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     6.4.1 Bojující strany 

 

     Třicetiletá válka byla nejrozsáhlejší válkou, jakou do 17. století Evropa poznala. Byla též 

poslední evropskou náboženskou válkou, byť byl její náboženský charakter postupně oslabován. 

Střetly se v ní 2 bloky států: katolický a protestantský. Souboj stoupenců dvou křesťanských 

vyznání byl však také konfliktem politických koncepcí, životních stylů a kultur. Mírně 

zjednodušeno, charakteristiky obou táborů vypadaly takto:  

     1. Katolíci – stoupenci absolutismu – podporovatelé velmocenské role Habsburků; 

     2. Protestanti – stoupenci stavovské monarchie – odpůrci Habsburků.  

     Konkrétními válečnými koalicemi tedy byly:      

 

     1. Katolická strana:  

     a) rakouští Habsburkové: již od středověku vládli v Rakousku, nyní si chtěli udržet také 

koruny českou a uherskou, přestože v těchto zemích měli proti sobě silný stavovský odboj; jako 

římští císaři usilovali o udržení svého vlivu v německých státech, včetně protestantských; 

     b) Katolická liga: Bavorsko a řada církevních německých států, v čele stál bavorský vévoda 

Maxmilián I. z dynastie Wittelsbachů;  

     c) španělští Habsburkové: Španělsko (v personální unii s Portugalskem), Španělské Nizozemí 

(dnešní Belgie; španělská armáda zasahovala do války především odtud). 

 

     2. Protestantská strana: 

     a) Protestantská unie: spolek mnoha německých protestantských států (v severním a středním 

Německu), v čele stál kurfiřt falckrabě rýnský Fridrich IV. Falcký, vyznáním kalvinista; 

     b) Sasko: luteránský německý stát;   

     c) Protestantské stavy Českého a Uherského království: v některých fázích války měly ve 

svých zemích silnou převahu, navíc protihabsburská stavovská opozice se zformovala i v Rakousku; 

     d) Dánsko (v personální unii s Norskem) a Švédsko: podnikly rozsáhlá a účinná tažení do 

střední Evropy, jejich mimořádná vojenská aktivita měla řadu příčin: od skutečnosti, že šlo o vnitřně 

stabilní monarchie s velmocenskými ambicemi, až po ochlazení klimatu, které obracelo politický 

zájem pobaltských států k ovládnutí jižnějších úrodných oblastí.      

     e) Spojené Nizozemí a Anglie: poskytly vojáky mimo svá 

území; 

     f) Francie: katolický stát, který vstoupil do války na 

protestantské straně především kvůli rivalitě s Habsburky, kteří 

Francii mocensky obklopovali po většině její pozemní hranice.   

      

Fridrich Falcký / Maxmilián Bavorský 



     6.4.2 Příčiny 

 

     Protestantský svět byl posílen nedávným přesunem evropských hospodářských center ze 

Středomoří k Atlantiku; právě odtud docházelo k vzestupu měšťanstva, k nárůstu volných tržních 

vztahů a ke vzniku svobodnějšího politického i ideového prostředí. Naproti tomu v katolickém 

světě bylo měšťanstvo vlivově slabší, těžiště ekonomiky stále spočívalo ve feudální rentě a v 

hospodářském podnikání šlechty a sílil absolutismus spojený s protireformací.  

     Tento rozdílný vývoj vyvrcholil, když volný trh pronikl – především prostřednictvím 

nizozemských obchodních lodí – až do většinově nekatolického Pobaltí, zatímco většinově katolické 

evropské vnitrozemí spoléhalo hlavně na zemědělskou produkci (včetně vývozu obilí na západ). Na 

inflační cenovou revoluci, kterou přinesl počátek novověku, protestantský přímořský svět 

reagoval zvyšováním zisků v dálkovém obchodu a ve finančnictví, zatímco katolický 

vnitrozemský svět šel cestou snižování nákladů především skrze růst roboty.  

 

     Katalyzátorem, jenž stupňoval rozpory mezi těmito oběma sférami západního křesťanství, se 

stala dynastie Habsburků – nejmocnější rod tehdejší Evropy i světa. Skutečnost, že Habsburkové 

se členili na rakouskou a španělskou větev, způsobila, že se jejich vliv dotýkal všech částí Evropy 

kromě východu.   

     V r. 1609 španělští Habsburkové ztratili severní Nizozemí, které vyhlásilo nezávislost 

(Nizozemsko) a nastolilo vládu domácí dynastie. Bylo tedy pochopitelné, že o necelou dekádu 

později se rakouští Habsburkové obávali podobného vývoje v Českém a Uherském království.     

 

     6.4.3 Místo války v dějinách vojenství 
  

     Třicetiletá válka znamenala – svou délkou, územním rozsahem a úporností bojů – přelom ve 

vývoji vojenství. Přinesla vrchol, ale i počínající úpadek žoldnéřství (řemeslného, námezdného 

vojáctví) a dala základ k vytváření stálých armád. Vedle dosavadní pěchoty a jezdectva se tu začal 

rozvíjet třetí základní druh pozemního vojska – samostatné polní dělostřelectvo. 

  

     Žoldnéřské vojenské útvary (nejčastěji pluky) vytvářeli buď přímo panovníci, nebo šlechtici, 

kteří se pak se svým vojskem dávali panovníkem najmout; bylo to pro ně výnosné podnikání, neboť 

od panovníka získávali nemovitosti (často zkonfiskované poraženým nepřátelům) či výnosné úřady.  

     Vojenští verbíři mohli počítat s nadšenými dobrovolníky, ale používali také záludné metody. U 

vojáků byla vidina stálého žoldu vyvažována nutností náročného výcviku, rizikem zranění či smrti 

a častou potřebou doplnit si plat rabováním majetku civilního obyvatelstva.  

     Žoldnéři zpravidla chápali válku jako střet nikoli idejí, ale hmotných a mocenských zájmů. Proto 

se běžně stávalo, že vojenští zajatci vstupovali do armády vítězů, aby doplnili její prořídlé stavy.   

  

     Typickým vojákem Třicetileté války byl mušketýr. Tento pěší bojovník měl jako hlavní zbraň 

velkou pušku, mušketu (nabíjela se zepředu, při střelbě bylo nutné opřít ji do vidlice). Pro boj 

zblízka byl mušketýr ozbrojen poboční bodnou zbraní kordem. Kadenci střelby mušketýrského 

útvaru zvyšovalo střídání palných řad. Své široké klobouky mušketýři v boji nahrazovali pěchotní 

ocelovou přilbou šišákem.  

     Mušketýři vytvářeli bojovou sestavu společně s pěšími pikenýry, kteří je chránili proti pěchotě i 

jezdectvu. Hlavní zbraní pikenýrů byla píka – dlouhé kopí opřené o zem a namířené šikmo dopředu. 

Tělo pikenýra částečně kryla – vedle přilby – zbroj z ocelových plátů.  

     Nejúdernější, těžké oddíly jízdy tvořili kyrysníci. Od hlavy až po stehna byli kryti ocelovou 

zbrojí, jejich zbraněmi byly 2 – 4 dlouhé pistole a sečný a zároveň bodný palaš. Existovala také 

lehčí jízda, jejíž význam právě během Třicetileté války významně vzrostl: arkebuzíři (s lehkou 

kratší puškou arkebuzou, s 1 – 2 pistolemi a poboční zbraní), dragouni (schopní i pěchotního boje) 

aj. Poměr pěchoty a jízdy ve vojsku se v průběhu války změnil z 1:3 na 1:2 a místy dokonce na 1:1.  



Mušketýr; pikenýr; kyrysníci; bojová sestava s mušketýry po obvodu a s pikenýry v jejím jádře.    

     Na počátku války mívala 

každá z bojujících armád 

jednotlivých států či 

panovníků mezi 20 a 30 tisíci mužů, ve 30. letech dokázaly některé z bitevních stran přivést na 

bojiště až 100 tisíc vojáků, ale to bylo maximum a ke konci války stavy každé z armád opět klesaly 

na původní úroveň. Početnost vojsk (včetně nepravidelností ve vyplácení žoldu), rozsah a intenzita 

bojových operací, následné hladomory i epidemie – to vše představovalo strašlivou zátěž také pro 

civilní obyvatelstvo.  

 

     Třicetiletá válka neznamenala tři desetiletí nepřetržitých bojů. Období obzvlášť mohutných 

vojenských operací se několikrát vystřídala s chvílemi, kdy se dokonce zdálo, že obří konflikt již 

brzy skončí. Proto můžeme celou Třicetiletou válku rozdělit na několik fází pojmenovaných podle 

zemí, v nichž (a o něž) se především bojovalo nebo jejichž vojska byla hlavními nositeli válečné 

aktivity. Jsou to: Česká válka (1618 – 1620), Falcká válka (1620 – 1624), Dánská válka (1625 – 

1629), Švédská válka (1630 – 1635) a Švédská a francouzská válka (1635 – 1648).  

 

     6.4.4 Česká válka (1618 – 1620) a její dopady 

     6.4.4.1 (Třetí) pražská defenestrace (1618) 

 

     Bojové operace Třicetileté války začaly i skončily v Čechách. Vnitropolitické napětí zde 

vyrůstalo ze skutečnosti, že ve většinově nekatolické zemi nejvyššími úředníky – instalovanými 

císařem Matyášem, který sídlil ve Vídni – byli reprezentanti menšinových katolíků, kteří své 

souvěrce arogantně zvýhodňovali.  

     Pohár nekatolické trpělivosti přetekl, když sbor královských místodržících podpořil katolické 

církevní autority v zákroku proti dvěma novým protestantským kostelům, které byly postaveny po r. 

1609 s odkazem na Rudolfův Majestát: kostel v severočeském Hrobu byl r. 1617 zbořen a kostel ve 

východočeském Broumově byl r. 1618 uzavřen.   

     V Praze se proto v květnu 1618 konal sjezd protestantských stavů (dostavila se ovšem 

především šlechta včetně defenzorů víry) a jeho účastníci se – navzdory výhružnému dopisu od 

Matyáše – 23. května 1618 vydali na Pražský hrad, kde královské místodržící obvinili ze 

soustavného porušování náboženské svobody a z poškozování obecného 

prospěchu země. Dva z místodržících, hraběte Jaroslava Bořitu z Martinic a 

hraběte Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka (spolu s jejich písařem 

Filipem Fabriciem) vzbouřenci vyhodili z okna kanceláře (v prvním patře 

Ludvíkova křídla Pražského hradu) do hradního příkopu; všichni tři muži 

ovšem pád přežili bez velké újmy. 

 

Pražská defenestrace 1618 na dobové rytině 

 

     Tato třetí pražská defenestrace (často však nazývána jen druhá) 

záměrně navazovala na dvě defenestrace husitské (1419 a 1483). Událostí začala první fáze 



Třicetileté války – Česká válka, která byla vlastně českým stavovským povstáním (šlo o druhý 

protihabsburský odboj českých stavů – po neúspěšné revoltě 1546 – 1547).  

 

     6.4.4.2 České vítězství nad rakouskou trestnou výpravou (1618) 

 

     Povstalci si hned zvolili českou zemskou vládu složenou ze 30 direktorů; nejvýznamnějším 

z nich byl hrabě Jáchym Ondřej Šlik. Přirozeným předákem odbojníků se ovšem stal vojevůdce 

hrabě Jindřich Matyáš Thurn.  
     České stavovské vojsko se marně pokoušelo ovládnout dvě strategicky důležitá jihočeská města: 

katolické České Budějovice a Český Krumlov. Císař Matyáš vyslal proti vzbouřeným Čechům 

trestnou výpravu, které veleli hrabě Karel Bonaventura Buquoy ze španělského Nizozemí a 

francouzský hrabě Jindřich Dampierre, veterán rakouských bojů s Turky.  

     Dampierrova armáda bezúspěšně obléhala český pohraniční hrad Landštejn. V listopadu 1618 

Thurn porazil Buquoye u Lomnice nad Lužnicí a němečtí protestanti poslali Čechům na pomoc 

vojsko vedené lucemburským hrabětem Arnoštem Mansfeldem, které dobylo katolickou Plzeň. Ve 

všech případech šlo o významné úspěchy českých stavů, ale ti nedokázali rychle navázat dalšími 

údernými akcemi, takže císařské vojsko mohlo v jižních Čechách přezimovat. Pomalý a váhavý 

vojenský postup se pro celé české povstání stal typickým.   

    

     Bezdětný císař Matyáš v březnu 1619 zemřel a jeho nástupcem se stal jeho mladší bratranec 

Ferdinand II. (Ferdinand Štýrský), jenž prosazoval tvrdý absolutismus a bezohlednou 

rekatolizaci. Ke vzbouřeným Čechám se v letech 1618 – 1619 přidaly i vedlejší země Českého 

království: Slezsko, Lužice a Morava.  

 

     6.5.4.3 Fridrich Falcký českým králem (1619 – 1620) 

 

     V červnu 1619 Thurn podnikl ambiciózní tažení k Vídni a Mansfeld vyrazil z Plzně na České 

Budějovice; Buquoy a Dampierre však Mansfelda drtivě porazili v bitvě u jihočeského Záblatí.  

     Situace se okamžitě zvrátila v neprospěch českých stavů. Ti se ještě pokusili alespoň o 

diplomatickou ofenzivu. V červenci 1619 vyhlásili proměnu Českého království na konfederaci 

rovnoprávných zemí, aby posílili vzájemnou soudržnost všech součástí českého státu. V srpnu 

uzavřeli spojenectví se vzbouřenými rakouskými stavy, sesadili Ferdinandn II. z českého trůnu a 

novým českým králem zvolili Fridricha Falckého, který byl nejen vůdcem Protestantské unie, ale 

také byl spřízněn s panovníky Nizozemska, Anglie a Dánska.  

 

     6.5.4.4 Bitva na Bílé hoře (1620) 

 

     Král Fridrich Falcký přesídlil do Prahy, ale finanční podporu stavovskému vojsku poskytl jen 

skrovnou, zatímco císaři Ferdinandovi jeho bohatí španělští příbuzní pomáhali plnými hrstmi. 

V létě 1620 vojsko Katolické ligy vpadlo do rakouského Podunají a tam zvítězilo – zejména 

dobytím Lince – nad rakouským protihabsburským odbojem. Na podzim 1620 pak spojené 

císařské a ligistické vojsko táhlo oklikou – přes jižní a západní Čechy – na Prahu.   

     K rozhodující bitvě došlo 8. listopadu 1620 na Bílé hoře před Prahou. U obory Hvězda 

katolické vojsko (císařský velitel hrabě Karel Bonaventura Buquoy a ligističtí vojevůdci vévoda 

Maxmilián Bavorský a hrabě Johann Tserclaes von Tilly) drtivě porazilo české oddíly (jejichž část 

tvořili zahraniční žoldnéři), vedené hrabětem Jindřichem Matyášem Thurnem, Arnoštem 

Mansfeldem a Fridrichovým velitelem knížetem Kristiánem I. Anhaltským.   

     Sám král Fridrich, který na výsledek bitvy čekal v pohodlí Pražského hradu, vzápětí s rodinou 

uprchl z Čech přes Slezsko do Nizozemska, s jehož pomocí pak najímal armádu na obranu své 

Rýnské Falce. Protože na českém trůně stihl vládnout jen jednu zimu, v českých dějinách zůstal 

zapsán jako zimní král.    



Etapy a průběh Třicetileté války: 

   

 

Falcká válka (1620 

– 1624): Katolická 

liga (Johann Tilly) 
porazila vojsko 

Fridricha Falckého 

(Arnošt Mansfeld) a 

dobyla Rýnskou 

Falc. Císař Ferdinand 

II. ji pak i 

s kurfiřtskou 

hodností předal 

Bavorsku (tak byla 

odstraněna 

disproporce, kdy 

jeden 

z nejvýznamnějších 

německých států, 

Bavorsko, neměl 

prestižní kurfiřtský 

hlas, byť souhlas 

kurfiřtů s novým 

římským císařem byl 

již od 16. století 

jen formální, 

neboť na říšský 

trůn dosedali 

vždy jen 

Habsburkové).   

 

Dánská válka 

(1625 – 1629): 
Vítězná 

Katolická liga (Tilly) pokračovala drancujícím tažením do Porýní. Proti ní vpadl do střední Evropy 

dánský král Kristián IV., podporován nizozemsko-falckým vojskem (Mansfeld). Cílem bylo 

proniknout do Uher, tam se spojit s uherskými stavy a společně s nimi zaútočit na Vídeň.  Plán se 

nezdařil především kvůli českému šlechtici (a pobělohorskému zbohatlíkovi) Albrechtovi 

z Valdštejna, který se stal vrchním velitelem habsburských (císařských) vojsk.a nad protestantskou 

armádou zvítězil zejména v bitvě u německé Desavy (Dessau). 

 

Švédská válka (1630 – 1635): Švédsko podpořilo neveselou válečnou situaci protestantského 

tábora tím, že v čele s králem Gustavem II. Adolfem vpadlo do severního Německa a po sérii 

impozantních vítězství postupovalo k jihu, až obsadilo dokonce Mnichov. Plán na proražení k Vídni 

Podunajím se ovšem nezdařil (Tilly!) a Švédové se rozhodli obejít české pohraniční hory ze 

severu a vpadnout k Vídni přes Moravu. Nejvýznamnějším švédským spojencem se stalo polabské 

Sasko. 

     Tilly však do Saska podnikl pustošivý vpád, jehož vrcholem bylo zmasakrování Magdeburgu, 

a Valdštejn porazil Švédy u Lützenu (Gustav II. Adolf v bitvě padl).  



     Čeští stavové v emigraci (vedení Thurnem) nabídli Albrechtovi 

z Valdštejna – který mezitím byl jmenován dokonce správcem německého 

Pobaltí – tajná jednání o příměří a o jeho přechodu na protestantskou 

stranu (adekvátní odměnou Valdštejnovi mohl být jen český trůn). Tato 

jednání byla však prozrazena a Valdštejnovi konkurenti u vídeňského 

císařského dvora přiměli Ferdinanda II. k tomu, aby Valdštejna jeho 

vojevůdcovství zbavil. Zatímco Valdštejn během přezimování se svým 

vojskem v Chebu váhal nad případnou reakcí na tento vývoj, skupina 

císařských žoldnéřů (kupodivu pocházeli z Britských ostrovů) jej i s jeho 

nejbližšími společníky zavraždila (v únoru 1634).  

     Nový, schopnější velitel se však na císařské straně neobjevil, a tak 

Sasové dobyli Prahu a s Ferdinandem i Katolickou ligou uzavřeli Pražský mír (1635): Sasko 

získalo od Českých zemí Lužici a Habsburkům zůstaly Čechy, Morava a Slezsko.  

     Ve Švédské a francouzské válce (1630 – 1648) se katolická Francie přidala na švédskou – tedy 

protestantskou stranu a společně se snažili omezit moc Habsburků ve 

Španělském Nizozemí (Belgii) a v západoněmeekých státech. Ve Francii se 

v té době vystřdali na trůně králové Ludvík XIII. a mladý Ludvík XIV. 

Významným spolutvůrcem francouzské zahraniční politiky byl kardinál 

Armand Richelieu, mezi jehož úkoly patřilo vysvětlovat papeži francouzské 

angažmá po boku Švédů. Ti se ještě neúspěšně pokusili dobýt Brno a v r. 

1648, když se již v severoněmeckém státě Vestfálsku jednalo o definitivním 

ukončení Třicetileté války, vyplenili Pražský hrad.  

     Válka skončila zhruba kompromisním Vestfálským mírem: Habsburkové 

ztratili reálný vliv v německých protestantských státech, ale udrželi český a 

uherský trůn.  Vnitrpolitické poměry ve středoevropských státech byly 

stanoveny podle Augšpurského míru z náboženských válek v Německu: 

panovník určuje vyznání svého obyvatelstva. Pro České země to znamenalo  rekatolizaci spojenou 

s absolutismem a germanizací.     
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