, a začal je obléhat, 
byl však odražen. Přesto městu toto vojsko během tří dnů svého pobytu před hradbami 
způsobilo obrovské škody na jeho pozemcích, na koních a na dobytku, to vše za nejméně 
3 000 tolarů. Koncem října z Hlubčic odešel český dragounský pluk, stejně jako Poláci 
a Chorvaté, ale přišel sem celý pluk císařského generála Kristiána Ilova a s ním ještě dvě 
kompanie rejtarů Raimunda Montecuccoliho. Ačkoli mělo městu vypomáhat několik vsí, 
ležela celá zátěž nakonec jen na něm, a do 25. prosince ho tak tito vojáci stáli 1 940 tolarů. 
V samotném závěru roku, 25. prosince, sem dorazil ještě plukovník Eberhard Manteuffel 
se svým silným plukem pěších na zimní pobyt (tzv. kvartýr),28 kterýžto chudé měšťanstvo 
a město29 po první týden vydržovalo samo, zcela bez pomoci země. I bez chleba a vína i piva 
přišel tento pobyt Hlubčické během pár dní na více než 288 tolarů. Představitelé města si 
obratem stěžovali, načež z kanceláře císařské generální válečné komise dostali odpověď, 
že z Valdštejnova rozhodnutí mají mít trpělivost, nicméně vloženým vojákům ať nedávají 
nic, co jim nepřísluší.30 Pokud šlo o tzv. šacunk (zde ve smyslu ušetření města rozličných 
zátěží),31 za rok 1632 na něj muselo město dát podle kvitancí přes 3 240 tolarů.32

26 APO, fond Akta miasta Głubczyc, sygn. 141, městské škody v důsledku kontribucí a vojenských rekvizic, 
1632–1636, pag. 33.
27 Srovnej MALER, K.: Dzieje, s. 156.
28 K ubytování vojáků ve městech podrobně KILIÁN, Jan: Na kvartýře : K aspektům soužití mezi vojáky 
a měšťany za třicetileté války. Historie a vojenství LXIII, 2014, č. 1, s. 20–34; viz také PRÖVE, Ralf: Der Soldat 
in der „guten Bürgerstube“ : Das frühneuzetliche Einquartierungssystem und die sozioökonomischen Folgen. 
In: KROENER, Bernard R. – PRÖVE, Ralf (Hg.): Krieg und Frieden : Militär und Gesellschaft in der Frühen 
Neuzeit. Paderborn 1996, s. 191–219.
29 Jde o tehdy standardní stylizování se do podoby maximálně postižené obce s cílem dosáhnout u kompetentních 
osob či úřadů ulehčení údělu či strpení při platbách. Srovnej KILIÁN, Jan: „…žalostivé stejskání tak častých 
a nevypravitelných těžkostí a soužení vojenského…“ : Obranné mechanismy mělnických obyvatel za třicetileté 
války. Středočeský vlastivědný sborník – Muzeum a současnost, 26. Roztoky u Prahy 2008, s. 10–26.
30 APO, fond Akta miasta Głubczyc, sygn. 141, městské škody v důsledku kontribucí a vojenských rekvizic, 
1632–1636, pag. 21–22, list z 28. 12. 1632 z kanceláře císařské generální válečné komise Hlubčickým.
31 Případně se ale mohlo jednat i o výpalné (Brandschatzung).
32 APO, fond Akta miasta Głubczyc, sygn. 141, městské škody v důsledku kontribucí a vojenských rekvizic, 
1632–1636, pag. 49–60.
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Plukovník Manteuffel opustil Hlubčice po dvacetitýdenním pobytu až 12. května 1633, 
takže celé jeho kvartýrování nakonec město vyšlo na 8 944 tolarů. A to zde ještě tento 
císařský důstojník i nadále zanechal posádku. Kromě toho se tu kolem uvedeného data 
objevili generálové Ilov, Jan Oldřich Šafgoč (Schaffgotsch)33 a Jan Götz a různí vysocí 
důstojníci s mnoha vojáky, aby ve Slezsku shromáždili své sbory a udeřili na nepřítele. 
Tito muži město přišli na 688 tolarů. Dne 4. srpna nechal plukovník Manteuffel skrze svou 
posádku provést ve městě vojenskou exekuci (což se ostatně stalo už předtím, 1. ledna) 
u radních osob kvůli troše peněz, kterých se nedočkal – ale které měl snad dostat od 
Krnovska jako takového. Na hotovosti exekuce vyšla na 1 061 tolarů, a to se do toho ještě 
nepočítaly škody na polních plodinách, na dobytku a jiné, protože město tehdy bylo často po 
dva i tři dny zcela uzavřeno. Od 14. května 1633 až do 25. ledna 1634 zde jako posádka ležela 
také pěší kompanie hraběte Jeronýma z Lodronu z hardekovského pluku a několik dalších 
mužů z jiných jednotek. Náklady kromě běžné komise, jež se do výdajů také nepočítala, 
dosáhly 1 549 tolarů, včetně měsíčního deputátu hraběti Lodronovi. „Šacunku“ bylo 
v tomto roce dáno 2 997 tolarů.

Dne 5. ledna 1634 do města dorazil šafgočovský exekuční oddíl o 40 rejtarech a 24. ledna 
přišly i čtyři pěší šafgočovské kompanie společně se svým velitelem, aby zde byly posádkou. 
Navíc v Hlubčicích 27. února „ložírovalo“ deset kompanií dragounů z českého pluku, což 
vše až do 2. března přišlo na 1275 tolarů. V březnu, konkrétně 6. a 7., ve městě pobylo 
hned deset kompanií z Ilovova pěšího pluku s několika plukovníky a na předměstí pak 
další tři pluky se svými důstojníky. Vyplenili tehdy všechny stodoly a zvláště zplundrovali 
špitál nehledě na to, že se jim z města dávalo zaopatření. Náklady na ně činily 600 tolarů. 
Dne 7. března bylo do Hlubčic vloženo 50 mušketýrů a 20 rejtarů z Götzova pluku, a to 
do 16. března. Ti však obecní rozpočet příliš nezatížili, měli stát jen 36 tolarů. Zato když 
se tu od 14. do 17. března zastavil plukovník Václav Zahrádecký s mnoha plukovníky 
a pěti pluky jízdními i pěšími, a to až do té doby, než sem dorazil generál Götz, aby pak 
společně pochodovali k Opavě a zanechali tu hejtmana, 20 rejtarů a 80 dragounů, přišlo to 
Hlubčické na 1 406 tolarů. Kromě toho hned 18. března do Hlubčic přijel nejvyšší lajtnant 
z gallovského pluku s pěti kompaniemi dragounů a s mnoha důstojníky a 29. dubna dorazil 
celý uvedený pluk i se svým plukovníkem. Ten zde zanechal posádku, a to až do mustrování, 
které proběhlo 7. listopadu: to znamená po 33 týdnů. Během té doby ve městě proběhla další 
vojenská exekuce. Kvůli ní, pobytu těchto vojáků a dalším škodám, mj. na mnoha koních 
a na cestách, byly škody 6 435 tolarů. 10. května proběhlo stažení se císařských z Opolí, 
při němž do Hlubčic dorazily tři pluky a celá artilerie. Uvedení napáchali škody za 338 
tolarů. Dne 28. května pak do města přijela jedna kompanie rejtarů s rytmistrem Hundem 
z Jungova pluku a zůstala zde do 13. června. Byť jí byly přiděleny vsi, z nichž si měli tito 
vojáci brát obživu, brali si ji po celou dobu údajně jen od Hlubčických, takže výlohy dosáhly 
376 tolarů. Vojáci z Gallova pluku, dragouni, sem zavítali znovu 12. listopadu.34 Svou komisi 
sice dostávali odjinud, přesto město muselo jejich veliteli dávat týdenní poplatek, který bez 
servicií do posledního prosince toho roku činil 36 tolarů. Ve druhé polovině listopadu přijelo 
do Hlubčic na několikadenní exekuci dvacet Jungových rejtarů (výlohy ve výši 98 tolarů) 
a jen o dva dny později nechal jiný císařský důstojník provádět kvůli svému soukromému 
dluhu exekuci na předměstí a v jedné z městských vsí skrze sedm desítek rejtarů, kvůli 

33 O tomto slezském rodákovi podrobněji FUKALA, Radek: Císařský generál Jan Oldřich Šafgoč. In: Pod 
Libavským sedlem. Trutnov 2010, s. 93–101.
34 Srov. MALER, K.: Dzieje, s. 157. Autorka nesprávně uvádí, že se jednalo o muže Gallasovy.
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čemuž tu byla napáchána škoda za 268 tolarů. A konečně, 19. prosince dorazil do Hlubčic 
hrabě Jindřich Šlik i s jinými plukovníky a důstojníky, též s pěším a jízdním vojskem. 
Pokračovali záhy do Opolí, ale ve městě nechali padesát mužů. K vybavení jejich dragounů 
a vojáků museli Hlubčičtí poskytnout 52 koní, s nimiž už se neměli nikdy setkat. To vše, 
včetně oněch zanechaných mužů, kteří ve městě leželi do 15. ledna 1635, stálo 169 tolarů. 
Samotný „šacunk“ za rok 1634 činil 4 105 tolarů.35 15. ledna 1635 přijel do Hlubčic znovu 
plukovník Peter Gall se čtyřmi kompaniemi dragounů, a to i se všemi svými zavazadly 
a trénem, což až do 5. února město stálo 840 tolarů. Následně pak 5. února do města zamířil 
poručík Fachs se 60 muži z Opavy, aby tu sloužili jako posádka. Výlohy na ně do 11. února 
činily 157 tolarů.36 A šacunk už jen na začátku tohoto roku stál podle kvitancí 852 tolarů.

Mimo dosud uvedené průtahy vojsk z Dolního do Horního Slezska postihly prakticky 
všechna hornoslezská města, a zvláště pak to chudé město, tj. Hlubčice, které leželo na 
cestě. Stejně tak i tři vesnice, jež Hlubčickým náležely – i ony byly opakovaně vypleněny 
a připraveny o peníze a další věci, přičemž škody byly vyčísleny na 2 000 tolarů. Rozliční 
císařští a vojenští komisaři měli při svých pobytech ve městě na jeho náklady projíst 
a propít 240 tolarů, zatímco mnozí váleční poslové a další výdaje na komunikaci přišly na 
895 tolarů. Stavební náklady, které byly poskytnuty plukovníkům Manteufellovi a Gallovi 
i jiným velitelům na opevnění města, na šancování, zvláště pak na dřevo z městského lesa 
(nemluvě o tom, co stáli dělníci a povozy), se vyšplhaly překvapivě jen na zhruba 100 tolarů. 
Chudí řemeslníci z Hlubčic museli pro soldatesku vykonat bezplatně práci, jež byla vyčíslena 
na 646 zlatých. Na prachu, luntech atd. toho muselo město vojákům vydat za 80 tolarů. 
Exekuce, kterou prováděli vojáci z Jungova pluku a muži rytmistra Eichendorfa, přišla 
město na 160 tolarů, z čehož 111 tolarů propili ve víně ve městě dva (!) rejtaři, zbylé peníze 
padly na sedm jejich kolegů pobývajících na jiném místě. Co se týče kontribuce v podobě 
dodávek masa a obilí, kterou bylo město neustále zatěžováno, ta do toho započítána nebyla. 
Zátěž prý byla dosud natolik těžká, že měšťané a obyvatelé zcela zchudli. Větší část města 
byla podle stěžovatelů pustá a prázdná. Proto se nemohlo kvůli nouzi už dále pokračovat 
v dávkách, zvlášť když tyto těžkosti u nich trvaly již přes osmnáct let (!; v roce 1635), 
přičemž Hlubčičtí einige Respiration nicht haben können.37

Tímto svým vyčerpávajícím výpisem doprovázeli městští představitelé svůj neméně 
obsáhlý memoriál s datem 13. února 1635 adresovaný Jindřichu Václavovi Minsterberskému, 
vévodovi olešnicko-bierutówskému(bernštatskému), vrchnímu hejtmanovi a generálnímu 
válečnému komisaři v Horním i Dolním Slezsku. Hovořili v něm o tom, že jejich město 
je stále obsazené vojáky, že je pusté a zpustošené. Proto žádali o následující záležitosti, 
které zahrnovaly celkem jedenáct bodů: 1) Byli a dosud jsou trápeni náročnými pobyty 
rozličných pluků a vojenskými průtahy (durchcuky), stejně tak mustrováním a výměnami 
zdejších posádek. Rádi by, aby jejich ubohé město bylo zbaveno všech těch kvartýrování 
a naopak bylo opatřeno posádkou z řad pěchoty, která by však nebyla na ruinu města a jeho 
obyvatel, nýbrž skutečnou ochranou proti nepřátelskému vpádu; 2) Žádali, aby jim bylo 
vždy odečteno ze standardních plateb to, co museli dávat vojákům při jejich zaopatřování 
i zemi jako takové, pokud ta nebyla schopna dodávek, jelikož pak to opět leželo na bedrech 

35 Archiwum Państwowe w Opolu, Akta miasta Głubczyc, sygn. 141, městské škody v důsledku kontribucí 
a vojenských rekvizic, 1632–1636, pag. 49–60.
36 Tamtéž.
37 Tamtéž.
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měšťanů; 3) Podle jistého rozhodnutí neměla města vojákům dávat nic jiného než servicie 
de casa, ostatní měla dodávat vojákům země, tj. Krnovsko. Ony servicie ale nebyly přesně 
specifikovány – o to tedy také Hlubčičtí žádali, aby věděli, čeho všeho se jejich povinnost 
vlastně týká; 4) Žádali o instrukci, co přesně by mělo příslušet veliteli, ostatním důstojníkům 
a co prostým vojákům z městské posádky. Existovaly k tomu sice císařské příkazy, jenže 
s tím, co v nich bylo obsaženo, se žádní vojáci nespokojovali a vždy chtěli víc a lepší a také 
se to snažili od hospodářů vypresovat. Kvůli tomu prý byli mnozí sousedé násilně vyháněni 
ze svých domů a chalup; 5) Uváděli, že vojáci s sebou mají své ženy nebo milenky, někteří 
dokonce nikoli jen jednu, ale i více, stejně tak při sobě mají různou čeleď, děti, děvečky 
a pacholky, mají s sebou také koně, psy i jinou havěť. Žádali, aby vyčerpaní měšťané byli 
do budoucna takové čeledi a dobytka zbaveni; 6) Žádali také, aby při kvartýrování byla 
v knížectví dodržována rovnost, co se proporcí zdejších měst týče a aby neležela největší 
zátěž ohledně zaopatřování jen na jednom městě, jak se to děje u nich; 7) Jelikož vojáci 
bývají v posádkách zanecháváni i proto, aby svěřené město strážili, ať tedy vykonávají 
hlídky oni, a ne měšťané, kteří se k tomu jednak zcela nehodí a jednak je to odvádí od jejich 
hlavní činnosti; 8) Na Hlubčicích leží velká daň, 31 330 (nespecifikováno, patrně slezských 
tolarů), jenže pokud se při výpočtu taxy odečtou všechny zdejší poustky, zbude 13 474, 
a to ještě v nejlepším případě. Žádali proto, aby byl uvedený fakt při odvodech zohledněn 
a nepřetěžováni ani dosud zůstávající měšťané, ani poddaní při městě i na venkově, kteří 
jsou chudí a až na krev vymačkaní; 9) Psali, že se staly běžným zlodějství a loupeže, obzvláště 
pak odebírání koní, a to tak, že se děly denně jako nějaké čestné jednání beze všeho uzardění. 
Hlubčičtí věděli, že se to děje i jinde. V jejich okrsku si ale nikdo nemohl být ničím jist a kde 
se dříve pěstovaly plodiny, se momentálně nepěstovalo nic. Žádali učinit takovému počínání 
přítrž, aby sedlák mohl obhospodařovat své pole a měšťan jezdit za obchody; 10) I vojenské 
exekuce se již staly zcela běžnou záležitostí, a to i zcela privátních majetků, při níž již 
nešlo jen o vynucení povinných nedoplatků. To prý vedlo k dalšímu zkažení a definitivnímu 
zruinování města a jeho obyvatel. Žádali, aby dalších bylo město ušetřeno a pomyslelo 
se na jiné prostředky; aby se tak nevršila nouze na nouzi; 11) Ve městech i městečkách 
byla podle memoriálu Hlubčických řemesla v naprostém úpadku. Když už se pivo uvařilo, 
vypili ho většinou vojáci. Navíc bylo málo dřeva a surovin na výrobu. Někteří právováreční 
měšťané, kteří měli na krku mnoho vojáků, se k várkám nedostali po několik let, přesto 
museli odvádět příslušné daně a další platby, byť i zakoušeli těžké kvartýrování. Na závěr 
pisatelé vyjádřili naději v účinnou pomoc, protože jinak by z města jistě odešli další lidé, aby 
se usadili na nějakém méně exponovaném místě.38 Zatím bylo stále obydleno 126 domů, 
z nich však více než třetinu obývali lidé, kteří na obecní výdaje nemohli vůbec nijak přispět. 
Adresát měl toto vše uvážit a uvést na příslušném místě, co chudé měšťanstvo požadovalo, 
měl se přimluvit za toto chudé městečko v agonii a pokusit se pomoci ke zlepšení situace.39

Současně se Hlubčičtí v dopise vévodovi ještě vyjadřovali k některým bodům konkrétněji. 
Hned k tomu prvnímu připomínali, že od roku 1632 až dosud u nich leží vojáci. Považovali 
přitom téměř za neuvěřitelné, že město, které předtím bylo vypleněno nepřítelem, dostávalo 
takovou zátěž. V jednu chvíli u nich dokonce po několik dní pobývalo devět pluků, pěších 
i jízdních, které byly bez jakékoli pomoci od zdejšího knížectví zaopatřovány jen městem. 

38 I to byl standardní obranný mechanismus měst s jasným poukázáním na jejich ekonomickou důležitost. 
KILIÁN, J.: „… žalostivé stejskání“, zejm. s. 19–20.
39 APO, fond Akta miasta Głubczyc, sygn. 141, městské škody v důsledku kontribucí a vojenských rekvizic, 
1632–1636, pag. 23–32, memoriál Hlubčických z 13. 2. 1635.
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Pokud jde o mustrování, loni u nich probíhalo u gallovského pluku, který ve městě pobyl 
dlouhých třicet týdnů. S posádkami, respektive s jejich veliteli, se nebyli schopni dohodnout 
na tom, co se jim mělo odvádět, velitelé chtěli vždy více a navíc se často střídali. I to byla 
charakteristická zkušenost středoevropských měst za třicetileté války.40 Ke druhému bodu 
Hlubčičtí doplnili, že vojáci toho žádali tolik, že měšťané měli dvounásobnou škodu – což 
se muselo pochopitelně zohlednit při odvodech. Ohledně sedmého bodu si na stráže také 
nestěžovali bez důvodu, protože prý na stráž ve své zbroji museli chodit všichni měšťané 
a vytrvat na ní ve velkém chladu, zatímco vojáci zůstávali v teple měšťanského domu. Jako 
příklad nespravedlivé vojenské exekuce uváděli tu, která u nich proběhla naposledy, od 
posledního ledna do 13. února 1635, skrze Jungovy rejtary. Jen na víně stála měšťany 133 
zlatých. Uvedeny jsou i další výdaje, zvláště co vojáci projedli a propili. Žádost Hlubčických 
měla vést k tomu, aby místo, které je jakousi vysunutou pevností proti nepříteli, naším 
zkažením… nebylo zcela a zúplna zruinováno a učiněno pustým a prázdným.41

Utrpení města však pokračovalo jak ve zbytku roku 1635, tak i během léta následujícího. 
Koncem února 1636 psali radní Jindřichu Václavovi Minsterberskému ohledně žoldnéřů 
a kontribucí znovu. Hned v úvodu připomenuli, kolik za uplynulá léta museli vystát různých 
těžkých kvartýrování. A nejen to, museli vystát i vpád, když je přepadl nepřítel s celou svou 
armádou (tj. Mansfeld). Zůstali prý ale věrni, a o to víc trpěli. Když pak byl nepřítel vyhnán 
a oni dostali od císaře, stejně jako další slezská města, salvu guardii, doufali, že budou 
této zátěže zbaveni. Nestalo se a nyní byli již dle svých slov do gruntu zkaženi, zruinováni 
a ve městě mělo zůstávat jen několik málo sousedů. Přesto se k nim nastěhoval další 
císařský pluk, ačkoli větší část Hlubčických beim Blutte von nichts mehr zuleben haben. 
Kromě kvartýrování a servicií ještě museli pomáhat zemi s odváděním kontribucí. Lidé byli 
rozehnáni, město pusté a prázdné, mnohé domy zničeny a vypáleny vojáky, jiné se kvůli 
zanedbané údržbě nacházely v havarijním stavu. Když už vojáci odešli, většina vysokých 
důstojníků tu s několika muži zůstala… a stejně tak jejich zavazadla a trén.42 Hlubčičtí 
prosili vévodu o pomoc, ale marně. Na přelomu května a června téhož roku to zkusili opět, 
když už měli pocit, že Hlubčice jsou verderbte arme und bis aufs Blut erseugerte Städtlein. 
Panovala zde nouze, město prý bylo ruinou a z Hlubčických již bylo vynuceno a vypresováno 
přes 50 000 tolarů v hotovosti. Tvrdili, že nadále nejsou s to nic dávat, požadovalo se na 
nich však nemalé množství piva, servicie a proviant, nemluvě o kontribucích a daních ve 
výši 31 330 tolarů.43

V danou chvíli trpěli Hlubčičtí od zimy 1635/1636 trvajícím pobytem dalšího císařského 
pluku, o jehož přeložení opakovaně žádali a vypravili se kvůli tomu až do Vratislavi.44 

40 Srovnej ROECK, Bernd: „Als wollt die Welt schier brechen“ : Eine Stadt im Zeitalter des Dreißigjährigen 
Krieges. München 1991; WILDGRUBER, Martin: Die feste Stadt Wasserburg im Dreißigjährigen Krieg 
1632– 1634. Wasserburg am Inn 1986; EBERMEIER, Werner: Landshut im Dreißigjährigen Krieg : Das Schicksal 
der Stadt und ihrer Bewohner im historischen Zusammenhang. Landshut 2000; KILIÁN, Jan: Město ve válce, 
válka ve městě : Mělník 1618–1648. České Budějovice 2008.
41 APO, fond Akta miasta Głubczyc, sygn. 141, městské škody v důsledku kontribucí a vojenských rekvizic, 
1632–1636, pag. 33–40.
42 APO, fond Akta miasta Głubczyc, sygn. 140, Hlubčičtí Jindřichu Václavovi Minsterberskému, 29. 2. 1636.
43 Tamtéž, sygn. 141, městské škody v důsledku kontribucí a vojenských rekvizic, 1632–1636, pag. 5–7, Hlubčičtí 
Jindřichu Václavovi Minsterberskému, došlo zřejmě 2. 6. 1636.
44 Tamtéž, pag. 11–13, Hlubčičtí Jindřichu Václavovi Minsterberskému, dodáno 6. 6. 1636. Uváděli také, že jim 
nikdo nijak v jejich těžkostech s vojáky nepomohl.
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Jindřich Václav Minsterberský, resp. jeho vratislavský sekretariát, jim na jejich stížnost 
sice odpověděl, že bere na vědomí jejich těžkosti a potíže s odváděním kontribuce, a mohl 
i něco přislíbit, zvláště ohledně odchodu onoho pluku, otázkou nicméně je, jak pak vypadala 
praxe. Výdaje měly být městu každopádně na kontribuci odečteny.45 Koncem srpna 1636 
psali Hlubčičtí vévodovi v tom smyslu, že pobyt onoho císařského pluku město zcela 
vyčerpal, přivodil škody jemu i zemi (tj. Krnovsku) a zdejší usedlíky stál mnoho viktuálií 
i peněz. Zvláště města v knížectví vysál do posledního feniku. Nadto měli důstojníci ještě 
chtít z Krnovska nějaké nedoplatky, které nedostali, čemuž Hlubčičtí odporovali. Platili 
i vysoké daně a bohužel opakovaně už se dočkali též vojenské exekuce. K tomu sem dorazilo 
ještě osmnáct měšťanů z Krnova, kteří tak chtěli vyrovnat své pohledávky. Představitelé 
Hlubčic hledali u vévody zastání.46 Situaci pak na místě vyšetřoval krnovský zemský 
hejtman a Hlubčickým dal v mnohém za pravdu,47 nicméně k nijak výraznému zlepšení 
za dané situace asi dojít nemohlo. Podle celkového soupisu zaplatili Hlubčičtí v letech 
1632–1636 na vojenských výdajích 53 491 tolarů.48

Pobyty císařských jednotek v Hlubčicích pak pokračovaly i v dalších letech, až se po 
pětileté pauze ve Slezsku, i na Hlubčicku, objevili znovu roku 1639 Švédové, kteří zemi 
chtěli využít jako nástupiště Banérova úderu do Čech. V srpnu onoho léta dobyl švédský 
generál Torsten Stalhans (Stalhandske) Jelení Horu i jiná města a udržel je i poté, co Banér 
ustoupil z Čech. A to až do listopadu 1640, kdy jej z Jelení Hory vytlačil císařský polní 
zbrojmistr Martin Maxmilián z Golče.49 Zimu naposledy zmíněného roku Švédové strávili 
na severu Slezska.50 Ani 40. léta 17. století se závěrem třicetileté války nebyla pro Slezsko 
a Hlubčice radostnější, právě naopak. Kromě dalších císařských oddílů, jejichž vrchním 
velitelem se ve Slezsku stal František Albrecht Sasko-Lauenburský, město potrápili Švédové 
opakovaně.51 V roce 1642 odsud s sebou vzali jako rukojmí tři měšťany včetně purkmistra 
Konrada Erba z Ehrenbergu, když místo požadovaných 9 000 tolarů dostali jen 6 000. 
Poté opustili nejen Hlubčice, ale i Slezsko. Purkmistrovi se podařilo vyprosit si propuštění, 
zbylí dva muži však zůstali švédskými zajatci a putovali do Frankfurtu nad Odrou, kde 
měli zůstat do vyplacení zbylé částky. Jeden z nich během té doby zemřel a druhému se 
podařilo po dlouhém pobytu v zajetí (cca tři čtvrtě roku) uprchnout. Další švédský vpád 
do Hlubčic, s mnohem závažnějšími důsledky, se uskutečnil roku 1645. Ve dnech 12. až 
18. listopadu město obléhal a ostřeloval německý generál ve švédských službách Hans 
Christoph von Königsmarck. Až na prosbu měšťanů se císařský kapitán Martin Kokett vzdal 
s tou podmínkou, že obránci dostanou svobodu. Königsmarck ovšem svůj slib nedodržel 
a uvězněn byl i velící kapitán. Když rada nemohla dodat 5 000 tolarů kontribuce, dostalo 

45 Tamtéž, sygn. 132, splátka kontribucí, 1636.
46 Tamtéž, sygn. 141, městské škody v důsledku kontribucí a vojenských rekvizic, 1632–1636, pag. 2–4, 
Hlubčičtí 23. srpna 1636 Jindřichu Václavovi Minsterberskému.
47 Tamtéž, pag. 14–20, spis zemského krnovského hejtmana, adresovaný Jindřichu Václavovi Minsterberskému 
jako odpověď na stížnosti Hlubčických, 18. 9. 1636.
48 MAROŃ, J.: Wojna, s. 203. Srov. MALER, K.: Dzieje, s. 157 uvádí pro období 1. 1. 1632 až 13. 2. 1635 celkem 
50 000 tolarů.
49 K němu i k bojům o Jelení Horu podrobně KILIÁN, Jan: Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593–1653) : 
Císařský generál ve víru třicetileté války. České Budějovice 2010. Viz zvláště kapitola Slezské tažení.
50 MAROŃ, J.: Wojna, s. 110–123.
51 Srovnej FUKALA, Radek: Slezsko ve švédských kleštích : Vojenské operace v letech 1642–1648. Přísně 
tajné! : literatura faktu 3, 2014, s. 32–44.
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město vojáky na výživu po sedm dní. Nejhůře dopadl kupec Adam Pusch, kterého vojáci 
posadili před radnicí údajně na sedm hodin na dřevěného osla s velmi ostrým hřbetem. 
Klid měl nastat až poté, co útočníci požadované peníze dostali. Švédové pak ale ve městě 
zůstali dalších pět let, když se usídlili v klášteře františkánů a z tamního kostela si udělali 
stáje. V roce 1646 sem jimi byla přivezena ukořistěná ditrichštejnská knihovna z Mikulova, 
aby odsud posléze putovala dále na sever. Švédové Hlubčice opustili teprve dva roky 
po vestfálském míru, poté co byly v Norimberku dohodnuty podmínky jejich odchodu 
a válečné náhrady.52 Ve městě na ně zůstala památka v podobě dělové koule na věži farního 
kostela, stejně jako spálená předměstí, zničené hradby, stavby a městské polnosti… a až 
do minulého století tu také měla mezi obyvateli kolovat německá písnička, která neblahý 
švédský pobyt připomínala.53

Závěr

Jak jsme mohli sledovat, byly hornoslezské Hlubčice vzhledem ke své poměrně 
exponované poloze za třicetileté války v takřka neustálém kontaktu s vojenskými 
jednotkami, ať již domácími, nebo nepřátelskými. V době českého stavovského povstání 
coby součást držav markraběte Jana Jiřího Krnovského patřily k jeho důležitým pevnostem, 
a to dokonce opakovaně (podruhé za Krnovského vojenského vystoupení v roce 1621). 
Od počátku 20. let 17. století si pak Hlubčice musely, stejně jako většina ostatních měst 
České koruny, zvyknout na realitu takřka neustávajících pobytů různě silných císařských 
oddílů, kratších, delších i velmi dlouhých. K těm nejdelším náležely tzv. zimní kvartýry, 
při nichž se rovněž v Hlubčicích setrvání vojska protahovalo třeba až na půl roku. Na 
rozdíl od vlastních Čech bylo město, stejně jako další slezské urbánní komunity, navíc 
vystaveno v letech 1626– 1627 dánsko-mansfeldskému vpádu, kdy bylo silně poškozeno 
jak při dobytí nepřítelem, tak při opětovném opanování císařským sborem. Sasům se 
v první polovině 30. let Hlubčice dobýt nepodařilo, ovšem pobyty císařských jednotek tu 
tehdy dosáhly svého kvantitativního vrcholu. V období 1632–1636 si vyžádaly z místních 
zdrojů výdaje ve výši 53 491 tolarů (nepočítaje v to běžnou komisi: chléb, maso, pivo), což 
každopádně koresponduje s výdaji v podobně velkých městech v zemi.54 Pobyt císařských 
vojáků v hlubčických domech se stal každodenní realitou, včetně nadstandardních 
požadavků důstojníků, někdy ovšem i prostých vojáků (šlo především o víno). Město se, 
pro dobu charakteristicky, snažilo dosáhnout u úřadů a u kompetentních osob, zvláště 
u Jindřicha Václava Minsterberského coby vrchního slezského hejtmana, úlev v podobě 
snížení kontribucí či odvelení vojáků z města na jiné místo. I Hlubčičtí se přitom stylizovali 
do podoby chudé a zruinované obce, která v případě pokračujících útrap nebude moci 
ekonomicky obstát – což by pochopitelně bylo na škodu nejen zemi, ale i samotnému 
panovníkovi. Právě to byl jeden z nejběžnějších obranných mechanismů tehdejších 
městských představitelů napříč střední Evropou a rozhodně nebyl brán na lehkou váhu. 
Bohužel, spíše jen okrajově můžeme v Hlubčicích sledovat další jevy charakteristické pro 
zápolení civilního obyvatelstva s vojenským živlem (krádeže, zvláště koní a dobytka, soužití 
měšťanů s vojáky a trénem, vysoké výdaje na alkohol, vyplenění a vypálení domů aj.) – např. 

52 OSCHMANN, Antje: Der Nürnberger Exekutionstag 1649–1650 : Das Ende des Dreißigjährigen Krieges in 
Deutschland. Münster 1991.
53 MALER, K.: Dzieje, s. 157–160.
54 Např. Krnov měl mít ve stejném období výdaje ve výši 41 118 tolarů. MAROŃ, J.: Wojna, s. 203.
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o vojenském násilí na jednotlivcích prameny hlubčické provenience mlčí. Což platí rovněž 
pro dobu švédských vpádů od konce 30. let a po celá 40. léta 17. století, kdy se město dostalo 
do švédské moci a zůstalo v ní ještě dva roky po vestfálském míru.

Příloha

Zaznamenané výdaje města Hlubčic v letech 1632–1635

OBDOBÍ ÚČEL VÝDAJE VÝŠE VÝDAJE

?. ?. 1631 – srpen 1632 valdštejnští vojáci 329 tolarů

?. ?. 1632 císařská armáda 800 tolarů

asi 28. 9. 1632 – ? několik císařských oddílů 3 639 tolarů

24. – 26. října 1632 saská armáda J. J. Arnima (obléhání) cca 3 000 tolarů

konec října – 25. 12. 1632 Císařský pluk K. Ilova a 2 kompanie 
R. Montecuccoliho 1 940 tolarů

25. 12. 1632 – 12. 5. 1633 císařský plukovník E. Manteuffel se svým 
plukem 8 944 tolarů

rok 1632 tzv. šacunk přes 3 240 tolarů

květen 1633 různé císařské oddíly 688 tolarů

4. 8. 1633 vojenská exekuce císařského plukovníka 
Manteuffela 1 061 tolarů

14. 5. 1633 – 25. 1. 1634 císařská posádka v podobě kompanie 
J. z Lodronu 1 549 tolarů + běžná komise

rok 1633 tzv. šacunk 2 997 tolarů

5. 1. – 2. 3. 1634 různé císařské oddíly 1 275 tolarů

6. – 7. 3. 1634 deset kompanií z císařského Ilovova pluku 
a tři císařské pluky 600 tolarů

7. – 16. 3. 1634 50 mušketýrů a 20 dragounů z Götzova 
císařského pluku 36 tolarů

14. – 17. 3. 1634 Císařský velitel Václav Zahrádecký a jeho muži 1 406 tolarů

18. 3. – 7. 11. 1634 Muži císařského plukovníka Petra Galla 6 435 tolarů

10. 5. 1634 tři císařské pluky a celá artilerie 338 tolarů

28. 5. – 13. 6. 1634 rejtaři z císařského Jungova pluku 376 tolarů

12. 11. – 31. 12. 1634 dragouni z císařského Gallova pluku 36 tolarů (bez servicií)

2. polovina listopadu 1634 vojenská exekuce (císařský plukovník Jung) 98 tolarů

2. polovina listopadu 1634 vojenská exekuce (císařský oddíl, privátní dluh) 268 tolarů

19. 12. 1634 – 15. 1. 1635 císařský oddíl J. Šlika 169 tolarů

rok 1634 tzv. šacunk 4 105 tolarů

15. 1. – 5. 2. 1635 čtyři kompanie císařských dragounů P. Galla 840 tolarů

5. 2. – 11. 2. 1635 Císařská posádka poručíka Fachse 157 tolarů

začátek roku 1635 tzv. šacunk 852 tolarů

nespecifikováno další výdaje cca 3 475 tolarů + 646 zlatých

CELKEM: cca 48 653 tolarů 
a 646 zlatých
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Zusammenfassung

Die Stadt Hlubčice in den Kriegsjahren 1632–1639
Jan Kilián

Im Fond der oberschlesischen Stadt Hlubčice (Leobschütz) ist für das Oppelner Gebiet ein äußerst 
seltenes Verzeichnis der Stadtausgaben für militärische Belange von 1632–1635 erhalten, ergänzt um 
wenige mehrere Archivalien, die es ermöglichen, den spezifischen Teil des örtlichen Geschehens während 
des Dreißigjährigen Krieges zu verfolgen, insbesondere in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts. 
Die Stadt wurde bereits während des Ständeaufstandes beschädigt, wo sie unter die Bollwerke des 
schlesischen Aufständischen Johann Georg von Jägerndorf zählte und wiederum während des Einfalls 
von Mansfeld und der Dänen in Schlesien in den Jahren 1626–1627. Seit dem Anfang der 30er Jahre 
des 17. Jahrhunderts haben Leobschütz als schwedische Verbündete die Sachsen bedroht, denen sich 
die Stadt noch erwehrte, seit dem Ende des genannten Dezenniums tauchten aber im Land regelmäßig 
die Schweden auf, welche Leobschütz erobert haben und hier noch zwei Jahre nach dem Westfälischen 
Friede weilten. In den Zeiten, wo sich hier nicht der Feind befand, passierten durch die Region fast 
immer die kaiserlichen Soldaten. Eben in den 30er Jahren erreichten ihre Aufenthalte in der Stadt ihren 
Gipfelpunkt; nur in der Zeit 1632–1636 haben sie aus Leobschützer Quellen die Ausgaben in der Höhe 
von 53.491 Taler in Anspruch genommen, ausgenommen die geläufige Kommission (Brot, Fleisch, Bier). 
Der Aufenthalt von schwedischen Soldaten in den hiesigen Häusern wurde zur alttäglichen Realität, 
miteingerechnet ihre über das Übliche gehende Ansprüche. Die Stadt war, wie gewöhnlich, bemüht, 
bei kompetenten Personen (insbesondere bei Heinrich Wenzel von Münsterberg als dem obersten 
schlesischen Hauptmann) und Ämtern Entlastung in der Form von fürstlichen Kontributionen oder 
des Abordnens der Soldaten auf einen anderen Ort zu erreichen. Auch die Leobschützer haben sich 
dabei in eine arme und ruinierte Gemeinde stilisiert, welche im Falle von fortschreitenden Leiden nicht 
wirtschaftlich standhalten kann – was begreiflicher Weise nicht nur zu Schaden des Landes, sondern 
auch des Herrschers geht. Nur am Rande können wir weitere Erscheinungen verfolgen, welche für die 
Auseinandersetzungen der Zivilbevölkerung mit dem Kriegselement bezeichnend waren (Diebstähle, 
vor allem der Pferde und des Viehs, Zusammenleben der Stadtbürger mit den Soldaten und dem 
Tross, hohe Ausgaben auf Alkohol, Verwüstung und Ausbrennen der Häuser, u.a.), obwohl z.B. von 
der Militärgewalt die einzelnen Quellen Leobschüzer Provenienz schweigen.


