
Účast 

evropských 

států 

v 30-leté 

válce 

proti Habsburkům 





Válka falcká 1621 - 1623 

 druhá fáze třicetileté války, zahájená na jaře 1621 
po stažení falckých jednotek vedených P. A. 
Mansfeldem z českých zemí. Proti nim 
postupovala armáda Katolické ligy pod velením J. 
T. Tillyho, která do konce roku 1621 obsadila 
Horní Falc. Král Fridrich V. Falcký získal finanční 
pomoc od Nizozemí, za kterou postavil dvě 
armády. Během května a června 1622 však J. T. 
Tilly obě armády zničil a od října 1622 dobyl 
většinu Falce. Fridrich Falcký musel uprchnout do 
Nizozemí a císař Ferdinand II. předal jeho země i 
kurfiřtskou hodnost bavorskému vévodovi 
Maxmiliánovi I. 







Tilly 1622 dobyl Heidelberg 

hlavní město Falce 



Válka dánská 1625 - 1629 

 Anglie, Nizozemí, Dánsko-norské 

království, Falc a Sasko uzavřely r. 1625 v 

Haagu koaliční smlouvu proti Habsburkům.  

 

 Pomoc v boji proti Habsburkům přislíbila i 

Francie, Sedmihadsko a Osmanská říše. 









1626 Dánové marně obléhají Hukvaldy 



Hrad Lukov drželi 1621 – 1627  

vzbouřilí Valaši pod vedením 

Jana Adama z Víckova 



Albrecht Václav Eusebius 

z Valdštejna 





1622 říšský hrabě 

1623 říšský kníže 

1625 císařský 

generalissimus 

1626 vítězství u Dessavy 

1627 vévoda frýdlantský 

        Řád Zlatého rouna 

1628 mincovní právo 

generál Baltského moře 



Meklenburské vévodství  





1627 Řád zlatého rouna 









1630 na říšském sněmu v Řezně 

sesazen Valdštejn z vrchního velení 









Švédská válečná galeona Vasa 1628 



Vylodění Švédů u ústí Odry 1630 



Tilly dobyl Magdeburg – květen 1631 





Král Gustav Adolf II. u Breitenfeldu 



Díkůvzdání po bitvě  





Sasové v Praze  

1631 - 1632 

  1. listopadu 1631 saská armáda pod velením  

    Jana Jiřího Arnima překročila hranice Čech.  

    S vojáky se vrátili také někteří členové bývalé  

    vlády třiceti direktorů jako Václav Vilém z Roupova, Jindřich 
Matyáš Thurn, Jan z Bubna, Ladislav Velen ze Žerotína a 
další. Tito šlechtici a měšťané ihned začali obsazovat své 
bývalé statky. Převzali také politickou moc a úřady. Dali 
sejmout a pohřbít hlavy vůdců stavovského povstání, kteří byli 
popraveni v červnu roku 1621 a od té doby jejich hlavy visely na 
Staroměstské mostecké věži v železných koších. Žoldnéři 
saské armády začali 15. listopadu roku 1631 rabovat pražské 
domy. 



Snesení hlav 

ze staroměstské 

mostecké věže 



Saská kořist 

 Již v lednu 1632 přišel rozkaz kurfiřta Jana 

Jiřího, aby saští velitelé v Praze všechny 

skvosty uložené ve zbrojnici a Kunstkomoře 

pobrali, dobře zabalili a po vodě s 

bezpečnou stráží poslali do Drážďan. 

Sasové odvezli kořist z Prahy na 50 vozech: 

děla, pušky, staré zbroje, umělecké 

předměty, nábytek, obrazy.  



1631 Valdštejn opět generalissimem 



Valdštejnovo tažení 1632 















Smrt švédského krále u Lützenu 





Mas Querido  

čili Můj miláček.  

Patřil k 

nejoblíbenějším 

koňům Albrechta z 

Valdštejna. 

Miláček padl  

v bitvě u Lützenu 

a po restauraci 

je opět  

v Chebském muzeu  



Pappenheimova 

hrobka 

v  Strahovském 

klášteře 



Poznávát své pappenheimské  

 

 

Delegace pappenheimských 

kyrysníků 1633 u Valdštejna: „Co 

je pravdy na tom, že se chystáte 

zradit císaře?" „Daran erkenn' 

ich meine Pappenheimer," píše 

Schiller větu, kterou lze do češtiny 

přeložit následovně: „Tak ve vás 

poznávám své pappenheimské" 

či „po tom poznávám své 

pappenheimské." 



Valdštejnské spiknutí 1630 - 1634 





Zavraždění Valdštejna 

25. února 1634 v Chebu 





Hrobka Albrechta z Valdštejna 

v Mnichově Hradišti 





1635 – ztráta Horní a Dolní Lužice 







Válka švédsko – francouzská 

1635 - 1648  



Kardinál Richelieu 



Kardinál Armand 

Jean du Plessis, 

vévoda  Richelieu 

první ministr 

Ludvíka XIII. v 

letech 1624–1642  













Jacques Callot 

z cyklu Hrůzy války 





Bitva u Jankova 6. března 1645 











Obléhání Brna Švédy  

3. května – 23. srpna 1645 
  

 Brněnská posádka, tvořená 500 vojáky a asi 
tisícovkou příslušníků městské milice, ubránila 

město proti asi 28 tisícům vojákům generála 
Lennarta Torstensona. Úspěch obránců 

odstartoval skvělou kariéru jejich velitele Louise 
Raduita de Souches ve službách Habsburků, 
zaměstnal na téměř čtvrt roku ve zbytečném a 
nákladném úsilí nejlepší švédskou armádu a 

přispěl též k tomu, že se Brno nakonec definitivně 
stalo metropolí Moravy na úkor Švédy dobyté 

Olomouce. 





Markytánka - dívka starající se o všemožné vojákovy potřeby od 

přípravy pokrmů, přes ošetřování ran až po potěšení na loži. 







Dobytí Hradčan a Malé Strany 







Obléhání Prahy Švédy 1648 



Boje o Karlův most 



Poslední boje 

třicetileté války 

 



Servác Engel 

z Engelsflussu 



Švédská kořist 

(Drottningholm) 
 

 Na Pražském hradě Švédové pobrali astronomické 
přístroje, 427 obrazů, přes 3.000 drahokamů, 70 bronzových 
soch, porcelán, koberce a vzácné knihy. K nejvzácnějším 
patřila knihovna Rožmberků. Kromě hradních knihoven 
vyplenili i knihovny jesuitů u sv. Mikuláše a premonstrátů 
na Strahově. V univerzitním knihovně ve švédském městě 
Uppsala je dosud opatrován tzv. „Codex argenteus“ 
rukopis psaný stříbrným písmem na purpurovém 
pergamenu. Dalším velmi cenným dílem, které padlo do 
švédských rukou byla tzv. Ďáblova bible ze 13. století.   



Codex Argenteus (neboli „Stříbrná 

Bible“) je ruční přepis ze 6. století, 

který obsahuje gótský překlad 

Bible biskupa Wulfily ze 4. století. 





Rudolf Colloredo, velitel Prahy, 

uprchnul na SM, v jeho paláci kořist 

12 tun zlata a 60 centů stříbra  



Významní zajatci 

 

 Do zajetí s sebou vzali na 180 

významných osobností, na 

kterých mohli požadovali 

výkupné, mezi nimi i pražský 

arcibiskup kardinál Harrach a 

nejvyšší purkrabí Jaroslav 

Bořita z Martinic. 





Jednání na radnici v katolickém 

Münsteru ve Vestfálsku s  

francouzskými diplomaty 

 



Mír v Münsteru mezi Španělskem a Nizozemím 



Územní zisky potvrzené 

vestfálským mírem 1648 




