
TŘICETILETÁ VÁLKA

Po nástupu Ferdinanda II. na trůn panpvník omezil moc šlechty a země se stala 
ABSOLUTISTICKOU MONARCHIÍ. V zemi se ještě více přiostřily vztahy mezi katolíky a 
protestanty. Všechny tyto události, včetně BITVY NA BÍLÉ HOŘE, začal první celoevropský konflikt 
TŘICETILETÁ VÁLKA, která trvala od roku 1618 do 1648. Tato válka nebyla ovšem jen 
náboženským konfliktem, ale i politickým. Habsburkům šlo totiž o ovládnutí celé západní a střední 
Evropy, čemuž chtěly ostatní státy zabránit. Proti Habsburkům bojovala Francie, Anglie, 
Nizozemsko, Švédsko a Dánsko.

Nejvyšším velitelem císařské armády (armády Ferdinanda II.) byl ALBRECHT Z VALDŠTEJNA, 
který vybojoval pro Habsburky řadu vítězství. Nakonec byl ale zavražděn.

Tato válka byla velmi tvrdý a dlouhý konflikt. Velmi značně vyčerpala všechny strany. Navíc začalo 
být zřejmé, že nepovede k vítězství ani jedné strany. Začala proto jednání o míru. V této době byl 
už českým králem Ferdinand III. Mírová jednání trvala 4 roky. Během toho ale V ČESKÝCH 
ZEMÍCH A NA MORAVĚ ŘÁDILA ŠVÉDSKÁ VOJSKA.

TŘICETILETÁ VÁLKA BYLA UKONČENA MÍREM V ROCE 1648.

VÝSLEDKY VÁLKY

Výsledkem války bylo, že z Francie a Švédska se staly dvě nové evropské velmoci. Na druhé 
straně upadl vliv Španělska a Svaté říše římské., kde vládli Habsburkové.
Vliv Habsburků se ale ve střední Evropě posílil.
Nezměnily se ani poměry, které se týkaly náboženství. Jediným povoleným náboženstvím v zemi 
zůstalo KATOLICTVÍ. Pro lidi, kteří emigrovali to znamenalo ztrátu naděje na to , že se vrátí domů. 

ÚKOLY

1. Vlep si zápis do sešitu a podtrhej si to důležité.
2. Co je to absolutistická monarchie?
3. Jak dopadla bitva na Bílé hoře?
4. Od kdy do kdy trvala třicetiletá 

válka?
5. Kdo to byl Albrecht z Valdštejna?
6. Jak dopadla třicetiletá válka?
7. Kdo byl na konci války králem na 

českém trůnu?
8. Jaká je pověst o Švédech, která 

se pojí s městem Brnem?
9. Jaký výsledek měla válka pro 

emigranty?
10. Jaké výsledky válka přinesla 

obecně?


