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Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

Jindřichohradecko v období českého stavovského povstání a 

třicetileté války 1618 - 1648 

Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka byl proti vůli svých rodičů původně 

českobratrského vyznání, ale byl přemluven jezuity a přestoupil ke katolické víře, tím si 

pravděpodobně zajistil i ruku dědičky z rodu pánů z Hradce, Lucie Otýlie. 

Česká šlechta byla pobouřena tím, že Ferdinand Štýrský, který byl zvolen jako 

budoucí český král, uznával jako jedinou víru katolictví. 

23. května 1618 byl při tzv. 2. pražské defenestraci jindřichohradecký pán Vilém 

Slavata jakožto císařský místodržící spolu s Jaroslavem hrabětem z Martinic a písařem 

Fabriciem vyhozen z okna Pražského hradu. Vilém Slavata utrpěl zranění na hlavě, ale 

Martinic a Fabricius se okamžitě zvedli a utekli.  

Tím byla zahájena otevřená vzpoura proti Habsburkům - české stavovské povstání. 

 

 

 

 

 

 

2. pražská defenestrace 
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Část jindřichohradeckých občanů byla protestantského vyznání (tzn. jiné křesťanské 

víry než katolické), a tak se přidali s Třeboní a Táborem k českému stavovskému povstání a 

přijali stavovskou posádku (tzn., poskytli ubytování části vojska české šlechty). 

Císařské habsburské vojsko mělo v jižních Čechách jako svou hlavní pevnost České 

Budějovice. 

V letech 1618 – 1620 se jižními Čechami několikrát přehnala vojska obou stran, pro 

obyvatelstvo to znamenalo drancování, například Lomnice nad Lužnicí byla už v říjnu 1618 

vydrancována, rok nato si zde císařské vojsko vynucovalo výpalné a týralo obyvatelstvo a 

v srpnu 1619 obrátilo město v popel. Krvavě byla vydrancována i Stráž nad Nežárkou v roce 

1620 a generál Buquoy na přelomu let 1618 – 1619 obléhal Landštejn, až se nakonec tato 

dosud nedobytná pevnost vzdala kvůli hladu.  

9. 11. 1618 byla vojska generála Buquoye a Dampierra poražena mezi Jindřichovým 

Hradcem a Českými Budějovicemi nedaleko Lomnice nad Lužnicí u rybníka Dvořiště.  

Výňatek z knihy Historie česká od Pavla Skály ze Zhoře: 

Hrabě z Thurnu táhnul s celým svým vojskem o počtu 14 000 mužů, až 9. listopadu 

1618 dostihl vojska Buquoye při jednom velikém rybníku, jehož hráz Buquoy obsadil 

pěchotou a dvěma kornetami rejtarů. Okolo dvanácté hodiny svedli tuhou polní bitvu, která 

trvala plných pět hodin až do samé noci. V níž pobili do 400 lidu (jiní kladou do 600), kromě 

těch, kteréž po lesích poschovávané sedláci den za dnem „vyslídili a bez vší milosti 

mordovali, přirození jim vyřezávajíce pro jejich předešlou chlípnost, kterouž s ženským 

pohlavím nezřízeně páchali…  

Naráno po té porážce, když nejvyšší přehlídali regimenty své, nemohli se 1 500 (jiní 

kladou 1 800) osob dočísti. Po straně pak naší, chtějí tomu někteří, že přes 25 jonáků (jiní 

přes 80) na place nezůstalo a okolo 36 (jiní poznamenávali 100) zraněno a 12 zajato, ale 

z vůdců onačejších žádný tu nezhynul…“ 
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Císařští prchali od Jindřichova Hradce, ale překážkou byla rozvodněná řeka Lužnice, 

do brodů se s těžkými děly a municí neodvážili, proto namířili k jedinému mostu v Dráchově. 

Potom po levém břehu Lužnice prchali k jihu. 9. listopadu se nakonec střetli s českou 

armádou u Lomnice nad Lužnicí na návrší mezi obcemi Dunajovice a Horní Slověnice.  

Hrabě Jindřich Matyáš Thurn, velitel 

českých stavovských vojsk 
Karel Bonaventura Buquoy, vůdce 

habsburského vojska  

 

Ve třicetileté válce byla Lomnice nad Lužnicí velmi zničena. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Charles_de_Buquoy_Seite_1_Bild_0001.jpg
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Císařský generál Buquoy byl ráno dostižen českým stavovským vojskem. Zaujal 

postavení na hrázi rybníka Dvořiště. Ta byla kolem odpoledne nakonec dobyta. Ustupoval 

dále na cestu, přes brod Miletínského potoka, do Lišova právě přes ono návrší u Dunajovic, 

kde došlo k hlavnímu střetu, při němž se obě armády hlavně ostřelovaly. Bitva skončila s 

příchodem tmy, kdy se Buquoy odpoutal od české armády a ustoupil do Budějovic. Navíc ho 

Thurn nepronásledoval, neboť to považoval za riskantní a další den se uchýlil do Lišova. 

Odhadovalo se, že v bitvě u Lomnice zahynulo na 1.800 vojáků, císařských asi 1 500 a 

stavovských asi 200 (české ztráty byly možná zmenšeny), z nichž značnou část měli na 

svědomí lidé z okolních vesnic, kteří ráno raněné vojáky, bez ohledu na národnost, jednoduše 

olupovali a dobíjeli. Taková to byla doba. Procházející vojska nemilosrdně vesnice rabovala a 

pálila. Kdo neutekl do lesů a bažin, jen těžko vyvázl. 

Jindřichův Hradec odrazil tři útoky vojsk, kterým velel Dampiere a Buquoy, a 

kapituloval až po bitvě na Bílé hoře, která se odehrála 8. listopadu 1620, kdy byli čeští 

stavové poraženi habsburským vojskem. 

Hradec kapituloval 22. listopadu 1620, Třeboň vzdorovala dokonce až do 2. března 

1622. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Arnošt Mansfeld, vůdce 

stavovského vojska  
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Mušketýři, vojáci s mušketou (ručnicí), kterou se dalo střílet na 200 – 300 metrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitva na Bílé hoře 1620, bojují zde pikenýři, mušketýři a dělostřelci 
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Po bitvě na Bílé hoře utekl z Prahy 

Fridrich Falcký, kterého si česká šlechta zvolila 

jako svého nového krále, a získal tak přezdívku 

„Zimní král,“ protože panoval jen jednu zimu. 

 

 

 

 

 

 

Po této porážce se do Jindřichova Hradce 

vrátil z Pasova Vilém Slavata a jezuité.  

 Vojáci ozbrojení píkou (kopím) o délce 2.5 až 5.5 m se nazývali pikenýři. 

 

Fridrich Falcký 
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V Praze na Staroměstském náměstí bylo 21. 6. 1621 popraveno 27 českých pánů, 

účastníků povstání. Exekuci provedl kat Jan Mydlář. 

 

 

 

 

 

I protestantští jindřichohradečtí občané byli souzeni. 

Provinilců bylo v Jindřichově Hradci kolem 40, pražská komise vynesla 24 rozsudků 

smrti. Tyto rozsudky však byly zmírněny. 

Poprava 27 pánů na Staroměstském náměstí 
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Většinou dal provinilcům Vilém Slavata milost, když přestoupili ke katolickému 

náboženství a přísahali věrnost jemu, Lucii Otýlii a jeho dědicům.  I na Hradecku probíhaly 

konfiskace majetku. Zabaven byl např. zámek Červená Lhota a hrad Landštejn. 

Také Popelín byl konfiskován Zikmundu Vrchotickému z Vrchotic a od roku 1638 

získali tento majetek jezuité, kteří zde vystavěli zámek. 

Celkově činil zabraný majetek podle Frant. Teplého 22 875 kop, 36 grošů a 3 denáry.  

Roku 1632 protáhla přes hradecké panství Valdštejnova vojska (Slavata byl 

Valdštejnovým nepřítelem). 5. února 1634 píše Adam Pavel Slavata svému otci, že v deseti 

dnech prošlo panstvím 20 pluků císařského vojska, které zpustošilo asi 150 vesnic. Sedláci se 

rozutekli a vojáci je mučili, aby řekli, co kde mají ukryto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1645 do Hradce vpadlo švédské vojsko generála Lennarta Torstensona. Do 

Hradce vniklo 16 000 mužů pěchoty se 125 děly a 300 zajatci. Město vydrancovali, o 

raněných prameny nehovoří. Víme však, že 12. února 1646 byl v Hradci se svým plukem 

baron Albrecht Kapoun, zprvu švédský, pak císařský plukovník, manžel Evy Polyxeny, sestry 

Humprechta Jana Černína. Nakrátko se dostal do švédského zajetí. Zemřel 11. 12. 1663 a byl 

pohřben v kostele svaté Kateřiny. 

Po bitvě u Jankova roku 1645 čtyři dny Švédové řádili na panství a i pak sem 

zasahovaly útoky švédských oddílů z Jihlavy. V bitce, ke které došlo r. 1646 u Popelína, byl 

větší švédský oddíl poražen. Všechny tyto průchody územím působily obyvatelstvu velké 

škody. 

Švédský generál Lennart Torstenson 



 

9 

 

Když například v Pěné vojačky vykradly slepice v kurnících, sedláci je dostihli v lese 

Smrku a pobili je. Podobně roku 1640 sedláci pronásledovali vojáky v Ratiboři, kde vzali 

krávu. 

V roce 1635 vyhořela celá Kardašova Řečice, roku 1636 Polšť, pět požárů bylo 

založeno v Číměři a stejný osud stihl Elweis na hranicích, dále Neydek u Dobré Vody, Ctiboř 

u Lomů a Jitra u Strmilova. Mnozí poddaní se po roce 1627 stěhovali z okolních vesnic do 

Hradce, a tak se po třicetileté válce objevuje velký úbytek obyvatelstva. Slavonice byly r. 

1645 zpustošeny tak, že ze 164 domů je 73 označeno za zpustlé. V Ratiboři r. 1654 zůstalo 13 

usedlých sedláků. 

Třicetiletá válka skončila v roce 1648 vestfálským mírem. Všeobecně se soudí, že díky 

Vilému Slavatovi Jindřichův Hradec nebyl postižen tolik, jak by se dalo očekávat. 

Když byl roku 1654 v celé zemi proveden soupis obyvatelstva, bylo na Hradecku 

zjištěno 405 obydlených domů a 40 pustých. Se svými 405 domy se Jindřichův Hradec řadil 

v pořadí mezi českými městy na 2. místo hned za Prahu před Plzeň a Kutnou Horu. Jindřichův 

Hradec vzbuzoval obdiv i u některých významných současníků, jako např. u pobělohorského 

spisovatele Pavla Stránského, který v roce 1634 poznamenal ve svém díle O státě českém: 

„Hradec Jindřichův, město dost rozsáhlé a nádherně zbudované, zasluhuje, aby se mu někdy 

poskytlo svobody plnější, jakož i místa mezi městy královskými.“ 

Roku 1801 téměř celé město vyhořelo. Podařilo se ho sice obnovit, ale upadajícímu 

obchodnímu i kulturnímu vlivu se nezabránilo. 
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Grafické znázornění počtu domů: 

 

 

Vytvořili žáci 8. tříd ve školním roce 2009/2010 spolu s PhDr. Janou Omastovou a Mgr. 

Miroslavou Chrstošovou 
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