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Třicetiletá válka II. 



Gustav II. Adolf 
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Kristýna I. Švédská  
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Albrecht z Valdštejna 
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Kardinál Richelieu 
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Válka švédská 1630 - 1635 

• vylodění švédských vojsk na severu říše pod 
vedením krále Gustava II. Adolfa, spolu s ním i 
čeští emigranti 

• rychlý postup do středního a jižního Bavorska, 
saské vojsko r. 1631 v Čechách 

• císařské vojsko vedené Albrechtem z 
Valdštejna vytlačilo švédskou armádu z jihu, 
uskutečněna bitva u Lützenu (nerozhodná) 

 

 

 



• vyjednávání Albrechta z Valdštejna o míru s 
protivníkem (patrně zdržovací taktika) 

• Albrecht z Valdštejna obviňován ze zrady, 1634 
úkladně zavražděn v Chebu 

• příchod posil ze Španělska, ale také Švédům z 
Francie 

• ničivá vojenská tažení, utrpení civilního 
obyvatelstva 



Válka švédsko – francouzská 
1635 - 1648 

• velmocenský zápas hlavně mezi Francií a 
Habsburky 

• tvůrce francouzské politiky kardinál Richelieu 
• přenesení bojů znovu na území Čech, bitva u 

Jankova 1645 – porážka císařských vojsk Švédy 
• 1648 Praha ohrožena Švédy, rabování švédské 

armády na Hradčanech a Malé Straně 
• záchrana zbytku Prahy dobrovolnickými oddíly 

(studentská legie vedená Jiřím Plachým brání 
Kamenný most) 



Mírová jednání ve Vestfálsku 

• mírová jednání v městech Münster a 
Osnabrück 

• uzavření míru r.1648 

• Švédsko hegemonem na Baltu 

• růst významu nekatolického Saska a 
Braniborska 

• české země nadále pod nadvládou Habsburků 

• Francie hegemonem v západní Evropě 

 

 

 



• Nizozemí a Švýcarsko uznány na mezinárodním 
poli jako státy nezávislé 

• hospodářské škody 

• úbytek obyvatelstva vlivem násilností armád, 
hladu a epidemií  



Opakování 

1) Vyjmenuj a charakterizuj jednotlivé etapy 
války. 

2) Uveď výsledky mírových jednání ve 
Vestfálsku. 
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