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Evropská diplomacie v historických 
souvislostech 

od počátků do vypuknutí 1. světové války 

Ing. Tomáš Teplík, CSc. 

Ukázka z kapitoly 6.2. 
Třicetiletá válka, 
subkapitola 6.2.3. Válka 
švédská 
"..... severovýchodně od Franfurtu nad Odrou). Ztráta 
obou pevností vyvolala u vídeňského dvora zděšení, 
protože otvírala cestu do Slezska a dále do nitra 
habsburského soustátí. Gustav Adolf ale další postup 
nezamýšlel, neboť - jak již bylo řečeno - chtěl především 
odlákat Tillyho od Magdeburku. Ligistický maršál sice 
skutečně Frankfurtu na pomoc vyrazil, ale když se 
dozvěděl, že pevnost mezitím padla, zanechal Frankfurt 
svému osudu a opět se vrátil k Magdeburku. 

Magdeburk padl v polovině května 1631. Následoval 
jeden z nejhroznějších masakrů Třicetileté války. To, 
co se odehrálo v Magdeburku, přesahovalo i meze své 
doby. Většina obyvatelstva byla povražděna (z třiceti 
tisíc obyvatel přežilo sotva pět tisíc), město lehlo 
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popelem. Jedno z nejbohatších měst v říši se změnilo v 
hromadu ohořelých trosek. 

Od Magdeburku se hnul Tilly do Saska, aby přinutil 
kurfiřta Jana Jiřího zachovat neutralitu. Dosáhl ale 
naprostého opaku, neboť saský kurfiřt se nyní připojil ke 
švédskému králi zcela otevřeně. K bitvě došlo 17.září 
1631 u Breitenfeldu, několik kilometrů severně od 
Lipska. 

Ještě dva dny před bitvou Tilly dobyl Lipsko. S ohledem 
na blízkost švédských a saských sil se nevěnoval plenění 
a vytáhl protestantům vstříc. Příchodem posil se stav jeho 
armády zvýšil na 36.000 mužů. Švédové disponovali 
26.000 vojáky, Sasové, jejichž schopnostem ale Gustav 
Adolf příliš nevěřil, měli 16.000 mužů. 

Ve vlastní bitvě stáli Sasové pod velením kurfiřta Jana 
Jiřího na levém křídle protestantské sestavy; švédská a 
německá evangelická pěchota stály s dělostřelectvem ve 
středu a Gustavovo jezdectvo na pravém křídle. Vzadu 
byla ještě připravena švédská záloha. 

V katolické armádě, jejíž vrchní velení podržel Tilly, 
stály na obou křídlech jezdecké sbory. Levému křídlu 
velel jeden z nejschopnějších Valdštejnových generálů, 
již zmiňovaný Pappenheim, pravému generál 
Fürstenberg. Uprostřed sestavy stála pěchota, před ní 
dělostřelectvo. 

Fronta byla dlouhá asi 3 kilometry. 
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Bitvu zahájilo na obou stranách dělostřelectvo. Poté se 
Pappenheim se svými sbory pokusil objet protestantské 
pravé křídlo a napadnout švédskou zálohu. Švédská 
pěchota, která byla poprvé v dějinách cvičená ke střelbě 
v salvách a nikoli jednotlivě, ale tento útok odrazila a 
útočníci v nepořádku ustoupili. Lépe se dařilo 
Fürstenbergovi na katolickém pravém křídle - Sasové 
byli vytlačeni z bojiště. Nyní Tilly tyto jednotky stočil 
doleva proti švédskému středu. Švédové se ale dokázali 
rychle přeformovat a i tento útok odrazili. V těchto 
chvílích ale pod osobním velením krále zaútočila hlavní 
masa švédského jezdectva, dosud stojící na 
protestantském pravém křídle. Ihned za jezdectvem 
útočila švédská pěchota. 

Celá levá strana katolické sestavy se zhroutila. Švédové 
rychle obsadili většinu nepřátelských děl, která nyní 
pootočili a zahájili z nich palbu na zbývající katolické 
jednotky - mnohdy těmto jednotkám stříleli přímo do 
týla. 

Tillyho armáda ve zmatku a rozkladu prchala z bojiště a 
Švédové je pronásledovali až do setmění. Část 
prchajících se zastavila až u několika znovuseřazených 
oddílů Pappenheimova jezdectva, které již ale do boje 
nezasáhly. 

Katolická armáda ztratila 7.000 padlých a 6.000 zajatých, 
všechna děla a zásoby potravin. Tilly byl třikrát zraněn. 
Švédské vojsko ztratilo 2.100 a saské 4.000 padlých. 
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Zdrcující vít ězství Gustava II. Adolfa u Breitenfelda 
okamžitě změnilo politickou situaci v Německu. 
Protestantské hnutí se sjednotilo, císařsko-ligistická 
armáda byla zčásti zničena a zčásti rozprášena a 
přestala na krátký čas existovat. Katolíci byli 
vytlačeni ze severního Německa, císařská moc v 
Německu se zhroutila. Švédsko se stalo evropskou 
velmocí. 

Ve Vídni znovu nastalo ohromení, zděšení a bezmocnost, 
na druhé straně ale vyvolalo breitenfeldské vítězství 
obrovský optimismus mezi českými exulanty. Mnozí z 
nich čekali, že se nyní Gustav Adolf vydá do Čech, 
dobude Prahu a potáhne přímo na Vídeň. Realita ale byla 
jiná. Brzy bylo zřejmé, že plány švédského krále mají 
jiný směr a že otázka českých exulantů v nich hraje 
druhotnou roli. Švédský král se totiž nyní vydal přímo do 
Porýní a usídlil se v Mohuči. Zde začal přijímat přísahy 
věrnosti a uděloval léna švédské koruny v dobytých 
územích. Jako cíl se začalo jevit protestantské 
císařství nového hegemona Německa, Gustava II. 
Adolfa. 

Tehdy se rozvinula grandiózní diplomatická hra. 
Císařský dvůr  si začal uvědomovat, že pravděpodobně 
jediným člověkem, který dokáže zastavit švédský nápor, 
je Valdštejn. Prostřednictvím různých emisarů se nyní 
dvůr snažil zjistit, za jakých okolností a podmínek by 
Valdštejn velení znovu převzal. Ten ale neustále 
odpovídal, že velení nad vojskem převzít nechce. V 
květnu 1631 jej dokonce sám císař Ferdinand II. požádal 
o schůzku ve Vídni nebo v jejím okolí. Valdštejn se ze 
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schůzky ze zdravotních důvodů omluvil a na svém 
odmítavém stanovisku ke generalátu trval.  

Současně se ale rozběhla i tajuplná hra Švédů a 
Valdštejna. O ní je pochopitelně minimum informací. 
Hlavním zdrojem zpráv o Valdštejnově styku s Gustavem 
Adolfem je kontroverzní zpráva českého exulanta 
Jaroslava Sezimy Rašína z Rýzmburka z roku 1635. Ten 
byl sice ve švédských službách, byl ale důvěrníkem a v 
podstatě agentem hraběte Thurna (který ale do švédských 
služeb vstoupil také). Rašín zprostředkovával spojení s 
nespokojenci v Čechách, což byla v tomto případě bohatá 
rodina Trčků (jeden z Trčků byl také Valdštejnův 
generál), a s Valdštejnem se seznámil přes tyto lidi. 
Zpráva z roku 1635 je ale problematická tím, že byla 
psána na přímou výzvu dvorských úřadů. Ty Rašínovi 
slíbily za podrobné vylíčení jeho zprostředkovatelské 
činnosti mezi Valdštejnem, Švédy a Sasy omilostnění, 
povolení návratu a náhradu škod, které utrpěl exilem, 
zejména vrácení konfiskovaného majetku (vše bylo 
posléze splněno). Podezření vyvolává domněnka, že 
vedlejším záměrem, který vídeňský dvůr tímto 
výměnným obchodem sledoval, bylo - vzhledem k 
potřebě vysvětlit a zdůvodnit Evropě Valdštejnovo 
zavraždění - získat co nejbarvitější informace o 
"Valdštejnově zradě", a že Rašín velmi přesně pochopil, 
co se od něj žádá a zprávu v nemalé míře přizpůsobil 
tomuto záměru. 

Nuže tedy, podle Rašínových informací, když Thurn 
přesvědčil švédského krále, aby Valdštejna 
vlastnoručním dopisem ubezpečil, že chce při něm stát 
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proti jeho nepřátelům a ve všem mu pomáhat, a on 
(Rašín) dopis Valdštejnovi doručil, Valdštejn jej s 
uspokojením přečetl, avšak pod záminkou zabránění 
případné kompromitaci kohokoli ze zasvěcených odmítl 
dát odpověď písemně. Králi nicméně vzkázal, aby mu do 
Čech poslal pod Thurnovým velením 10.000-12.000 
mužů, ke kterým připojí Trčkův pluk a zbytky "slezské" 
císařské armády, kterou považoval za sobě věrnou. 

Touto Valdštejnovou odpovědí byl Gustav Adolf potěšen 
a vzkázal mu, že požadované vojsko pošle, bude-li mít v 
nadcházejícím boji s Tillym štěstí (bylo před bitvou u 
Breitenfelda). 

S touto odpovědí Rašín opět spěchal do Prahy. Zde měl 
tajnou poradu s Valdštejnem a Trčkou. Společně se 
shodli, že odpověď švédského krále není možno 
považovat ani za uspokojivou, ani za definitivní. 
Valdštejn prý navíc ještě řekl, že se zmocní Čech, 
Moravy a Rakous a že si přeje, aby rakouští i španělští 
Habsburkové byli přivedeni na mizinu. Švédskému králi 
pak ještě vzkázal, aby k slíbenému vojsku, které má 
poslat, připojil ještě několik saských pluků. 

S touto odpovědí potom Rašín s Thurnem opět navštívili 
švédského krále. Ten ale náhle ustoupil a sdělil, že mu 
nyní může poskytnout pouze 1.500 mužů. Když Thurn 
odpověděl, že je to málo, dopo-ručil, aby se Valdštejn 
obrátil na saského kurfiřta Jana Jiřího a jeho vojevůdce 
Arnima, kteří mu zajisté nějaké jednotky pošlou. Tímto 
královým prohlášením jednání a možná spolupráce mezi 
Gustavem Adolfem a Valdštejnem skončily. 
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Tolik Rašín, jehož informace ale nelze ověřit. To, že jisté 
jednání mezi Valdštejnem a Gustavem Adolfem 
proběhlo, je mimo jakoukoli pochybnost. Velmi 
pochybným ale zůstává jeho téma. Nemáme zde prostor 
na důkaz nepravděpodobnosti Rašínových zpráv a proto 
pouze konstatujme, že nedůvěra k jeho informacím je 
velmi silná. 

Valdštejn ale v té době také vedl - a to s císařovým 
souhlasem a s vědomím dvorské vojenské kanceláře - 
tajná jednání s Dánskem. Účelem bylo získat Dánsko 
na císařovu stranu a pokud možno i pro námořní válku 
proti Švédsku, což mělo vést k vytvoření protiváhy 
švédské moci na Baltu. Jednání vedl prostřednictvím 
generála Holka, svého oddaného důstojníka a rodilého 
Dána. Kristiánovi IV. za jeho přechod mezi císařovy 
spojence nabídl kromě několika meklenburských 
pohraničních pevností i arcibiskupství Brémy a 
biskupství Verden, což bylo pro krále vzhledem k 
výsledku Lübeckého míru velké lákadlo. Jednání se ale 
zhroutilo právě na otázce obou církevních držav, neboť 
Ferdinand II. důsledně trval na restitučním ediktu. 

Valdštejnova osobnost ale silně zajímala i francouzské, 
nizozemské i španělské zpravodajce. 

Naděje na přímý postup švédského krále do Čech se sice 
neuskutečnila, ale několik slavných měsíců české 
exulanty přece jen čekalo. Zatímco Gustav Adolf zamířil 
od Breitenfeldu na západ, Sasové pod vedením generála 
Arnima vtrhli do Čech a zakrátko opanovali celou 
zemi. V saském vojsku bylo také několik předních vůdců 
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stavovského odboje jako Thurn a Václav Vilém z 
Roupova a řada dalších významných exulantů. V 
polovině listopadu 1631 stanulo saské vojsko před 
Prahou. Exulanti věřili, že jejich návrat je trvalý a hned 
začali přebírat své bývalé statky i chrámy a obnovili 
dokonce i bývalou konsistoř strany podobojí.  

Co navrátilce kompromitovalo, bylo chování Sasů. Ti 
sice prohlašovali, že přicházejí jako přátelé, avšak slova 
se rozcházela s činy. Saští žoldnéři drancovali v Čechách 
jako v dobyté nepřátelské zemi. Těžkou ránu opět utrpěly 
i někdejší sbírky císaře Rudolfa II.; uloupené umělecké 
předměty patří dodnes k předním ozdobám drážďanské 
galerie. 

Císař nyní zintenzivnil nátlak na Valdštejna, aby velení 
jeho armád převzal. Ten se sice stále vymlouval na 
chorobu, ve skutečnosti mu již ale pouze šlo o co 
nejvýhodnější podmínky. Koncem listopadu 1631 se na 
jednom z Trčkových statků tajně sešel s Arnimem a 
údajně mu sdělil, že velení převezme, ale že je bude 
vykonávat tak, aby se ve vhodné chvíli spojil proti císaři 
s jeho protivníky, umožnil návrat českým exulantům do 
země a obnovil předbělohorské poměry. Arnima ale toto 
sdělení příliš nezaujalo, neboť sloužil výhradně saským 
zájmům. 

V prosinci 1631 pak Valdštejn přijal  provizorně a v 
březnu 1632 (göllersdorfskou smlouvou) definitivně 
generalát, tedy vrchní velení císařských vojsk. 
Podmínky, za kterých se tak stalo, neměly obdobu. Císař 
slíbil Valdštejnovi náhradu za Meklenbursko - kdyby 
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nebylo možno jinak, tak i některou z císařových 
dědičných zemí. Bylo mu svěřeno prakticky neomezené 
velení nad armádou. V jeho kompetenci bylo verbování, 
jmenování důstojníků všech hodností, pohyby a přesuny 
vojsk i jeho ubytování. Do věcí armády nesměl zasahovat 
(ani se u armády zdržovat) následník trůnu Ferdinand 
III., ani císařův zpovědník či jiné dvoru blízké duchovní 
osoby. 

Valdštejn zároveň dostal neomezenou moc ve věcech 
příměří i míru , jakož i nad konfiskacemi v říši, jejichž 
výtěžek měl připadnout armádě. Stal se generalissimem. 

Zatímco v tradi čním pojetí je Valdštejn v závěrečné fázi 
svého působení chápán jako prototyp pomstychtivosti, 
proradnosti a zrádcovství (avšak i váhavosti spojené s 
pověrčivostí), s možným záměrem v podobě převzetí 
českého královského trůnu, připouští moderní bádání 
jiné pojetí: Valdštejn převzal velení císařských vojsk 
především z důvodu neúnosnosti svého současného 
postavení (fakticky vydán na milost a nemilost Sasům, 
odsouzen pasivně čekat, kdy vrátivší se exulanti požádají 
o vrácení statků, které byly nyní jeho) a zároveň s 
vidinou vyšších cílů. Jimi měl být zejména všeobecný 
mír v říši. Valdštejn (by) se tak změnil z vojáka ve 
státníka. Podle těchto názorů lze z různých indicií 
soudit, že zamýšlel přimět německé spojence Gustava 
Adolfa mocí nebo jednáním k míru, a následně Gustava 
Adolfa z říšského území vypudit. 
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V tomto sporu výstupů historického bádání nechceme 
vyslovovat žádný verdikt; chceme pouze upozornit na 
jeho existenci a na hlavní uváděné argumenty. 

Valdštejn se již po provizorním převzetí velení pustil do 
horečné činnosti. Svůj hlavní stan umístil do Znojma 
(nedaleko Znojma směrem na Vídeň leží zámek 
Göllersdorf, kde se o podmínkách převzetí generalátu 
dále jednalo). Zde se již zakrátko začala scházet nově 
verbovaná armáda. Očekávalo se, že Valdštejn záhy 
svede se Sasy rozhodující bitvu a vyžene je z Čech. Ten 
ale pouze odesílal od Znojma na různá místa v Čechách 
stále další útvary a tak Sasy vlastně ohleduplně 
vytlačoval. Ještě v březnu 1632 ale překvapivě přeložil 
svůj hlavní stan do Rakovníka a dalším obratným 
manévrováním Sasy, obtížené hojnou kořistí, ze země 
zcela vytlačil . Spolu s nimi ve smutku a v pohnutí 
opouštěli - nyní již definitivně - svou vlast také vrátivší 
se čeští exulanti. Jejich předchozí opatření byla ihned 
anulována. Další Valdštejnova armáda pod generálem 
Gallasem obsazovala Slezsko. 

Mezitím přestala i nově vytvořená ligistická armáda 
existovat. Začátkem dubna 1632 totiž Gustav Adolf 
vyrazil se silnou armádou z Porýní na Bavorsko. U 
Donauwörthu překročil Dunaj a směřoval na jih do centra 
vévodství. Nedaleko Augsburgu, po přechodu řeky 
Lechu po vybudovaném pontonovém mostě a s pomocí 
umělé kouřové clony rychle zaútočil na opevněný 
ligistický zábor. Odvážný útok přinesl další velké 
vítězství. Tilly byl smrtelně zraněn a zanedlouho skonal. 
Jen části vojska pod Maxmiliánem Bavorským se 
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podařilo ustoupit, většina děl a zavazadel padla Švédům 
do rukou. Gustav Adolf poté obsadil Augsburg, Mnichov 
a celé jižní Bavorsko a začal zde "hospodařit". 
(Poznamenejme, že při vjezdu do Mnichova doprovázel 
švédského krále i někdejší český král Fridrich Falcký, 
který ale již na podzim téhož roku zemřel.) 

Valdštejn byl nyní soustavně zahrnován žádostmi i 
úpěnlivými prosbami z Vídně i od Max-miliána 
Bavorského o útok proti Švédům, zůstával k nim ale 
dlouho netečný. Do Bavorska, resp. do Horní Falce 
vytáhl teprve v červenci. Přiblížil se k Norimberku , kde 
s asi 20.000 muži přebýval v opevněném polním táboře 
Gustav Adolf; sám se s asi 60.000 muži (po posílení 
některými jednotkami Maxmiliána Bavorského) zakopal 
u Fürthu . Probíhající boje byly nerozhodné a protože 
kraj již byl zcela bez potravin a blížily se podzimní 
plískanice, obě vojska odtáhla - Gustav Adolf na západ 
do Porýní, kde chtěl opět přezimovat, Valdštejn na sever. 
Pochodoval s 30.000 muži na Sasko, kde chtěl pleněním 
země přinutit Jana Jiřího vzdát se spolku se Švédy. 
Gustav Adolf ale nehodlal následovat Valdštejnova 
příkladu v neposkytnutí pomoci Maxmiliánu 
Bavorskému a ihned zamířil do Saska také. Jeho armáda 
- ovšem za cenu značných ztrát - urazila 630 kilometrů za 
17 dní, což byl na svou dobu mimořádný výkon. 

V rozhodnutí Gustava Adolfa k návratu do Saska hrála 
roli i jeho nedůvěra vůči Janu Jiřímu. Diplomacie XVI. a 
XVII. století vycházela ze zásady, že důvěřovat se nedá 
nikomu a že je tudíž legitimní i toho, koho chci získat 
nebo jsem již získal, podvádět. Skutečnosti, že Jan Jiří 
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Saský je doslova ztělesněním této zásady, si byli všichni 
zúčastnění vědomi a podle toho také jednali. 

V polovině listopadu 1632 se obě vojska opět setkala v 
okolí Lipska, tentokrát u Lützenu. 

18.000 Švédů bylo seřazeno ve dvou nepříliš hlubokých, 
za sebou stojících liniích. Ve středu každé linie byla 
pěchota, v níž se střídali kopiníci a mušketýři. Obě křídla 
(v obou řadách) byla tvořena střídanými jednotkami 
pěších mušketýrů a jezdectva. Před středem první řady 
stála děla. Levému křídlu velel vévoda Bernard 
Výmarský, pravému opět sám král. 

Valdštejn měl asi 30.000 mužů, z nichž ale před několika 
dny odeslal 8.000 vojáků pod Pappen-heimem k Halle. 
Nyní mu poslal rozkaz k urychlenému návratu. Ve středu 
jeho jediné, ale mohutné linie stála pěchota ve tvaru 
několika španělských tercií. Na pravém křídle, proti 
Bernardovi Výmar-skému, stály smíšené útvary pěchoty 
a jízdy (mj. i jedna tercie), na levém, proti samotnému 
Gustavu Adolfovi, pouze jízda; té velel generál Holk. 

Na bojišti se dlouho válela hustá mlha a proto bitva 
začala až kolem 11. hodiny. Zahájil ji Gustav Adolf 
prudkým útokem na Holkovo jezdectvo, které bylo 
nuceno částečně ustoupit. Valdštejn nyní zaútočil na 
svém pravém křídle (přičemž zapálil vesnici Lützen) a i 
on dosáhl částečného úspěchu. Dokonce takového, že se 
Gustav Adolf s několika jezdeckými jednotkami přesunul 
na ohrožené místo. Zde, v chaotickém boji jezdectva a za 
velmi špatné viditelnosti, byl Gustav Adolf zabit. Velení 
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Švédů poté převzal Bernard Výmarský a zatlačil císařské 
zpět. 

Nyní se na bojiště vrátil Pappenheim a ihned zaútočil na 
Švédy, zvolna získávající převahu. Švédové ale ustáli i 
tento útok (v proběhnuvší řeži zde padl i Pappenheim) a 
pokračovali v náporu. Valdštejn byl nakonec donucen 
opustit pole, přičemž na bojišti zanechal děla i zavazadla. 
Císařští ztratili asi 12.000 mužů, Švédové 10.000. 

Švédové sice zvítězili, avšak ústup císařských byl zcela 
spořádaný (přenesli i tělo generála Pappenheima, který 
byl poté pohřben v Praze na Strahově). I tak ovšem 
Valdštejn výsledek bitvy nesl těžce a po příchodu svých 
vojsk do Prahy nechal popravit několik důstojníků, které 
z důvodu údajné zbabělosti považoval za příčinu svého 
nezdaru. 

Smrt Gustava Adolfa opět zcela změnila politickou 
situaci. Již nemohlo být ani řeči o protestantském 
císařství, neboť švédský král zanechal pouze šestiletou 
dcerušku Kristinu. Jejím jménem převzal správu Švédska 
i švédské zahraniční záležitosti zkušený politik a 
diplomat, kancléř Axel Oxenstierna. Cíl války se pro 
Švédsko výrazně změnil - nyní již šlo především o co 
největší zisky územní i hospodářské. 

Lützenská bitva zároveň znamenala, že Valdštejn již 
neměl ve vojenském ohledu důstojného nepřítele. Proto 
se více než dosud čekala jeho závěrečná ofenzíva, která 
by vedla k brzkému všeobecnému míru. Protestantská 
strana jej ale předběhla. Oxenstierna dokázal koncem 
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dubna 1633 uzavřít s německými protestantskými stavy k 
ochraně společných zájmů tzv. Heilbronnskou unii  a 
zároveň oživit švédsko-francouzské spojenectví. Z 
Francie i z nizozemských Spojených provincií zajistil 
Švédům nové masivní finanční dotace. Významnější akci 
ale v dané chvíli nedokázali protestanti rozvinout. 

Ve 2. polovině roku 1633 opět probíhala tajuplná 
jednání, která jsou - i v souvislosti s na-vazujícími 
událostmi - dodnes málo srozumitelná. Zejména šlo o 
jednání mezi Janem Jiřím Saským a jeho generálem 
Arnimem na jedné a císařským dvorem na druhé straně, 
na nichž se měl Valdštejn podílet. Ten měl přitom 
dokonce nepřímo ujistit skupinu českých exulantů, 
žijcích na saském dvoře, že mohou přinejmenším získat 
náboženskou svobodu. Zároveň v Drážďanech 
vyjednával Oxenstierna o upevnění protihabsburského 
tábora. Se Sasy se měl dohodnout, že hlavním těžištěm 
bojů se stane Slezsko a že velitelem spojeného švédsko-
saského vojska bude generál hrabě Thurn. 

Do Slezska se ale s císařskou armádou přesunul i 
Valdštejn. Generalissimovi se zde dokonce podařilo obě 
protestantské armády rozdělit a se Sasy uzavřít příměří. 
Protože ale byl pod tlakem císařského dvora i některých 
svých (pravděpodobně dvorem získaných) generálů, kteří 
mu vytýkali nedostatečnou aktivitu, rozhodl se v září 
1633 na Thurna u Stínavy nad Odrou (Steinau) zaútočit. 
Ten byl naprosto překvapen, neboť se domníval, že 
příměří se Sasy se vztahuje i na něj a na jeho švédské 
sbory. Během jednoho dne tak Valdštejn získal 8.000 
zajatců i s Thurnem. Další nevysvětlený Valdštejnův 
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krok: přestože věděl, že jej to u císaře poškodí, Thurna - 
který byl považován za arcinepřítele Habsburků - za 
vágní slib vydání slezských měst obsazených Švédy 
propustil. 

Přitom Valdštejn údajně pokračoval v tajných 
rozhovorech s českými exulanty, s Oxenstier-nou i s 
Francií. Ti po něm měli žádat akci, ke které se ale 
Valdštejn nemohl rozhodnout. 

Na Valdštejna začala chodit udání ze zrádcovské (či 
dokonce velezrádné) a další císaři a zemi nepřátelské 
činnosti - minimálně ale z neschopnosti. Tlaky na jeho 
odvolání z generalátu sílily. Císař ale také zatím váhal, 
neboť - buď jak buď - Valdštejn mu několikrát pomohl z 
nouze a dvakrát přímo monarchii zachránil. 

Mezitím Bernard Výmarský znovu zaútočil na Bavorsko 
a spíše náhodou než bojem obsadil Řezno, donedávna 
poslední útočiště Maxmiliána Bavorského. Na úpěnlivé 
žádosti bavorského vévody se Valdštejn sice k Dunaji s 
nějakými jednotkami vypravil; když si ale ověřil, že tato 
část Bavorska je úplně zplundrovaná a vyjedená, vrátil se 
s těmito jednotkami zpět; svůj hlavní stan poté rozbil v 
Plzni. Navíc vešel ve známost jeho plán: s cílem získat 
čas pro další jednání hodlal ukončit probíhající vojenské 
operace a stáhnout vojska do zimních ležení ve Slezsku, 
v Čechách, v Dolních Rakousích a na Moravě. 

Plán vyvolal doslova zděšení, neboť představa, že by tato 
vojska zůstala přes zimu v uvedených zemích, byla pro 
jejich reprezentace hrůzná. Bouřily se stavy jednotlivých 
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zemí, na Moravě rozhořčeně protestoval místodržící 
kardinál Ditrichštejn. Všichni zdůrazňovali, že 
výsledkem bude poničení jejich zemí a výbuch zoufalých 
selských povstání. Všeobecná kampaň proti Valdštejnovi 
začala znovu nabývat na síle. I mnozí vysocí důstojníci z 
jeho nejbližšího okolí vycítili oslabování jeho pozice a - 
jak se často stává - hned se na tomto oslabování začali 
podílet. Jeho hlavními oponenty ve velitelském sboru 
armády se stali Italové, generálové Piccolomini (ten se 
nakonec stal hlavním denunciantem) a Gallas a 
Lotrinčan generál Aldringen . Spojení těchto důstojníků s 
Vídní zpočátku zajišťoval generál ve výslužbě Baltazar 
Marradas, tehdy pán na Hluboké; jeho hlavním 
kontaktem ve Vídni byl jiný Valdštejnův osobní nepřítel, 
prezident dvorské válečné rady hrabě Jindřich Šlik, v 
bitvě na Bílé hoře ještě velitel statečného pluku 
Moravanů.  

Zřejmě z iniciativy hraběte Šlika začala dvorská 
válečná rada uvažovat o Valdštejnově odvolání a jeho 
nahrazení následníkem trůnu Ferdinandem III., kterému 
měl být dán k ruce generál Gallas. 

Začátkem prosince 1633 vyvinul císař přes své oficiální 
zmocněnce iniciativu, aby se Valdštejn vrátil zpět na 
bojiště do Bavorska. Valdštejna ale nepřesvědčil. Snad v 
tom hrála roli i Valdštejnova horšící se choroba 
(pakostnice). Valdštejn nicméně pověřil svého důvěrníka 
generála Illova, aby s císařovým sdělením seznámil další 
přítomné velitele. Ti moc chuti do dalšího tažení neměli a 
proto od nich Illov získal poměrně snadno společné 
vyjádření, kterým se stavěli za Valdštejnův plán kampaně 



17 
 

ukončit. Valdštejn se domníval, že tímto vyjádřením 
bude Vídeň uspokojena. Podle všeho neměl tušení, jak 
daleko se už vývoj ve Vídni dostal. 

Na 11. ledna 1634 svolal Valdštejn do Plzně své 
generály a plukovníky, aby jim sdělil, že v důsledku 
rostoucí nedůvěry k němu je rozhodnut generalátu se 
vzdát. V nastalé vřavě a za vzájemného obviňování 
nakonec 42 ze 49 přítomných podepsalo revers, v 
němž se stavělo za Valdštejna. O den později pak řada z 
nich podepsala ještě jeden revers, kterým se zavazovali 
pouze k poslušnosti generalissimovi. (Později se pak řada 
z nich vymlouvala, že tak učinila v opilosti.) 

Vídeň byla promptně informována Piccolominim, který 
ovšem sám revers podepsal také. Ve svém písemném 
sdělení pro císaře Piccolomini zároveň napsal, že už 
koncem prosince 1633 se mu Valdštejn a jeho další 
důvěrník Kinský svěřovali s dalekosáhlými velezrádnými 
plány, v nichž nešlo o nic menšího než o zničení 
Habsburků. 

Po poradě se svými nejbližšími spolupracovníky, když se 
všichni vyslovili souhlasně, podepsal 24. ledna 1634 
Ferdinand II. patent o Valdštejnově odvolání. Za jeho 
nástupce určoval generála Gallase a zároveň uděloval 
amnestii důstojníkům, kteří nedávno podepsali plzeňské 
reversy. Současně nařizoval Valdštejna a jeho důvěrníky 
"pokud to bude možné, zajmout a dopravit do Vídně, 
nebo jako usvědčené provinilce zabít." 
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Více než týden byl patent přísně utajován. Začátkem 
února 1634 obdržel Piccolomini v Linci císařovo 
písemné pověření k provedení akce a zároveň dekret, 
jímž byl povýšen na polního maršálka. Mezitím ale císař 
posílal Valdštejnovi korespondenci se všemi titulaturami, 
jako by se nic nedělo. 

Teprve po několika dnech a a řadě alarmujících 
informací si Valdštejn své sesazení uvědomil. Rychle se 
rozhodl pro odjezd z Prahy do Saska, o němž věřil, že 
zde dostane azyl (i když jej zkušenost s vydaným a 
popraveným hrabětem Šlikem z roku 1621 mohla 
varovat). 

22. února se Valdštejn vydal z Plzně na svou poslední 
výpravu. Směřoval do Chebu. Měl s sebou asi 1.300 
členů svého doprovodu a několik jízdních oddílů. 
Vzhledem k nemoci cestoval na nosítkách, upevněných 
mezi dvěma silnými koňmi.  

V chebské bráně Valdštejna osobně přivítal velitel místní 
posádky, Skot, podplukovník John Gordon. Ten 
Valdštejna ubytoval na náměstí v domě, který byl sice 
komfortně vybaven, avšak kromě generalissima, několika 
sloužících a hrstky členů stráže nemohl nikoho dalšího 
pojmout. 

Gordon a další v Chebu přítomní skotští důstojníci, 
Buttler a Leslie, se rozhodli verdikt provést a zároveň 
eliminovat jeho doprovod. Pro provedení exekuce byli 
určeni tři nižší důstojníci jejich jednotek. Ti nejprve na 
slavnostním banketu, který uspořádal jako hostitel 
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podplukovník Gordon, zabili Valdštejnovy důvěrníky 
generály Illova, Trčku a Kinského a Valdštejnova 
sekretáře doktora Niemanna. Poté vyrazili k 
Valdštejnovi. Snadno překonali slabý odpor a pronikli až 
ke generalissimovi. Vraždu spáchal setník Deveroux 
probodením halapartnou. 

Až po delší době císař svolil, aby byl Valdštejn pohřben 
vedle své první manželky v kostele kartuziánského 
kláštera ve Valdicích u Jičína. 

Valdštejnovy statky byly vesměs zabaveny. Vzhledem k 
rozsahu jeho majetku se tyto konfiskace rovnaly 
někdejším konfiskacím pobělohorským. Královská 
komora ovšem z těchto majetkových operací opět mnoho 
neměla, neboť statky byly buď opět rozdány nebo levně 
rozprodány, tentokrát většinou důstojníkům, kteří se 
zúčastnili spiknutí proti Valdštejnovi. 

Po zavraždění Valdštejna převzal podle předchozích 
úvah vrchní velení císařských vojsk následník trůnu 
Ferdinand III. a jeho zástupcem byl ustanoven 
generál Gallas. Hlavní bojiště se nyní přeneslo do 
Bavorska, kde se císařští snažili pomoci vévodovi 
Maxmiliánovi. Císařští dobyli Řezno a Donauwörth (byť 
Švédové dobyli Landshut) a začali obléhat Nördlingen 
(zhruba 30 kilometrů severozápadně od Donauwörthu). 
Sem také dorazila španělská pomoc asi 20.000 mužů, 
kterou z Itálie přivedl kardinál-infant Ferdinand. Spojená 
císařsko-španělská vojska, vedená oběma Ferdinandy, 
připravila začátkem září 1634 v bitvě u Nördlingenu 
švédské armádě pod Bernardem Výmarským a generálem 
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Hornem, špatně řízené v důsledku neochoty obou velitelů 
účinně spolupracovat, zdrcující porážku. Dopad bitvy byl 
opět zásadní. Bavorsko bylo od Švédů v zásadě 
osvobozeno a někteří němečtí protestantští stavové začali 
ve svém spojenectví se Švédskem kolísat. Nejrazantnější 
krok učinil Jan Jiří Saský, který s císařem koncem května 
1635 rovnou podepsal mír v Praze; jím mu císař jako 
dědičné léno postoupil obojí Lužici, zastavenou už 
začátkem českého povstání. Realizace restitučního 
ediktu, který byl dlouhou dobu úhelným kamenem 
císařské politiky v Německu, byla podle Pražského míru 
odložena o 40 let, což - jak se ukázalo - byla jen 
elegantní forma pro jeho odvolání. Ti němečtí 
protestantští stavové, kteří by se do určité doby přihlásili, 
měli být do Pražského míru a tedy i do zmíněného 
odložení realizace restitučního ediktu zahrnuti. 

To byl dosti zásadní odklon od dosavadní habsburské 
fundamentalistické politiky (alespoň v Německu), 
jehož hlavním iniciátorem byl následník trůnu 
Ferdinand III.  a v jehož důsledku Švédům hrozila v 
Německu úplná izolace. 

To ale nemohl připustit hlavní podněcovatel války, 
francouzský první ministr kardinál de Richelieu. A 
protože si uvědomoval, že Švédům hrozí v Německu 
naprostý debakl, dospěl k závěru, že do války nyní musí 
vstoupit i samotná Francie. A toto rozhodnutí stojí u 
počátku poslední, ale i nejdelší a nejhroznější fáze 
Třicetileté války. 

6.2.4.  
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Válka švédsko-francouzská 

Ztráta náboženského charakteru války; Ferdinand III. a 
zmírnění protireformační politiky; smlouva z 
Compiégne; Holandsko první námořní mocností; Francie 
staví do pole 5 armád a obsazuje Franche-Comté, 
Lotrinsko a Alsasko; švédská vítězství u Goldbergu a 
Wittstocku; nový říšský sněm v Řezně a počátky 
mírových rozhovorů; Lennart Torstensson; vikomt de 
Turenne a princ de Condé; druhá bitva u Breitenfelda; 
válka švédsko-dánská; Torstensson v Jutsku; švédské 
námořní vítězství u ostrova Fehrmarn; mír v Brömsebro; 
připravovaný útok Švédů, Sedmihradců a Francouzů na 
Vídeň; Jiří I. Rákoczi; Linecký mír; kardinál Mazarin; 
bitva u Rocroi; bitva u Freiburgu; mírové konzultace v 
Hamburku; zahájení mírových rozhovorů v Münsteru a 
Osnabrücku; bitva u Jankova; Torstensson před Vídní; 
obléhání Brna; Torstenssonův návrat do Čech; Bavorsko 
před zhroucením; zintenzivnění vestfálských rozhovorů; 
vojenské a politické manévrování; nové boje v Bavorsku; 
mír v Ulmu; Münsterský mír; bitva u Zusmarshausenu; 
obsazení Bavorska; dobytí levobřežní Prahy; Karel 
Gustav přivádí švédské posily; bitva u Lensu; podpis 
Vestfálského míru; obrana Starého a Nového Města 
pražského; ukončení bojů; zklamání českých exulantů; 
důsledky Vestfálského míru pro Německo. 

V této fázi, zaujímající období let 1635-1648, válka již 
nadobro ztratila náboženský charakter, který ji tak 
dlouho poznamenával. Pro Švédy zůstala válkou 
kořistnickou, jak jí byla již od smrti Gustava II. Adolfa; 
pro Francii  se stala válkou, jíž se snažila dostat k 
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dlouhodobému strategickému cíli, a to oslabení moci 
habsburského rodu v obou jeho větvích, a současně k 
vlastnímu velmocenskému postavení. 

Nedlouho po začátku této dlouhé války zemřel Ferdinand 
II., náboženský fundamentalista, který měl "raději 
království zpustošené, ale katolické, než protestantské, 
byť kvetoucí". Jeho syn a nástupce Ferdinand III. 
(1637-1657) se od otce v mnohém lišil. V zásadě byl 
mírumilovný, ovšem dobrá vůle na zastavení válečného 
běsnění nestačila. Byl vcelku spořivý a hospodárný a 
přestože byl také horlivý katolík, protireformační politika 
za něj zmírnila. Jeho styl vládnutí také dokresluje výnos 
"Deklaratoria a Novelly"  z roku 1640, jímž zmírnil 
některá ustanovení Obnoveného zřízení zemského. 

Francouzsko-švédské spojenectví bylo potvrzeno 
smlouvou z Compiégne z dubna 1635, kterou podepsali 
Richelieu a Oxenstierna (smlouvu lze považovat za 
oficiální začátek této fáze války). Švédsko uznalo 
francouzský nárok na území na západ od Rýna od 
Breisachu až k Štrasburku, přičemž Francie uznala 
švédskou nadvládu nad Wormsem a Mohučí. Francie se 
zavázala vyhlásit válku Španělsku (to ostatně učinila již o 
měsíc dříve) a obě mocnosti si slíbily, že neuzavřou 
separátní mír. 

V roce 1635 bylo také smluvně zakotveno spojenectví 
francouzsko-holandské (spojenectví Francie a Republiky 
Spojených provincií). 

Na tomto místě se krátce zmiňme o vývoji v Nizozemí. 
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Dobytí Bredy Španěly velmi vyčerpalo a protestantští 
Nizozemci (od této chvíle je již nazývejme Holanďany a 
Republiku Spojených provincií Holandskem) pod 
vedením schopného, ale i tolerantního a vlídného 
Frederika Hendrika Oranžského zvolna přebírali 
iniciativu. Tento vývoj se projevil v roce 1629 dobytím 
Hertogenbosche (asi 30 kilometrů východně od 
Dordrechtu; toto město bylo považováno kvůli okolním 
močálům za nedobytné a Holanďané pro konečný záměr 
nejprve okolní bažiny vysušili) a dalších měst, v roce 
1631 námořním vítězstvím u Slaaku. V roce 1632 dobyl 
Frederik Hendrik Maastricht  a zahájil jednání se 
zástupci jižních (Španěly ovládaných) provincií o 
spolupráci, což měl být první krok k opětovnému 
sjednocení. Byli to ale sami spoluobčané Frederika 
Hendrika, kteří jednání z důvodů obav z konkurence 
zablokovali. Frederik Hendrik jako realistický politik 
poté toto úsilí vzdal a orientoval se na užší spolupráci s 
Francií (což odpovídalo i francouzským zájmům). 
Výsledkem pak bylo zmiňované smluvně zakotvené 
spojenectví. 

V roce 1637 pak Holanďané dobyli zpět Bredu. 

V roce 1638 holandští zpravodajci zjistili, že španělský 
první ministr, vévoda Olivares, připravuje pro útok na 
Holandsko novou Armadu. Olivares zamýšlel umístit toto 
loďstvo ve vlámských přístavech jako Dunkerque a 
Ostende a odtud ovládat jižní část Severního moře. 
Holandsko urychleně připravovalo sílu, kterou by proti 
útočníkům postavilo. Eskadra, kterou Holanďané 
nakonec pod velením admirála Maartena Trompa proti 
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Španělům vypravili, byla početně slabší, ale modernější a 
takticky vyspělejší. 

Na základě souhlasu anglického krále Karla I., který se 
ale prohlašoval neutrálním, zakotvila Armada v anglické 
zátoce u Downs; zde na ni Tromp - neohlížeje se na 
skutečnost, že španělská flotila je na formálně neutrálním 
území a že lze očekávat anglické protesty, což se 
nakonec také stalo - razantně zaútočil a její podstatnou 
část potopil. 

Na několik desetiletí se nyní Holandsko stalo 
nejvýznamnější námořní mocností; to se mj. projevilo 
záborem řady kolonií, zejména na úkor Portugalska. 

Vraťme se ale k Francii . Její válečná strategie se stala 
zcela zřejmou již ve druhé polovině roku 1635. 
Základním cílem bylo oddělit Španělské Nizozemí (tedy 
v zásadě dnešní Belgii) od španělských držav v Itálii, z 
nichž rozhodující byla bohatá Lombardie. To znamenalo 
odstranit všechna španělská opěrná místa na území 
dnešní východní Francie, případně dále na východ, tj. v 
dnešních západních oblastech Německa. 

Vstupem Francie do války a naplňováním její 
strategie se tak bojiště významně rozšířilo. 
Disponibilní francouzské ozbrojené síly čítaly zhruba 
130.000 mužů; ty byly rozděleny do pěti armád, které 
měly následující úkoly: (1) z horního Alsaska napadnout 
a dobýt většinu Franche-Comté; (2) obsadit Lotrinsko a 
zbytek Alsaska; (3) vniknout do Švýcar a zmocnit se 
klíčového průsmyku Valtellina (Veltlin; v horní části 
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údolí řeky Addy mezi Milánskem a švýcarským 
kantonem Graubünden), spojujícího španělské državy na 
sever i na jih od Alp; (4) ve spojení se savojským 
vévodou Viktorem Amadeem zaútočit na Milánsko a (5) 
ve spojení s Holanďany zaútočit na Španělské Nizozemí. 

Úspěšně byly splněny první dva úkoly; u dalších už bylo 
zřejmé tříštění sil. Toho se rozhodly habsburské síly 
využít. V roce 1636 zaútočili Španělé a císařští jednak na 
Burgundsko, jednak na Artois a o rok později ještě na 
Languedoc. Francouzům se ale podařilo (byť mnohdy s 
obtížemi i pouhou souhrou okolností) všechny tyto útoky 
odrazit. 

Ještě v listopadu 1635 porazil nový švédský velitel, 
generál Johan Banér, Sasy v bitvě u Goldbergu. Tento 
svůj úspěch zopakoval v říjnu následujícího roku u 
Wittstocku . (Toto vítězství také významně odlehčilo 
Francii, neboť císař z obavy z dalšího švédského postupu 
odvolal svou útočící armádu z Burgundska.) Jako nový 
švédský vojevůdce nejvyššího formátu se zde začal 
prosazovat generál Lennart Torstensson.  

V roce 1638 Francouzi dobyli důležitý Breisach na 
horním Rýnu. Na frontách se bojovalo s víceméně 
střídavými výsledky. Neúnosně však trpělo civilní 
obyvatelstvo. Jak cizí, tak i vlastní armády způsobovaly 
obrovské hospodářské škody a jejich přítomnost vedla až 
vylidnění rozlehlých oblastí. 

V roce 1639 vytrhl generál Banér do Čech a dostal se až 
k Praze, která se ale ubránila. Také jeho druhý pokus o 
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Prahu v roce 1640 se nesetkal s úspěchem. Při vstupu do 
země vydal sice Banér vzletný manifest, ve kterém 
prohlašoval, že přichází jako přítel a zakazoval vojsku 
drancování. Mezi obyvatelstvem měl manifest ohlas 
velice omezený a mezi surovou soldateskou - pokud jde o 
zákaz drancování - také. Bylo smutnou skutečností, že 
císařské vojsko, které vytlačovalo Švédy z Čech, si 
nevedlo lépe.  

Již jsme se zmínili, že navzdory svým válečným 
zkušenostem neměl Ferdinand III. žádný zásadní zájem 
ve válce pokračovat. Proto také ve snaze o její ukončení 
inicioval v roce 1640 svolání říšského sněmu, a to opět 
do bavorského Řezna. Doba ale zřejmě ještě nebyla zralá. 
Jediným výsledkem byla o ustanovení zástupců, kteří 
měli dále jednat na principech Pražského míru a 
uvažované všeobecné amnestie.  

Na začátku 40. let se v protihabsburském táboře prosadili 
tři noví vojevůdci, kteří zanedlouho vtiskli válce nový 
charakter. U Švédů to byl po smrti generála Banéra v 
roce 1641 již zmiňovaný generál Lennart Torstensson a 
u Francouzů Henri de la Tour d´Auvergne, vikomt de 
Turenne a vévoda Louis d´Enghien, princ de Condé. 

Na jaře 1642 překročil Torstensson ze severoněmeckého 
prostoru Labe a obsadil velkou část Saska. Když později 
obléhal Lipsko, přiblížila se císařská armáda pod velením 
arcivévody Leopolda Viléma a maršála Piccolominiho. 
Torstensson ustoupil několik kilometrů na sever, kde se 
začátkem listopadu 1642 uskutečnila druhá bitva u 
Breitenfelda - skoro v týchž místech a tutéž dobu, kdy 
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zde před 11 lety dobyl Gustav Adolf svého prvního 
velkého vítězství v Německu. I výsledek byl prakticky 
identický - porážka císařských byla tak zdrcující, že 
mohla mít obdobné následky jako bitva první. Do rukou 
Švédů padla kromě veškerého dělostřelectva, trénu, tajné 
kanceláře a válečné pokladny i arcivévodova soukromá 
kapela (tu zakrátko poslal Torstensson arcivévodovi 
zpět). 

I švédská armáda ale byla vyčerpaná, a to fyzicky, 
početně i finančně. Neměla ani dost koní, aby mohla 
odtáhnout ukořistěná děla. Proto se již do konce roku 
1642 mnoho nestalo. V půli prosince se ještě Švédové 
pustili do obléhání bohatého horního města Freibergu v 
německém Podkrušnohoří (asi 30 kilometrů jihozápadně 
od Drážďan), ovšem bez úspěchu. 

V létě 1643 Švédové vyrazili na Moravu, kterou 
zpustošili, kde ale obsadili klíčovou pevnost Olomouc. 
K významnějšímu střetnutí nedošlo - jednak proto, že se 
mu nyní císařští vyhýbali, jednak proto, že Torstensson 
byl rychle povolán k Baltu. 

Dánský král Kristián IV.  nesl švédský vzestup velmi 
těžce a kde mohl, tam Švédům komplikoval situaci. 
Neustále zvyšoval cla za průjezd Öresundem, omezoval 
průjezdy lodí s posilami i válečným materiálem, neustále 
se vměšoval do cizích záležitostí, konspiroval a dělal 
obstrukce, čímž ovšem tradiční švédskou posedlost 
dánským "krvavým nepřítelem" dále posiloval. Na jaře 
1643 zahájila dánská flotila blokádu Hamburku, což 
Švédové považovali za akt agrese. Poté začali Dánové 
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dokonce nutit švédské lodi k placení poplatků i před 
pomořanským pobřežím. A když se švédská královská 
válečná rada ve Stockholmu ještě dozvěděla, že Dánové 
vyzbrojují další lodi, rozhodla se zasáhnout. 
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..................................... str. 143 

Anglie od odchodu Římanů po Viléma Dobyvatele; první 
Kapetovci; nástup Andegavců (Plantagenetů); Ludvík 
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VII. Kapet, Eleonora Akvitánská a Jindřich II. 
Plantagenet; "první stoletá válka", Tomáš Beckett; 
Richard Lví srdce, Jan Bezzemek a Filip II. August; 
Velká listina svobod v Anglii; křížová výprava proti 
Albigenským a Valdenským; Ludvík IX. Svatý; mír v 
Abbeville; Filip IV. Sličný; galikanismus; Bonifác VIII., 
přenesení papežského sídla do Avignonu; likvidace 
templářů; rozvoj anglického parlamentarismu; zahájení 
stoleté války o korunu francouzskou. 

3.5.3.  

Velkomoravská říše, Čechy, Polsko, Uhry 

do vymření prvních národních dynastií 
........................................ str. 154 

Polabští Slované; příchod Čechů do České kotliny; 
Avaři; Sámo; počátky sjednocovacího procesu v 
Čechách; Velkomoravská říše; Cyril a Metoděj; 
Svatopluk; vyvrácení Velké Moravy Maďary; 
osamostatnění Čech; první historičtí Přemyslovci; 
konflikt probavorské a prosaské politické orientace; sv. 
Václav; vzestup za Boleslava I. a Boleslava II.; vznik 
Polska; první Piastovci; Boleslav Chrabrý; sv. Vojtěch; 
vyvraždění Slavníkovců; knížata Jaromír a Oldřich; 
vznik uherského státu; první Arpádovci; sv. Štěpán; 
Břetislav I. a opětovné získání Moravy; zmatky v Polsku 
a v Uhrách; dočasná stabilizace za Vratislava II.; Čechy 
lénem Říše; nové zmatky v Čechách; krátkodobá 
stabilizace v Polsku za Boleslava III. Křivoústého a v 
Uhrách za sv. Ladislava; připojení Chorvatska k Uhrám; 



37 
 

opětovná stabilizace v Čechách za Soběslava I. a 
Vladislava II.; Uhry opět v krizi; Čechy pod vlivem 
Fridricha Barbarossy; začátek vzestupu za Přemysla 
Otakara I.; Čechy definitivně královstvím; Uhry po 
Bélovi III. opět v chaosu; Zlatá bula Ondřeje II.; Béla 
IV.; tatarský vpád; vznik slezských knížectví; příchod 
řádu mečových rytířů a řádu německých rytířů do 
východního Pobaltí; další vzestup Čech za Václava I. a 
Přemysla Otakara II., získání Rakous a Štýrska; bitva na 
Moravském poli; Braniboři v Čechách; nový vzestup za 
Václava II.; získání Polska; vymření Arpádovců; získání 
Uher; vymření Přemyslovců; nástup Jana 
Lucemburského. 

3.5.4.  

Novgorodská a Kyjevská Rus, tatarský vpád, počátky 
Moskevské Rusi ... str. 189 

Východní Slované; Varjagové; Rusové; první Rurikovci; 
Kyjevská Rus; Vladimír Veliký; Jaroslav Moudrý; 
rozklad říše; přesun mocenského těžiště Ruska na 
severovýchod; Novgorod; Alexandr Něvský; Moskva, 
tatarský vpád; Zlatá horda; vzestup Moskevského 
knížectví; Ivan Kalita; "sbírání Rusi"; Dimitrij Donský; 
bitva na Kulikově poli. 

3.6. Křížové výpravy 
.......................................................................... str. 196 

Petr z Amiensu; vývoj v Byzanci a Seldžučtí Turci; 1. 
křížová výprava; Gottfried z Bouillonu; Jeruzalémské 
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království; templářský řád; svatojanský řád; pád Edessy; 
Bernard z Clairvaux; 2. křížová výprava; Saladin; 
vyvrácení Jeruzalemského království; 3. křížová výprava; 
Fridrich I. Barbarossa, Filip II. August, Richard Lví srdce 
a Leopold V. Babenberský; mír se Saladinem; 4. křížová 
výprava; vývoj Benátek; Enrico Dandolo; Latinské 
císařství; byzantský odboj; 5. křížová výprava; Fridrich 
II. Hohenštaufský; dohody se Saladinovými nástupci a 
obnovení království Jeruzalémského; jeho opětovný pád; 
Ludvík IX. Svatý; 6. křížová výprava; 7. křížová 
výprava. 

4.  

Vrcholný středověk 

4.1.  

Reconquista na Pyrenejském poloostrově 
......................................... str. 208 

Sancho III. Veliký; Navarra, Kastilie s Leonem, 
Aragonie; rozpad cordóbského chalífátu; Cid; 
Almorávidé; Almohádé; vznik Portugalska; bitva u Las 
Navas de Tolosa; muslimská Granada; vývoj španělských 
křesťanských království; Isabela Kastilská a Ferdinand 
Aragonský; dobytí Granady. 

4.2. Vývoj v Itálii ve XIV. a v 1. polovině XV. století 
................................ str. 211 
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Neapolsko; Sicílie; Benátky; Janov; Pisa; Milán; 
Florentská republika; církevní stát; papežská politika v 
Římě v době "avignonského zajetí", Cola di Rienzo; 
drobné samostatné státy. 

4.3. Římská říše od začátku XIV. století, "avignonské 
zajetí", první Lucemburkové  

v Čechách, papežské schizma 
........................................................ str. 215 

Jindřich VII. Lucemburský; Jan Lucemburský a převzetí 
moci v Čechách; Jindřich z Lipé; Ludvík Bavor; 
švýcarský odboj; český postup ve Slezsku; česká doména 
v Itálii; Slezsko součástí české koruny; "lucemburská 
skupina" v říšské i evropské politice; kralevic Karel 
markrabětem moravským a zemským správcem; boje o 
Tyroly; papež Kliment VI.; Karel IV. římským a českým 
králem; Zlatá bula; "černá smrt"; úsilí o návrat papežů do 
Říma; konsolidace a vzestup Českého království; 
Majestas Carolina; dědická smlouva habsbursko-
anjouovsko-lucemburská; papežské schizma; koncil v 
Pise; svolání koncilu do Kostnice; Václav IV.; Jan z 
Jenštejna; Jan z Pomuku; boje s Panskou jednotou, 
Zikmundem a Joštem; Václavova rezignace na říšskou 
politiku. 

4.4.  

Habsburské země, vzestup Polska a Uher 
........................................ str. 231  
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Rakouská, tyrolská a štýrská větev Habsburků; boje se 
Švýcary; stabilizace v Polsku; Kazimír III.; počátek 
sbližování Polska a Litvy; personální unie polsko-
uherská a její roztržení; královna Hedvika a Jagello, 
velký kníže litevský; nástup Jagellonců; vývoj Litvy - 
Gedymin, Algirdas, Kestutis, Vitold; Polsko-litevská 
unie; německá kolonizace Pobaltí; řád mečových rytířů a 
řád německých rytířů; Grunwald; další boje s řádem; 
Ludvík II. Veliký; Zikmund Lucemburský v Uhrách; 
počátek bojů s Turky; Nikopole; prodej Braniborska. 

4.5.  

Stoletá válka mezi Francií a Anglií o korunu 
francouzskou .................. str. 241 

Vymření Kapetovců; nástup dynastie Valois; Eduard III. 
Plantagenet vyhlašuje nárok na francouzskou korunu; 
začátek stoleté války; Kreščak; Poitiers; jacquerie; mír v 
Brétigny; vévodství burgundské; Bertrand du Guesclin; 
pařížský mír; Jindřich V.; Azincourt; smlouva v Troyes - 
dauphin Karel (VII.) vyděděn; postup Angličanů k 
Orleánsu; Jana z Arku - Panna Orleánská, obrození 
Francie; Karel VII. korunován v Remeši; zajetí, 
odsouzení a upálení Jany z Arku; pragmatická sankce z 
Bourges; mír v Arrasu; tourský mír; Formigny; Castillon; 
Válka růží; mír v Pecquigny; Richard III., Bosworth; 
nástup Tudorovců. 

4.6.  
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Husitské války po náboženské smíření roku 1485, 
evropské souvislosti .... str. 250 

Neblahé důsledky pobytu papežů v Avignonu a 
papežského schizmatu; reformní hnutí; John Viklef; 
Konrád Waldhauser; Milíč z Kroměříře; Matěj z Janova; 
Jan Hus; Dekret kutnohorský; koncil v Pise; koncil v 
Kostnici; překonání papežského schizmatu; upálení Jana 
Husa; rostoucí vření v Čechách; Jan Žižka a Jan 
Želivský; první pražská defenestrace; začátek husitské 
revoluce; první jednání se Zikmundem; počátek Tábora; 
Sudoměř; pražské manévrování; říšský sněm ve 
Vratislavi a vyhlášení křížové výpravy proti Čechám; 
Vítkov; bitva u Vyšehradu a zesílení Prahy; husitské 
ovládnutí země; čáslavský sněm; jednání s Vladislavem 
II. Jagellonským a Vitoldem Litevským; nová křížová 
výprava; bitva u Kutné Hory; Žižkův rozchod s Táborem 
a převzetí vedení orebského svazu; konfliktní vztah s 
Prahou; bitva u Malešova; libeňské smíření; Zikmund 
Korybutovič a Jan Rokycana; sněm ve Zdicích; Žižkova 
smrt; husitské hnutí po Žižkovi; Prokop Holý; Ústí nad 
Labem; Rokycana ovládá Prahu; další kruciáta; bitva u 
Tachova; jednání v Bratislavě a v Krakově; další křížová 
výprava; Julián Cesarini; Domažlice; basilejský koncil; 
konciliarismus a kurialismus; Soudce chebský; jednání s 
koncilem; obležení Plzně; hlad v Čechách; kompaktáta; 
konečná polarizace kališnických sil; husitští radikálové v 
izolaci; zrod kališnicko-katolické aliance; Lipany; 
diplomatické úspěchy kališníků v jednání se Zikmundem; 
jednání v Brně; konečná dohoda ve Stoličním Bělehradě; 
proklamace kompaktát v Jihlavě; Zikmund českým 
králem; konec husitské revoluce; nové nepokoje; 
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Zikmundova smrt; Albrecht Rakouský; Ladislav 
Pohrobek; vývoj v Uhrách - Vladislav III. Jagellonský, 
Jan Jiskra, János Hunyadi; křížová výprava ke 
Konstantinopoli; bitva u Varny; vývoj v Čechách - 
Hynce Ptáček z Pirkštejna, Jiří z Poděbrad; porážka 
konciliarismu; mise Juana Karvajala; vzestup 
Poděbradské jednoty; ovládnutí Prahy; jednota 
Strakonická; Jiří z Poděbrad zemským správcem; Jan 
Kapistrán; Ladislav Pohrobek českým králem; konflikt 
Ladislava Pohrobka s Hunyadovci; Ladislavova smrt; 
Matyáš Korvín uherským a Jiří z Poděbrad českým 
králem; Jiřího diplomacie; Martin Mair; Jiřího mocenský 
vzestup, papež Pius II.; Antonio Marini; "Všeobecná 
mírová organizace"; papež Pavel II.; rostoucí napětí a 
nové diplomatické iniciativy; "Z Čech až na konec 
světa"; Řehoř z Heimburku; Zelenohorská jednota; 
vyhlášení války Matyášem Korvínem; Vilémov; Matyáš 
zvolen českým králem; vývoj v Polsku - (druhý) toruňský 
mír, zhroucení řádu německých rytířů; smrt Jiřího z 
Poděbrad; Vladislav Jagellonský českým králem; 
olomoucký mír; konec kališnicko-katolických válek; 
Matyášovo dobytí Vídně; smrt Matyáše Korvína; sněm v 
Kutné Hoře - náboženské smíření. 

4.7.  

Rusko suverénním státem 
............................................................ str. 325  

Vasilij I.; úpadek Zlaté hordy; Vasilij II.; Ivan III.; 
podrobení Novgorodu; rozpad Zlaté hordy; sarajský, 
astrachaňský, kazaňský a krymský chanát; Rusko se 



43 
 

osvobozuje z tatarského jha; krymští Tataři vyvracejí 
Saraj; sňatek Ivana III. se Zoe Palaiologovnou; Ivan III. 
prvním carem; Moskva "třetím Římem" a "nástupkyní 
Konstantinopole"; Vasilij III. - "poslední sběratel Ruské 
země". 

4.8.  

Pád Byzance; Turecko novou velmocí na jihovýchodě 
Evropy ............... str. 327 

Odpor Byzantinců proti Latinům - Nikájské císařství, 
Epeirský despotát, Trapezuntské císařství; obnovení 
Bulharské říše, její vzestup a úpadek, Asenovci a 
Šismanovci; vznik Srbska; Nemanjičové; arcibiskup 
Sáva; Srbsko královstvím; Štěpán Dušan Silný, "car Srbů 
a Řeků"; rozpad Srbska; Bosna; bogomilská hereze; 
Tvrtko I.; vzestup Nikájského císařství; spojenectví s 
Janovem; vyhnání Latinů z Konstantinopole a obnovení 
Byzantské říše; Palaiologové; nástup Osmanských Turků; 
Osman; Orchan; Murad I., boje s rozpadlým Srbskem; 
protiturecká koalice; bitva na Kosově poli; Bayezid I. 
Ilderim; Srbsko vazalem Turecka; pád Bulharska; 
Zikmund Lucemburský a křížová výprava proti Turkům; 
bitva u Nikopole; Bosna vazalem Turecka; příprava 
obležení Konstantinopole; Tamerlán; bitva u Ankary; 
turecké interregnum; nové jednání Byzance s Římem; 
Dekret o církevní unii; další křížová výprava proti 
Turkům; bitva u Varny; Mehmed II. Fatih; pád 
Konstantinopole; pokračování turecké ofenzívy na 
Balkáně; konec srbské despotoviny; zmatky v Bosně; 
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odtržení Hercegoviny a obsazení země Turky; pád 
Morejského despotátu; dočasný útlum turecké expanze. 

4.9.  

Evropská politika koncem XV. století. 

4.9.1. Církevní stát 
............................................................................ str. 338 

Vítězství kurialismu; nepotismus, Pius II.; neúspěchy v 
organizování křížové výpravy proti Turkům; iniciativa 
vůči Moskevské Rusi; zrušení unie s východní církví; 
vnitřní boje v Římě; klany Borgiů a della Rovere; 
Alexandr VI. Borgia; Cesare a Lukrezia Borgiovi; 
Girolamo Savonarola; angažovanost v italských válkách; 
smlouva v Tordesillas; Julius II. della Rovere; 5. 
lateránský koncil; největší teritoriální rozsah církevního 
státu, avšak globální mocenský sestup Svaté stolice. 

4.9.2.  

Jagellonská personální unie ve střední Evropě 
............................... str. 342 

Velmocenské aspirace Matyáše Korvína; přesídlení do 
Vídně; Matyášova smrt; Vladislav II. Jagellonský 
uherským králem; bratislavský mír - dědická smlouva 
Vladislava II. s Maxmimiánem I.; vznik česko-uherské 
unie; návrat Moravy, Slezska a Lužice k Čechám; vývoj 
v Polsku a na Litvě; úpadek královské moci v Čechách a 
v Uhrách; Jan Zápolský; povstání Jiřího Dózsy; obnovení 
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habsbursko-jagellonských dědických smluv; sňatky dětí 
obou dynastií; Ludvík II. Jagellonský; poměry v 
Čechách; soupeření báthoryovské a zápolské strany v 
Uhrách; obnovení turecké expanze; Selim I.; Sulejmán I.; 
pád Bělehradu; dobytí Rhodu; turecký útok na Uhry; 
bitva u Moháče; smrt Ludvíka II.; volba Ferdinanda I. 
Habsburského v Čechách a v Uhrách; Jan Zápolský 
uherským vzdorokrálem; tajné spojenectví Turecka a 
Francie; turecký útok na Budín a Vídeň; příměří s Turky; 
Bratislava hlavním městem habsburských Uher; dědická 
smlouva ve Velkém Varadíně; rozdělení Uher. 

4.9.3.  

Počátky habsburského universalismu 
.......................................... str. 350 

Vévodství burgundské; aspirace Karla Smělého; 
zasnoubení Marie Burgundské s Maxmiliánem I.; bitva u 
Guinegatu; počátek francouzsko-habsburského 
antagonismu; sjednocení habsburských zemí v Rakousku; 
samostatnost Švýcarského spříseženstva; spojenectví 
Maxmiliána I. s "katolickými králi" Isabelou Kastilskou a 
Ferdinandem Aragonským; sňatek Filipa Sličného a 
Johany Kastilské; Karel V. a Ferdinand I.; sňatky 
dětských Habsburků a Jagellonců; vznik starší 
(španělské) a mladší (rakouské) větve Habsburků. 

4.9.4. Italské války a jejich hlavní souvislosti 
.......................................... str. 353 
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Rozmach Francie po stoleté válce; Ludvík XI.; Karel 
VIII.; Anna z Beaujeu; Anna Bretaňská; integrace 
Bretaně do Francie; Ludovico il Moro žádá Francouze o 
pomoc; příchod Karla VIII. do Itálie; Girolamo 
Savonarola; vypuzení Medicejských z Florencie; příchod 
Francouzů do Neapolska a jejich vyhnání; Ludvík XII. 
odpírá Sforzům Milánsko a nárokuje si je sám; Ludovico 
il Moro ve francouzském zajetí; mír v Blois; Francouzi 
vládci Milánska; Španělé vládci království obojí Sicílie; 
Cambraiská liga - oslabení Benátek; Svatá liga - 
Francouzi vyhnáni z Milánska; František I. a nový 
francouzský útok na Itálii; bitva u Marignana - Francouzi 
znovu ovládají Milánsko; Karel V. římským králem; 
bitva u Pavie; František I. zajatcem v Madridu; 
madridský mír - Francie se vzdává Milánska a 
Burgundska ve prospěch Habsburků; protihabsburská 
Cognacká liga; útok habsburských vojsk na Řím; "Sacco 
di Roma" - plenění Říma; Cambraiský "dámský" mír - 
Burgundsko opět francouzské; kongres v Bologni; vývoj 
pozice Medicejských ve Florencii; obnovení 
francouzských nároků na Milánsko; francouzsko-turecké 
spojenectví; další válka s Francií; habsburská vojska před 
Paříží; mír v Crépy - Francie se vzdává nároků na 
Milánsko a Habsburkové na Burgundsko; habsburská 
dominance v Itálii. 

5. Počátky novověku 

5.1.  

Zámořské objevy a počátky kolonizace 
............................................. str. 359 
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Hanza; Jindřich Mořeplavec; portugalská expanze; 
Bartolomeo Díaz; španělský vstup na scénu; Kryštof 
Kolumbus; objevení Ameriky a zahájení její kolonizace; 
tordesillaská smlouva; Vasco da Gama a objevení cesty 
do Indie; Pedro Cabral a objevení Brazilie; dobytí 
Malakky a objevení cesty k Sundům, Molukkám a do 
Číny; Fernao de Magelhaes a první cesta kolem světa; 
Fernando Cortez a dobytí Mexika; Francisco Pizzaro a 
dobytí Peru; otrokářství; změna těžiště světového 
obchodu; posílení španělské světové moci; nepříznivé 
konečné důsledky pro Španělsko a Portugalsko. 

5.2.  

Humanismus, renesance, reformace a protireformace 
........................... str. 365 

Základní vymezení humanismu a renesance; ohniska 
renesanční kultury; hlavní představitelé renesanční 
filozofie a kultury; začátek reformace; prodej odpustků; 
Martin Luther; "95 tezí"; edikt wormský; Tomáš Münzer; 
německá selská válka; Götz von Berlichingen; vytvoření 
"evangelické" církve; caesaropapismus; rozdíl mezi 
lutherstvím a husitstvím; sekularizace; augsburská 
konfese; šmalkaldský spolek; novokřtěnci; "říše boží" v 
Münsteru; reformace ve Švýcarsku - Ulrich Zwingli a Jan 
Kalvín; reformace v Anglii - Jindřich VIII.; žádost o 
rozvedení manželství s Kateřinou Aragonskou; Thomas 
Cranmer; Marie Tudorovna; Anna Boleynová; Alžběta 
Tudorovna; další manželky Jindřicha VIII.; Eduard VI.; 
protireformace; tridentský koncil - začátek katolické 
obnovy a ofenzívy. 
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5.3.  

Vrchol habsburské moci; španělská velmoc a počátky 
jejího pádu ............ str. 376 

Jindřich II. v Valois; hugenoti ve Francii; nový 
francouzský útok na Itálii; šmalkaldská válka v 
Německu; bitva u Mühlberka; vzpoura stavů a měst v 
Čechách a její potlačení; interim; spiknutí Mořice 
Saského; sněm v Pasově; vývoj v Anglii - Jane Greyová, 
Marie Tudorovna a Alžběta Tudorovna; boje v severní 
Francii a ve Flandrech; St. Quentin; Gravelines; mír v 
Château-Cambrésis; konec válek rodu Valois s 
Habsburky; náboženský mír v Augsburgu; schválení 
kompaktát a jejich potvrzení papežem; Maxmilián II.; 
nová válka s Turky; Mikuláš Zrinský; druhý drinopolský 
mír; štýrská smlouva; Štěpán Báthory; vymření 
Jagellonců; náboženský liberalismus Maxmiliána II.; 
propuštění strany podobojí ze závazku kompaktát; česká 
konfese; Rudolf II. a zesílení rekatolizace; nástup 
Vasovců na polský trůn; vývoj ve Španělsku - Filip II., 
náboženský teror, likvidace morisků; útlak v Nizozemí; 
Vilém Oranžský; hrůzovláda vévody z Alby; nizozemské 
povstání; obrana Malty; Svatá liga; Don Juan d´Austria; 
Lepanto; jednota utrechtská; republika Spojených 
provincií; španělské ovládnutí Portugalska; zápas s 
Anglií - Marie Stuartovna, boje na moři, Francis Drake, 
porážka Nepřemožitelné Armady; rozdělení Nizozemí na 
jižní (prošpanělské) a severní (nezávislé); anglický 
vzestup; greenwichské smlouvy; mír ve Vervins. 

5.4.  
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Náboženské války ve Francii, nástup Bourbonů 
................................... str. 395 

Katolická strana a Guisové, hugenoti a Bourboni; 
Kateřina Medicejská; saint-germainský edikt; 1. 
náboženská válka; mír v Amboise; 2. náboženská válka; 
mír v Longjumeau; 3. náboženská válka; mír v Saint-
Germain-en-Laye; bartolomějská noc; 4. náboženská 
válka; Jindřich III.; 5. náboženská válka; mír v Beaulieu; 
6. a 7. nábo-ženská válka; Svatá liga; 8. náboženská 
válka - "válka tří Jindřichů"; Jindřich IV.; jeho konverze 
ke katolictví; mír ve Vervins; vévoda de Sully; edikt 
nantský; dohody s papežskou stolicí; "Velký záměr". 

5.5.  

Vývoj na východě a severu Evropy: Polsko-litevská 
unie,  

vzestup a krize Ruska, Pobaltí, Skandinávie 
...................................... str. 400 

Alexandr I. Jagellonský; polská ztráta "Levobřeží"; 
Zikmund I. Starý; Poláci ztrácejí Smolensk; Zikmund II. 
August; náboženská tolerance v Polsku; Gotthard Kettler; 
vývoj Lotyšska a Estonska; livonská konfederace; vývoj 
pozice řádu německých rytířů, druhý toruňský mír - 
Polsko lenním pánem řádu; odvrácení ruského náporu na 
Livonsko; polské ovládnutí Livonska a jižního Estonska; 
lublinská unie - úplné včlenění Litvy do Polska; vývoj v 
Rusku: Vasilij III. - "poslední sběratel Ruské země", Ivan 
IV. Hrozný, likvidace kazaňského a astrachaňského 
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chanátu, souvislosti livonských válek, začátek dobývání 
Sibiře, kozáci; vývoj ve Skandinávii - kalmarská unie, 
nástup Vasovců ve Švédsku; Hansa; livonské války; bitva 
u Härgmäe - definitivní zlomení vojenské moci řádu; 
zhroucení livonské konfederace; boje mezi Rusy a 
Švédy; sekularizace velmistra Kettlera; vilenská ujednání 
- Kettler postupuje někdejší řádové državy Polsku a 
přijímá v léno Kuronsko; vymření Jagellonců; Štěpán 
Báthory; teror Ivana IV. v Rusku; vymření Rurikovců; 
Boris Godunov; nástup Vasovců v Polsku; unie 
katolicismu s pravoslavím v polsko-litevském státě; 
Lžidimitrijové; Rusko před zhroucením; odražení Poláků; 
nástup Romanovců na ruský trůn; stolbovský mír; 
devlinské příměří.  

6.  

XVII. století  

6.1.  

Evropa začátkem XVII. století 
..................................................... str. 415 

Filip III. a pokračování dosavadní španělské politiky; 
londýnský mír s Anglií a dvanáctileté příměří s Holand-
skem; svatební smlouvy s Francií; mír v Asti; pomoc 
rakouským Habsburkům; hrozící útok Jindřicha IV. 
Bourbonského na Německo; vražda Jindřicha IV.; Marie 
Medicejská; Concini; Ludvík XIII.; Richelieu; dobytí La 
Rochelle; nástup Stuartovců v Anglii; náboženské spory - 
anglikáni, presbyteriáni, independenti; vévoda z 
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Buckinghamu; vznik anglického ústavního sporu; 
vzestup Švédska; Gustav II. Adolf; švédský útok na 
Livonsko, Kuronsko a Prusko; příměří v Altmarku; 
rekatolizace v Rakousích - Ferdinand (II.) Štýrský; 
Rudolf II.; snahy o rekatolizaci v Čechách; nová válka s 
Tureckem; habsburský pokus o ovládnutí Sedmihradska; 
Štěpán Bočkaj; vídeňský mír; žitvadorožský mír; konflikt 
mezi Rudolfem II. a Matyášem; smlouva v Libni; 
Majestát Rudolfa II.; "přátelská dohoda"; Petr Vok z 
Rožmberka; Polyxena z Pernštejna; katolická Liga a 
protes-tantská Unie; spor o vévodství Jülich a Kleve 
(záminka Jindřicha IV. k útoku na Německo); vpád 
Pasovských do Čech; habsburské nástupnictví - Onateho 
smlouva; Ferdinand II. králem; nástup radikální 
rekatolizace; Gabriel Bethlen sedmihradským knížetem; 
vytváření protihabsburské koalice. 

6.2. Třicetiletá válka 
............................................................................................
.... str. 428 

6.2.1. Válka česko-falcká 
.................................................................... str. 428 

Náboženský a mocenský charakter konfliktu; pražská 
defenestrace; české stavovské povstání; "konfederace"; 
připojení Moravy k povstání; sněm zemí Koruny české; 
sesazení Ferdinanda II.; Jan Albrecht Smiřický; Fridrich 
Falcký českým králem; znepřátelené koalice; průběh 
bojů; bitva na Bílé hoře; porážka českého stavovského 
povstání; boje na Moravě a na Slovensku; Albrecht z 
Valdštejna; mikulovský mír; potrestání povstalců - 
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konfiskace; staroměstská exekuce; náboženské represe; 
Obnovené zřízení zemské; dobytí Falce; bitva u 
Stadtlohnu; obnovení mikulovského míru; boje v 
Nizozemí; naprosté habsburské vítězství. 

6.2.2. Válka dánská 
............................................................................................
....... str. 437 

Richelieu a návrat Francie k protihabsburské politice; 
raison d´etat; vystoupení Dánska na podporu 
protestantismu; dánské motivace; vzestup Albrechta z 
Valdštejna; bitva u Dessavy; mír v Levoči; bitva u 
Lutteru; bitva u Wolgastu; mír v Lübecku; Valdštejnovy 
zásluhy; další zesilování zesilování Valdštejnovy 
armády; restituční edikt; růst odporu proti Valdštejnovi; 
říšský sněm v Řezně; propuštění Valdštejna z císařských 
služeb. 

6.2.3. Válka švédská 
........................................................................ str. 441 

Švédské vylodění na Usedomu; obsazení Pomořan; 
dobytí Magdeburku císařskými; bitva u Breitenfelda; 
Švéd-sko evropskou velmocí; Valdštejnovy kontakty se 
Švédy; Sasové v Čechách; krátký návrat exulantů; 
Valdštejn znovu vrchním velitelem císařských vojsk; 
vytlačení Sasů z Čech; bitva na Lechu; poziční boje u 
Norimberka; bitva u Lützenu - smrt Gustava II. Adolfa; 
Axel Oxenstierna; Valdštejnovo zajetí a propuštění 
Thurna; údajné další Valdštejnovy styky s nepřáteli; nové 
tlaky na odvolání Valdštejna; Valštejnovo odmítnutí 
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táhnout do Bavorska; plzeňský revers; Valštejnovo 
odvolání a smrt; bitva u Nördlingen; hrozba švédského 
kolapsu; mír v Praze; přímý vstup Francie do války. 

6.2.4.  

Válka švédsko-francouzská 
......................................................................... str. 450 

Ztráta náboženského charakteru války; Ferdinand III. a 
zmírnění protireformační politiky; smlouva z 
Compiégne; Holandsko první námořní mocností; Francie 
staví do pole 5 armád a obsazuje Franche-Comté, 
Lotrinsko a Alsasko; švédská vítězství u Goldbergu a 
Wittstocku; nový říšský sněm v Řezně a počátky 
mírových rozhovorů; Lennart Torstensson; vikomt de 
Turenne a princ de Condé; druhá bitva u Breitenfelda; 
válka švédsko-dánská; Torstensson v Jutsku; švédské 
námořní vítězství u ostrova Fehrmarn; mír v Brömsebro; 
připravovaný útok Švédů, Sedmihradců a Francouzů na 
Vídeň; Jiří I. Rákoczi; linecký mír; kardinál Mazarin; 
bitva u Rocroi; bitva u Freiburgu; mírové konzultace v 
Hamburku; zahájení mírových rozhovorů v Münsteru a 
Osnabrücku; bitva u Jankova; Torstensson před Vídní; 
obléhání Brna; Torstenssonův návrat do Čech; Bavorsko 
před zhroucením; zintenzivnění vestfálských rozhovorů; 
vojenské a politické manévrování; nové boje v Bavorsku; 
mír v Ulmu; münsterský mír; bitva u Zusmarshausenu; 
obsazení Bavorska; dobytí levobřežní Prahy; Karel 
Gustav přivádí švédské posily; bitva u Lensu; podpis 
vestfálského míru; obrana Starého a Nového Města 
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pražského; ukončení bojů; zklamání českých exulantů; 
důsledky vestfálského míru pro Německo. 

6.3.  

Francie a Švédsko velmocemi 
....................................................... str. 463 

Mocenský ústup obou větví Habsburků; vývoj ve Francii 
- odpor proti Mazarinovi; Fronda - občanská válka ve 
Francii; mír v Rueil; Condého zrada; pokračující válka se 
Španělskem; spojenecká smlouva Francie s Anglií; bitva 
na dunách; pyrenejský mír; Ludvík XIV. - Král Slunce; 
Ludvíkovy ženy; jansenismus; likvidace hugenotů; edikt 
z Fontainebleau; Cobert; Louvois; "devoluční" válka; 
Triplealliance; mír v Cáchách; vývoj v Holandsku - 
vnitropolitický konflikt; pád Oranžských; 1. období bez 
místodržitele; Jan de Witt; navigační akta; první 
anglicko-holandská válka; mír ve Westminsteru; druhá 
anglicko-holandská válka; holandský nájezd na Chatham; 
mír v Bredě; vývoj ve Švédsku - odstoupení královny 
Kristiny; Karel X.; první severská válka; vývoj v Polsku - 
pokračující rozvrat země; mírová smlouva v Poljanovu; 
Bohdan Chmelnický; kozácká vítězství; mír ve Zborově; 
mír v Bílé Cerekvi; mír v Perejaslavli - Zadněperská 
Ukrajina součástí Moskevské Rusi; mír v Nimieze; 
švédský vpád do Polska; bitva u Varšavy; "Potopa"; 
protišvédská koalice; porážka Dánska; mír v Roskilde; 
Karel XI.; mír v klášteře Oliva; Kodaňský mír; mír v 
Kardisu; další vývoj v Polsku; rusko-polská válka; mír v 
Andrušově; Polsko v krizi; "liberum veto"; polsko-
turecká válka; mír v Buczaczi; sblížení s Leopoldem I.; 
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snaha Francie o izolaci Holandska; tajná smlouva v 
Doveru; francouzský útok na Holandsko; Jan de Witt 
zabit; Vilém III. Oranžský; změna lokální války v 
evropskou; boje v Alsasku; bitva u Fehrbellina; přechod 
Anglie ke koalici; mír v Nijmegen; mír v St.Germain-en-
Laye; reunie; příměří v Řezně; Augsburská liga; válka o 
dědictví falcké; pustošení Falce; revoluce v Anglii; 
Vilém III. anglickým králem; teorie evropské rovnováhy; 
vídeňská smlouva; mír v Rijswijku; vývoj v Itálii; úpadek 
papežské moci; ústup papežů před Ludvíkem XIV.; 
konec papežství jako významného mocenského činitele; 
Toskánsko velkovévodstvím; ztráta toskánské vitality; 
rod Medici se nachyluje k vymření; úpadek Benátek; 
válka o Krétu; další válka s Turky; protišpanělské 
povstání v Neapolsku; vývoj v Savojsku - dynamizace 
země; úpadek Španělska; centralizace země; povstání v 
Katalánsku a v Portugalsku; španělská kultura; 
Portugalsko pod španělskou nadvládou; holandská a 
anglická expanze; sebastianistický mýtus; osvobození 
Portugalska; anglicko-portugalské spojenectví; mírová 
smlouva v Lisabonu.  

6.4.  

Vývoj v Rusku 
.......................................................................... str. 483 

Michail Romanov; konsolidace Ruska; Alexej Romanov; 
Bohdan Chmelnický; perejaslavský mír; ovládnutí 
Zadněperské (levobřežní) Ukrajiny; povstání Stěpana 
Razina; andrušovský mír; patriarcha Nikon a církevní 
reforma; Naryškinovci a Miloslavští; vzpoura střelců; 
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carevna-regentka Sofie Alexejevna; dětství Petra I. v 
Preobraženském; kníže Golicyn; Rusko poprvé členem 
evropské koalice - Svaté ligy; "věčný mír"; obsazování 
Sibiře; ruské vojenské neúspěchy v rámci koalice; 
konflikt mezi Petrem a Sofií Alexejevnou; car Petr I.; 
tažení k Azovu; "Velké poselstvo"; Petrovo předsevzetí 
proměnit Rusko; potlačení nové vzpoury střelců; zahájení 
reforem. 

6.5.  

Anglické revoluce 
..................................................................... str. 493 

Náboženská struktura Anglie; spory Jakuba I. s 
parlamentem; Buckingham; Karel I.; další spory s 
parlamentem; Tomáš Strafford; Petition of Right; 
konflikt krále se Skoty; nový konflikt s parlamentem; 
dlouhý parlament; začátek revoluce; poprava Strafforda; 
první občanská válka; bitva u Marston Mooru; bitva u 
Naseby; zajetí krále; druhá občanská válka; spory 
parlamentu s armádou; poprava Karla I.; Oliver 
Cromwell lordem protektorem; Cromwellova vojenská 
diktatura; povstání v Irsku a ve Skotsku; první anglicko-
holandská válka; navigační akta; westminsterský mír; 
rozpuštění dlouhého parlamentu; Richard Cromwell; 
restaurace Stuartovců; Karel II.; druhá anglicko-
holandská válka; mír v Bredě; třetí anglicko-holandská 
válka; separátní westminsterský mír; zahraničně-
politický obrat; vznik liberálů a konzervativců; Habeas-
Corpus-Act; Jakub II.; "Slavná revoluce"; Vilém III. 
Oranžský a Marie Stuartovna; prohloubení anglického 
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ústavního zřízení; účast ve válkách proti Lud-víkovi 
XIV.; porážka dalšího povstání v Irsku a ve Skotsku; 
královna Anna Stuartovna; vznik Velké Británie. 

6.6.  

Nový vzestup Rakouska, turecké porážky 
........................................ str. 504 

Úpadek císařské moci v Říši; Leopold I.; trvalý konflikt s 
Ludvíkem XIV.; bitva u Svatého Gotthardu; mír ve 
Vásváru; uherské šlechtické spiknutí a jeho potlačení; 
císařská autokratická vláda va Uhrách; kuruci; varšavská 
smlouva; Imrich Thököly; mír v Radzinu; Thököly 
králem "Středního Maďarska"; protiturecká koalice; 
turecký útok; obležení Vídně; osvobození Vídně; bitva u 
Parkanu; izolace Thökölyho; Svatá liga; rostoucí 
křesťanský tlak; bitvy u Vácova a Harkáně; zemský sněm 
v Prešpurku; dobytí Sedmihradska; povstání Srbů; srbský 
exodus; bitva u Slaného Kamene; srbská privilegia; 
turecká ofenzíva; Evžen Savojský; bitva u Zenty; 
vypálení Sarajeva; mír ve Sremských Karlovcích 
(karlovský mír); habsburská monarchie evropskou 
velmocí; August II. Silný polským králem. 

7. XVIII. století p řed Francouzskou revolucí 

7.1.  

Válka o dědictví španělské a její důsledky 
......................................... str. 518 
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Karel II. - poslední španělský Habsburk; soupeření 
Ludvíka XIV. a Leopolda I.; Filip V. z Anjou 
španělským králem; vypuknutí války; Evženův přechod 
přes Alpy; bitva u Chiari; vznik pruského království; 
Anglie a Holandsko vyhlašují Francii válku; vznik 
"Velké aliance"; smrt Viléma III.; Act of Settlement; 
John Churchill, vévoda z Marlborough; Bavorsko 
spojencem Francie; bitva u Höchstädtu (Blenheimu); 
František II. Rákoczi; povstání v Uhrách; Szatmárský 
mír; boje ve Španělsku - Vigo, Gibraltar; Karel (III.) 
Habsburský ve Španělsku; Josef I. císařem; bitvy u 
Ramillies, Turína, Oudenarde a Malplaquetu; 
Marlboroughův pád; smrt Josefa I., zahájení mírových 
rozhovorů; bitva u Denainu; Utrechtský mír; Rastattská 
smlouva; Vídeňské dohody; nástup hannoverské dynastie 
v Británii; Filip Orleánský regentem za Ludvíka XV.; 
"pragmatická sankce" Karla VI.; nová válka s Tureckem; 
bitva u Petrovaradína; dobytí Temešváru; dobytí 
Bělehradu; požarevacký mír; svatořečení Jana 
Nepomuckého; španělské útoky na Sardinii a Sicílii; 
"čtyřstranná aliance", mír v Haagu; vznik Sardinského 
království. 

7.2.  

Druhá severská válka, Rusko velmocí 
............................................... str. 534 

Švédský král Karel XII.; protišvédská koalice; Jan 
Patkul; zahájení války; porážka Dánska; mír v 
Travendale; bitva u Narvy; bitva u Rigy; švédské 
obsazení Varšavy; Stanislav Lesczyński polským králem; 
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mír v Altran-städtu; vzestup Ruska - Petr I.; Marta 
Skawronská; Šlisseburg; založení Sankt Peterburgu; 
příprava na nové střetnutí se Švédskem; švédský útok; 
ruský ústup do nitra země; Ivan Mazepa; pochod Karla 
XII. na Ukrajinu; bitva u Poltavy; zhroucení 
velmocenského postavení Švédska; útěk Karla XII. do 
Turecka; turecko-ruská válka; Rusko jako osvoboditel 
balkánských křesťanů; ruská porážka; mír u Prutu; 
drinopolský mír; smrt Karla XII.; švédská rezignace na 
území v Německu; Rusové v okolí Stockholmu; 
nystadský mír; carevič Alexej; ruský útok proti Persii; 
Kateřina I.; Petr II.; Menšikovův pád; Anna Ivanovna; 
Ernest Johann Biron. 

7.3.  

Válka o dědictví polské 
............................................................... str. 544 

Smrt Augusta II. Silného; Stanislav Lesczyński opět 
polským králem; ruský zásah; menšinou zvolen Fridrich 
August Saský; evropská válka; Lesczyński vytlačen z 
Polska; vídeňský mír; August III. polským králem; 
Lesczyňskému doživotně přiznáno Lotrinsko; po vymření 
rodu Medici František Štěpán Lotrinský (manžel Marie 
Terezie) velkovévodou toskánským; rakousko/rusko-
turecká válka; rakouské porážky; bělehradský mír; mír v 
Nisse; ruský car-dítě Ivan VI. - bezejmenný vězeň; 
carevna Alžběta Petrovna. 

7.4.  
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Vznik a vývoj Pruska 
.................................................................. str. 546 

Braniborská a pruská větev Hohenzollernů; vymření 
pruské větve; braniborská větev rodu získává i východní 
Prusko; Fridrich Vilem - "Velký kurfiřt"; východní 
Prusko vyvázáno z polské lenní závislosti; vytvoření 
pruské byrokratické a vojenské tradice; postupimský 
edikt - náboženská tolerance; Fridrich I. prvním pruským 
králem; Fridrich Vilém I. - úsporná politika, výstavba 
armády a školství, zefektivnění státní správy; mladý 
Fridrich II. 

7.5. Osvícenství 
.............................................................................. str. 548 

Předchůdci; Voltaire; Encyklopedie a encyklopedisté; 
Rousseau; osvícený absolutismus; svobodné zednářství; 
fyziokratismus. 

7.6. Válka o dědictví rakouské 
............................................................ str. 550 

Pragmatická sankce; Marie Terezie; ohlášení nároku 
Karla Alberta na habsburské dědictví; útok Fridricha II.; 
první slezská válka; příměří v Klein Schnellendorfu; 
Nymfenburská koalice; pochod na Vídeň; pomoc 
uherských stavů; francouzsko-bavorské obsazení Prahy; 
Karel Albert českým králem a římským císařem; další 
agrese Fridricha II.; vratislavský mír; berlínský mír; bitva 
u Dettingenu; ústup Francouzů a Bavorů z Prahy; koru-
novace Marie Terezie v Praze; obavy části české šlechty; 
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kapitulace Bavorska; druhá slezská válka; bitva u 
Hohenfriedbergu; bitva u Kesseldorfu; poslední 
francouzský pokus o stuartovské povstání ve Skotsku; 
füssenský mír; drážďanský mír; mír v Cáchách; vývoj ve 
Francii - Marie Leszyńská, markýza de Pompadour, 
hraběnka Du Barry; vývoj v Anglii - Jiří I., Robert 
Walpole, růst blahobytu, Jiří II., William Pitt starší, 
zostření britsko-francouzského soupeření v koloniích, 
Thomas Hobbes a John Locke; vývoj ve Španělsku - 
Ferdinand VI., Karel III., "přirozené spojenectví" 
Španělska a Francie; vývoj v Holandsku - druhé období 
bez místodržitele, bohatnutí i "zakonzervování" země, 
neúspěchy ve válce o dědictví rakouské; Vilém IV. 
Oranžský novým generálním místodržitelem, Vilém V. - 
úpadek režimu; vývoj v Rakousku - reformní činnost 
Marie Terezie, kníže Kounic, první a druhé reformní 
období, Josef II. 

7.7.  

Sedmiletá válka 
........................................................................ str. 559 

Westminsterská konvence; francouzsko-rakouská aliance 
a připojení Ruska, Švédska a Saska; útok Fridricha II. na 
Sasko; bitva u Lovosic; kapitulace Saska; třetí slezská 
válka; Fridrichův útok na Čechy; bitva u Štěrbohol; bitva 
u Kolína; Fridrichův ústup z Čech; další porážky Prusů; 
dočasný obrat - bitvy u Rossbachu a Leuthenu; 
Fridrichův vpád na Moravu; Gideon Laudon; srážka u 
Domašova; Fridrichův ústup; bitva u Kunersdorfu; 
prudké zhoršení situace Pruska; britské vystoupení z 
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koalice z Pruskem; Prusko před katastrofou; zázračná 
záchrana; car Petr III.; carevna Kateřina II.; 
hubertusburský mír; boje mezi Británií a Francií v Indii a 
v severní Americe; Robert Clive; bitva u Pálásí; britské 
dobytí Fort Duquesne a Quebecu; pařížská mírová 
smlouva - Francouzi vytlačeni z Indie a z Kanady. 

7.8. Americká revoluce 
.................................................................... str. 564 

Třináct britských osad v Severní Americe; "Královská 
proklamace" Jiřího III.; navazující a další rozpory mezi 
osadami a mateřskou zemí; růst revoluční nálady v 
osadách; britská daňová politika; bostonský masakr; 
"bostonský čajový dýchánek"; zostření britské správy; 
první kontinentální kongres; zahájení odboje; srážka u 
Lexingtonu; druhý kontinentální kongres - převzetí 
pravomocí ústřední osadní vlády; George Washington 
vrchním velitelem kontinentální armády; zhroucení 
britské moci; Prohlášení nezávislosti Spojených států 
amerických; ohlas v Evropě - Kościuszko, von Steuben, 
Lafayette; Franklinova mise v Paříži; britský útok; boje v 
New Yorku; překročení Delaware a dobytí Trentonu; 
bitva u Princetonu; bitva u Saratogy - obrat ve válce; 
spojenecká smlouva s Francií; Španělsko spojencem 
Francie; britské vyhlášení války Holandsku; územní 
rozšíření konfliktu; osady získávají převahu; Britové 
obklíčeni v Yorktownu; zásah francouzské flotily i 
pozemních sil; kapitulace Britů v Yorktownu - konec 
bojů v Severní Americe; britsko-francouzské boje na 
mořích; versailleský mír a pařížský mír. 
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7.9. Před Francouzskou revolucí 
......................................................... str. 572 

Osvícenský absolutismus v Evropě; reformy v Rakousku; 
Josef II. a zesílení reformního tlaku; pokus Pia VI. o 
odvrácení Josefa II. od proticírkevní politiky; pokus o 
výměnu Belgie za Bavorsko; odpor proti reformám v 
Belgii a v Uhrách; rakousko-ruské spojenectví a válka 
proti Turecku; mír ve Svišťově; stavovské povstání v 
Belgii; odvolání většiny reforem v Uhrách; smrt Josefa 
II.; Leopold II. a celkové uklidnění; František II.; vývoj v 
Prusku - fredericiánské reformy; výlučná pozice armády; 
Fridrich Vilém II. a úpadek země; roztříštěnost Německa 
a rozmach kultury; jezuitský řád; vývoj v Portugalsku - 
markýz Pombal; vypovězení jezuitů z Portugalska, 
Francie a Španělska; zrušení jezuitského řádu; vývoj 
církevního státu; vývoj Ruska; příběh Kateřiny II.; Petr 
III., spojenectví s Pruskem; svržení Petra III.; Kateřina II. 
imperátorkou; ukončení spojenectví s Pruskem; vývoj 
Polska - August III.; Stanislav August Poniatowski - 
August IV.; konec ukrajinské autonomie; další ruský tlak 
a domácí válka v Polsku; rusko-turecká válka; ruská 
vítězství; dobytí Krymu; první dělení Polska; rusko-
turecký mír v Küčük-Kajnardži; Grigorij Potěmkin; 
kolonizace jižních oblastí; nová rusko-turecká válka; mír 
v Jasích; druhé dělení Polska; povstání Tadeusze 
Kościuszka; třetí dělení Polska. 

8. Francouzská revoluce 
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8.1. Prolog 
...................................................................................... 
str. 590 

Hrozba státního bankrotu; nezbytnost zásadní reformy; 
slabost Ludvíla XVI.; Marie Antoinetta; Turgotova 
epizoda a jeho pád; Jacques Necker; shromáždění 
notáblů; svolání Generálních stavů; procedurální 
příprava. 

8.2. Národní shromáždění 
.................................................................. str. 593 

Zahájení zasedání Generálních stavů; třetí stav přebírá 
iniciativu a prohlašuje se Národním shromážděním; 
"přísaha v míčovně"; nástup revoluce; propuštění 
Neckera; nepokoje; vznik Národní gardy; dobytí Bastilly; 
Prohlášení lidských a občanských práv; práce na ústavě; 
přesídlení krále z Versailles do Paříže; šlechtická 
emigrace; asignáty; diferenciace uvnitř třetího stavu; 
Mirabeau; jakobíni; nová církevní politika - přísežní a 
nepřísežní kněží; "Slavnost spojení"; nová nebezpečí; 
Mirabeauva smrt; antiklerikalistické bouře; hrozba zahra-
niční intervence; pilnitzká deklarace; prusko-rakouská 
spojenecká smlouva; nezdařený útěk královské rodiny z 
Paříže; přijetí ústavy. 

8.3. Zákonodárné shromáždění 
............................................................ str. 602 

Nové politické rozložení - konstituční monarchisté 
(feuillanti), střed, umírnění republikáni (girondisté), 
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radikální republikáni (jakobíni a cordelieři); všeobecné 
zhoršování situace; radikalizace politiky Zákonodárného 
shromáždění; rakouské ultimátum; francouzské vyhlášení 
války; neúspěch v Belgii; příprava zahraniční intervence; 
"Vlast je v nebezpečí!"; manifest Ferdinanda 
Brunšvického; nové bouře; útok na Tuilerie; sesazení 
krále a uvěznění královské rodiny; svolání Národního 
konventu; zahájení útoku na Francii; další krveprolití v 
Paříži; bitva u Valmy; bitva u Jemappes; britským 
předsedou vlády William Pitt mladší. 

8.4. Národní konvent 
........................................................................ str. 607 

Politické rozložení - umírnění republikáni (girondisté), 
střed (Bahno), radikální republikáni (jakobíni a 
montagnardi), zběsilí; Francie prohlášena republikou; 
soud a poprava Ludvíka XVI.; protifrancouzská koalice; 
zhoršování vnitřní situace Francie; Damouriezův pokus o 
převrat; útoky na girondisty; povstání ve Vendée; 
Revoluční tribunál; Výbor pro veřejné blaho; Výbor pro 
obecnou bezpečnost; francouzské porážky na frontách; 
vzplanutí občanské války; tažení radikální levice k moci; 
zničení girondistů; Maxmilián Robespierre; zavraždění 
Marata; Výbor pro veřejné blaho středovým seskupením 
v rámci extrémní levice; všeobecná mobilizace; Carnot a 
výstavba armády; zákon proti podezřelým; poprava 
Marie Antoinetty; hrůzovláda; poprava Dantona a 
Desmoulinse; kult Nejvyšší bytosti; obrat na bojištích; 
generálové Hoche, Bonaparte, Pichegru, Jourdan; bitva u 
Fleurus; převrat 10. thermidoru - Robespierrův pád a 
poprava; uvolnění; lokální "bílý teror"; další zhoršení 
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hospodářské situace; roajalistické aktivity; nová ústava, 
Barras; Napoleon Bonaparte a potlačení roajalistické 
vzpoury v Paříži. 

8.5. Direktorium 
.............................................................................. str. 619 

Další zhoršování vnitřní situace země; François-Noël 
Babeuf a Spiknutí rovných; Barrasova podpora 
Bonaparta; republikánská Francie přechází do útoku; 
vytvoření Batávské republiky; Prusko a smlouva v 
Basileji; mírové smlouvy s Toskánskem a Španělskem; 
Pichegruova zrada; Moreauova a Jourdanova armáda v 
Německu; Bonaparte velitelem Italské armády; Josefina 
de Beauharnais; italské tažení - Montenotte, Dego, 
Millesimo; Mondovi; pařížský mír; boje s Rakušany - 
Lodi, vstup do Milána; Talleyrand; Napoleonovo 
samostatné jednání; další boje - Lonato, Castiglione, 
Bassano, Arcole, Rivoli; Transpadánská a Cispadánská 
republika; tolentinský mír; pochod na Vídeň; dohody z 
Leobenu; Ligurská republika; Cisalpinská republika; 
zrušení Benátské republiky; mír z Campo-Formio (konec 
války první koalice); další sekularizace v Německu; 
doplňující volby ve Francii; převrat 18. fructidoru; 
výprava do Egypta; admirál Horatio Nelson; bitva u 
pyramid; Abúkír; ofenzíva proti Sýrii; Bonapartův návrat 
z Egypta; Helvétská, Římská a Parthenopská republika; 
válka druhé koalice; Suvorov v Itálii; bitva u Novi; 
přesun do Švýcarska; arcivévoda Karel vítězí v jižním 
Německu; postupující rozvrat ve Francii; převrat 18. a 
19. brumairu; vyhlášení konzulské ústavy. 
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9. Napoleonovo císařství a jeho pád 

9.1. Konzulát 
.................................................................................. str. 
635 

Změna francouzské vnitřní politiky; Fouché; francouzský 
nacionalismus; hospodářská konsolidace; Code 
Napoléon; útok na Itálii; Marengo; Hohenlinden; 
diplomatické sblížení Francie a Ruska; mír v Lunéville; 
sekularizace a mediatizace; království Etruské; levé 
Porýní francouzské, Solnohradsko habsburské; Neutrální 
liga; britský preventivní útok na dánské loďstvo; pád 
Williama Pitta mladšího; palácový převrat v Petrohradě - 
zabití Pavla I.; mír v Paříži; mír v Amiensu; mír s 
Tureckem; konkordát; britský vývoj - růst námořní 
převahy; pokus o řešení irské otázky; sabotování míru z 
Amiensu; vývoj v Rusku - Alexandr I. a liberalizační 
očekávání; ruská expanze na Kavkaze a Dálném 
východě; vývoj ve Španělsku - spojenectví s Francií; 
Manuel Godoy; vývoj v Portugalsku - pád markýze 
Pombala; probritská orientace; obsazení Španělskem; mír 
v Bajadozu; vývoj v Prusku - Fridrich Vilém III.; pruské 
zisky ze sekularizace a dělení duchovních panství; vývoj 
v Rakousku - Leopold II.; František II.; vývoj v Turecku 
- Selim III.; pokusy o reformy a jejich zablokování; účast 
v proti-francouzské koalici. 

9.2. Císařství 
................................................................................... str. 
645 
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Doživotní konzulát; myšlenka císařství se prosazuje; 
"válka bez války" s Británií; tábor v Boulogne; třetí 
koalice; Cadoudalovo spiknutí; poprava vévody z 
Enghienu; Napoleon dědičným císařem; vznik císařství 
Rakouského; návrat Williama Pitta mladšího do úřadu; 
tajná rusko-rakouská obranná smlouva; Trafalgar; "Velká 
armáda" útočí na Rakousko; kapitulace v Ulmu; obsazení 
Vídně; ruské jednání s Pruskem; bitva u Slavkova; 
bratislavský mír; založení Rýnského spolku; konec Svaté 
říše římské; změna politiky Pruska; čtvrtá koalice; bitvy 
u Jeny a Auerstädtu; obsazení Berlína; "Kontinentální 
blokáda"; další tažení do Polska a Pruska; Marie 
Walewská; bitvy u Pruského Jílového a Friedlandu; mír v 
Tylži; velkovévodství Varšavské; odvolání Talleyranda; 
odpor proti "Kontinentální blokádě"; obsazení 
Portugalska; zabrání Říma; království Vestfálské, 
převzetí Španělska; změna vnímání Francouzů; moderní 
nacionalismus; povstání ve Španělsku a v Portugalsku; 
Wellington; erfurtské setkání Napoleona a Alexandra I.; 
další boje na Pyrenejském poloostrově; nová válka s 
Rakouskem; Eggmühl, Aspern a Esslingen, Wagram; 
příměří ve Znojmě; Metternich; pragmatická spolupráce 
Rakouska s Francií; mírová smlouva v Schönbrunnu; 
Andreas Hofer; zrušení církevního státu; svatební 
diplomacie; Marie Louisa; francouzsko-rakouská 
spojenecká smlouva; pokračování války na Pyrenejském 
poloostrově; zhoršování rusko-francouzských vztahů; 
zhoršování situace Francie; bukurešťský mír; Bernadotte 
následníkem švédského trůnu; útok na Rusko; Mogilev a 
Smolensk; bitva u Borodina; vydání Moskvy; ústup 
Francouzů se mění v katastrofu; Berezina; vývoj ve 
Španělsku; prusko-ruská spojenecká smlouva; německá 
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národně osvobozovací válka; šestá koalice; zrození 
německého (romanticko-liberálního) nacionalismu; bitvy 
u Lützenu a Budišína; Metternichova diplomatická 
iniciativa; příměří v Peuschwitz; návrh mírových 
podmínek pro Napoleona; reichenbašské konvence; 
mírový kongres v Praze; nové boje; bitva u Drážďan; 
Schwarzenberg vrchním velitelem spojeneckých armád; 
Metternichovy cíle; Bavorsko přechází ke koalici; bitva u 
Lipska; spojenecký postup do Francie; další návrhy 
Napoleonovi; boje v Champagni; kongres v Châtillonu; 
poslední nabídka Napoleonovi; spojenci před Paříží; 
kapitulace Paříže; Napoleonova abdikace ve 
Fontainebleau; hledání Napoleonova nástupce; 
Talleyrandova probourbonská agitace; Napoleon na Elbě; 
restaurace Bourbonů; Metternichův koncept evropské 
rovnováhy; "první" pařížský mír; britsko-americký 
konflikt; gentská smlouva. 

10. Vídeňský kongres, Svatá aliance a její rozklad,  

vývoj Evropy do roku 1848 
............................................................... str. 697 

Charakter kongresu; základní rozpory; složité všestranné 
manévrování; relativní posílení Francie; "Polské 
království" pod ruským protektorátem; zachování Saska; 
vytvoření Německého spolku; Belgie připojena k 
Holandsku; Finální akta; Napoleonův útěk z Elby; "100 
dnů"; obnovení protinapoleonské koalice a nástup 
koaličních armád; Závěrečný akt Vídeňského kongresu; 
Napoleonův útok na koaliční vojska v Belgii; bitva u 
Ligny, bitva u Waterloo; Napoleonova druhá abdikace; 
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opětovný návrat Bourbonů; role Fouchého; Napoleonova 
smrt na ostrově Sv. Heleny; protibonapartistické represe 
ve Francii; "bílý teror"; odvolání Talleyranda; "druhý" 
pařížský mír; Svatá aliance; období romantismu; 
obnovení "aliance čtyř"; náznaky národně-demokratické 
revoluce; kongres v Cáchách; "pětispolek"; vražda rady 
Kotzebue; Karlovarská usnesení; kongres v Opavě a v 
Lublani; vývoj v Itálii; karbonáři; počátek probuzení 
Itálie; potlačení povstání v obojí Sicílii a v Piemontu 
Rakušany; kongres ve Veroně; vývoj ve Španělsku - 
zrušení "cádizské" ústavy; vojenské vzpoury; obnovení 
"cádizské" ústavy; lidové povstání proti ústavě; 
osamostatnění Latinské Ameriky; místokrálovství Nové 
Špa-nělsko; Iturbíde; místokrálovství Nová Granada; 
Simon Bolívar; místokrálovství La Plata; José de San 
Martín; bitva u Ayacucha; Brazílie samostatným 
císařstvím; Monroeova doktrína; řecké povstání; George 
Canning a obrat v britské zahraniční politice; nový ruský 
car Mikuláš I.; povstání děkabristů; vývoj v Řecku - útok 
Muhammada Alího; povstání v nejkritičtější fázi; Ioannis 
Kapodistrias; Mahmúd II. a vybití janičářů; akkermanská 
konvence; londýnská konvence; bitva u Navarina; 
evakuace egyptských jednotek z Řecka; ruská vítězství; 
drinopolská mírová smlouva; londýnský protokol; Otto 
Bavorský řeckým králem; napjatá vnitropolitická situace 
ve Francii; útok proti Alžírsku; červencová revoluce; 
abdikace Karla X.; král-občan Ludvík Filip Orleánský; 
nezávislost Belgie; nové povstání v Polsku; Polsko 
"neoddělitelnou součástí Ruska"; posílení ruského 
samoděržaví; další polské povstání; zrušení Krakovské 
republiky; povstání v Itálii; "Spojené italské provincie"; 
rakouský zásah; vnitřní boje v Portugalsku; karlistická 
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občanská válka ve Španělsku; protiturecké povstání 
Muhammada Alího; smlouva v Ünkar Iskelessi; hrozba 
války mezi Francií a Spojenci; smlouva o Úžinách; 
národní obrození Čechů, Jihoslovanů a Maďarů; 
František Palacký; Lajos Kossuth, Ferenc Deák; 
probuzení Slováků - Ludovít Štúr; vývoj v Itálii - 
Giuseppe Mazzini; Vincenzo Gioberti; Pius IX; Giuseppe 
Garibaldi.  

11. Revoluční rok 1848 
..................................................................... str. 741 

Protirakouské bouře v Itálii; lidové povstání v Palermu; 
zhroucení monarchie ve Francii; socialisté; ustavení 
druhé francouzské republiky; červnové povstání; Ludvík 
Napoleon prezidentem Francie; vídeňská revoluce a 
Metternichův pád; revoluce v Uhrách; politické 
probuzení v Čechách; bouře v Německu; revoluce v 
Berlíně; celoněmecké Národní shromáždění ve 
Frankfurtu; české odmítnutí účasti; oktrojovaná ústava v 
Rakousku; květnová revoluce ve Vídni; volby do 
ústavodárného (rakouského) říšského sněmu; Slovanský 
sjezd v Praze; svatodušní bouře; zrušení roboty; ústavní 
smršť v Itálii; obnovení Benátské republiky; bouře v 
Miláně; první válka za nezávislost Itálie; Radeckého 
vítězství u Custozzy a Novary; vzestup republikánské 
ideje; Viktor Emanuel II.; porážka italské revoluce; 
říjnová revoluce ve Vídni; ústavodárný říšský sněm 
přeložen do Kroměříže; František Josef I.; rozpuštění 
kroměřížského sněmu; uherský odboj; vyhlášení 
nezávislosti Uher; ruský zásah v Uhrách; bitva u 
Temešváru; kapitulace u Világoše; vývoj v Německu - 
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Národní shromáždění; spor velkoněmeckého a 
maloněmeckého řešení; šlesvicko-holštýnská krize; 
reakční ústava v Prusku; "Základní práva německého 
národa"; nová říšská ústava; konec revoluce; Olomoucké 
punktace; znovuobnovení Německého spolku pod 
rakouským předsednictvím; rakouský neoabsolutismus - 
Alexandr Bach; zrušení oktrojované březnové ústavy; 
Alžběta Bavorská - Sissy; široká reforma vnitřního 
ústrojí říše; konkordát. 

12. Druhá polovina XIX. století 

12.1.  

Druhé císařství 
........................................................................ str. 761 

Princ-prezident Ludvík Napoleon Bonaparte; státní 
převrat, vyhlášení císařství; Napoleon III.; císařovna 
Evženie; "autoritativní císařství"; vývoj v Rusku - 
západnictví a slavjanofilství; krymská válka; její 
diplomatická příprava; bitva u Sinope; vypuknutí války; 
rakouská "zrada" Ruska; Rusko vytlačeno z Balkánu; 
Čtyři vídeňské body; vylodění spojenců na Krymu; 
obležení a pád Sevastopolu; kongres v Paříži; sbližování 
Francie s Ruskem; vznik Rumunského knížectví (pod 
patronací Turecka); druhá válka za italskou nezávislost; 
bitva u Magenty; bitva u Solferina; příměří ve 
Villafrance; curyšský mír; mexické příběhy - odtržení 
Texasu; válka mezi USA a Mexikem; smlouva z 
Guadalupe Hidalgo; Benito Juarez; tažení Francie na 
ovládnutí Mexika; mexický císař Maxmilián I.; poprava 



73 
 

Maxmiliána I.; úpadek mezinárodní pozice Francie; růst 
vnitropolitické opozice; Francie na cestě ke katastrofě. 

12.2.  

Sjednocení Itálie 
...................................................................... str. 774 

Curyšský mír; Mazziniho republikánský tlak; 
Garibaldiho výprava na Sicílii; sloučení Království obojí 
Sicílie se Sardinským královstvím; připojení většiny 
církevního státu; vyhlášení jednotného Italského 
království; Florencie dočasně hlavním městem; pokus 
Garibaldiho dobýt Řím; vývoj v Rakousku - odvolání 
Alexandra Bacha; "Říjnový diplom" a dočasná 
liberalizace; oktrojovaná Únorová ústava a odpor k ní; 
sílící české obrození; Belcredi a nové ústupky Vídně; 
vývoj v Itálii - Zářijová smlouva; "Syllabus errorum"; 
protiklerikální vlna; italská válka s Rakouskem; druhá 
bitva u Custozzy; námořní bitva u Visu; vídeňská 
smlouva a připojení Benátska; další pokus Garibaldiho 
dobýt Řím; bitva u Mentany. 

12.3.  

Sjednocení Německa 
.................................................................. str. 780 

Vilém I.; Otto von Bismarck; znovuotevření problému 
Šlesvicka-Holštýnska; prusko-rakouské vítězství; mír ve 
Vídni; Bismarckův plán vytlačení Rakouska z 
Německého spolku a následné sjednocení Německa pod 
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pruskou hegemonií; diplomatická příprava; eskalace 
krize; prusko-rakouská válka; bitva u Hradce Králové; 
příměří v Mikulově; pražský mír; neuspokojené italské 
ambice; vídeňská smlouva; Severoněmecký spolek; tajné 
dohody s jihoněmeckými státy; Rakousko-uherské 
vyrovnání a vznik Rakouska-Uherska; Gyula Andrássy; 
liberální ústava v Předlitavsku; neuspokojení Čechů; 
diplomatické blamáže Francie; španělská záminka k 
válce; útěk Isabely II. ze země; revoluční junta Juana 
Prima; kandidatura prince Leopolda; francouzské 
protesty; Leopoldovo odstoupení; další francouzské 
požadavky; "depeše z Emže"; francouzské vypovězení 
války Prusku; kapitulace u Sedanu; vyhlášení třetí 
republiky; pokračování války; sjednocení Německa a 
vytvoření Německé říše; Ludvík II. Bavorský; 
Kaiserbrief; kapitulace Paříže; frankfurtský mír; vzpoura 
Národní gardy; Pařížská komuna; první vatikánský 
koncil; obsazení Říma italským vládním vojskem; Pius 
IX. "vatikánským vězněm"; vývoj v Rakousku-Uhersku - 
fundamentálky; Rusko a zrušení neutralizace Černého 
moře; restaurace Bourbonů ve Španělsku; monarchistické 
tendence ve Francii - legitimisté, orleanisté, bonapartisté; 
monarchistické spiknutí; vítězství republikánů; růst 
religiozity; "Kulturkampf" v Německu; strana Centrum; 
Spolek tří císařů. 

12.4.  

Občanská válka v USA 
............................................................... str. 801 
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Růst USA; otázka otroctví; abolicionisté a secesionisté; 
eskalace sporu; John Brown; Abraham Lincoln; vznik 
Konfederovaných států amerických; Jefferson Davis; 
vypuknutí občanské války; počáteční vítězství Jihu; 
Gettysburg; převaha Severu; Ulysses Grant; 
Chattanooga; kapitulace jižanské armády v 
Appomattoxu; zrušení otroctví; zavraždění Lincolna; 
všeobecná amnestie. 

12.5.  

Počátky socialistického hnutí 
...................................................... str. 805 

Utopičtí socialisté; internacionalismus; Svaz 
spravedlivých; Karel Marx a Bedřich Engels; Svaz 
komunistů; chartistické hnutí; sociální zákonodárství, 
Manifest komunistické strany; První internacionála, sílící 
mezinárodní postavení organizace; Michail Bakunin; 
anarchismus; Wilhelm Liebknecht a Émile Vaillant; 
Druhá internacionála; převaha marxismu; vývoj v 
Německu - Ferdinand Lassale; Všeobecný německý 
dělnický spolek; Sociálnědemokratická strana Německa; 
August Bebel; SPD postupně nejsilnější frakcí v Říšském 
sněmu; Bismarckova sociální politika; Eduard Bernstein; 
revizionismus a reformismus; Basilejský manifest; 
přechod na nacionální stanoviska; křesťanský 
socialismus - encyklika Rerum novarum. 

12.6.  
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Východní otázka 
....................................................................... str. 809 

Otázka dalšího osudu Turecka; křesťanské povstání v 
Hercegovině a v Bosně; společná nóta velmocí; 
rakousko-uhersko - ruský rozpor; ruský požadavek 
autonomie slovanských oblastí Balkánu; berlínské 
memorandum; nesouhlas Velké Británie; povstání v 
Bulharsku; srbsko-turecká válka; konzultace v Zákupech; 
sultán Abdül-hamid II.; konference v Konstantinopoli; 
zákulisní boj Velké Británie a Ruska; rusko-turecká 
válka; vyhlášení plné nezávislosti Rumunska; 
diplomatická porážka Disraeliho; ruský přechod přes 
Dunaj a obsazení Šipky; zdržení u Plevna; obsazení 
Sofie; ruská vítězství na Kavkaze; Rusové před 
Konstantinopolí; mír v San Stefanu; obnovení Bulharska; 
berlínský kongres. 

12.7.  

Před koncem století 
.................................................................. str. 816 

Rakouská okupace Bosny a Hercegoviny; uzavření 
Dvojspolku; Trojspolek; obnovený Spolek tří císařů; 
Alexandr Battenberg bulharským knížetem; neklid ve 
Východní Rumélii; sjednocení obou částí Bulharska; 
srbsko-bulharská válka; bukurešťský mír; vývoj v 
Bulharsku - abdikace Alexandra Battenberga; Ferdinand 
I. von Sachsen-Koburg-Gotha; normalizace rusko-
bulharských vztahů; úplná nezávislost Bulharska; Karel I. 
z Hohenzollernu-Sigmaringen rumunským králem; vývoj 
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v Srbsku - Milan a Alexandr Obrenovičové, pád 
Obrenovičů; nástup Karadjordjevičů; Nikola Pašič; 
orientace na Rusko a Francii; idea "Velkého Srbska"; 
černohorský kníže Nikola I.; vývoj v Řecku - Ota I. z 
Wittelsbachu; absolutismus; britsko-ruské soupeření o 
vliv v zemi; kritická vnitřní situace; "Velká myšlenka"; 
konec bavorské vlády v Řecku; Jiří I. von Sonderburg-
Glücksburg; vrácení Jónských ostrovů Řecku; další 
povstání na Krétě; snaha o "enosis"; získání Thesálie; 
"makedonská otázka"; nová řecko-turecká válka, 
konstantinopolský mír; autonomie Kréty; vývoj v Rusku 
- zrušení nevolnictví a další reformy; tajné spolky; 
frustrace po berlínském kongresu; atentáty na cara; 
protižidovské pogromy; počátky sionismu; Alexandr III.; 
rusko-francouzské sbližování; Mikuláš II.; vývoj ve 
Francii - Georges Boulanger; Dreyfusova aféra; vývoj v 
Německu - Fridrich I.; Vilém II.; propuštění Bismarcka; 
"nový kurs"; výměna Zanzibaru za Helgoland; program 
námořního zbrojení; vývoj v Rakousku-Uhersku - Eduard 
Taafe; ústavní rozvoj a politická stabilita; Badeniho 
nařízení; nové národnostní konflikty; vývoj ve Španělsku 
- Alfons XII.; Španělsko v izolaci; osvobozenecký boj 
Kuby a Filipín; výbuch na lodi Maine; španělsko-
americká válka; pařížská smlouva; definitivní konec 
španělské říše v Americe, Asii a v Tichomoří; USA 
světovou velmocí; konference v Haagu; kodifikace 
válečného práva; haagské konvence. 

12.8.  

Vrchol kolonialismu 
................................................................. str. 839 
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Příčiny; britská kolonizace - podrobování Indie; zrušení 
Východoindické společnosti; královna Viktorie 
císařovnou Indie; Indický národní kongres, první 
konflikty mezi muslimy a hindy; britské pokusy dobýt 
Afghánistán; afghánská krize; londýnská dohoda; 
barmské války; ovládnutí Malajska; Sarawaku a Bruneie; 
vývoj v Číně - opiové války; ruské pronikání; rozdělení 
sfér vlivu; vývoj v Japonsku - revoluce Mejdži; reformy a 
modernizace; čínsko-japonská válka; britsko-japonská 
spojenecká smlouva; francouzská kolonizace - Vietnam; 
Indočínská unie; expanze Ruska - obsazení Aljašky a 
pronikání až ke Kalifornii; prodej Aljašky; založení 
Vladivostoku; pronikání do střední Asie; londýnské 
dohody; Indonésie přímo převzata Holandskem; vývoj v 
Africe - sever v polovině XIX. století; jižní Afrika - 
Búrové; Jihoafrická unie; Cecil Rhodes; Suezský 
průplav; britské ovládnutí Egypta; mahdístické povstání; 
fašodský incident; britsko-francouzské rozdělení střední 
Afriky; Leopold II. Belgický a Kongo; berlínská 
konference, Francouzské Kongo; německé kolonie v 
Africe; britsko-německé rozdělení východní Afriky; 
italský útok na Habeš a Somálsko, francouzské dobytí 
Madagaskaru. 

13. Před 1. světovou válkou  

13.1. Počátek nového století 
............................................................... str. 851 

Panamský průplav; vyhlášení samostatnosti Panamy; 
rusko-japonský konflikt v Mandžusku; britsko-japonská 
spojenecká smlouva; rusko-japonská válka; obležení Port 
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Arthuru; bitva u Mukdenu; bitva u Cušimských ostrovů; 
mírová dohoda v Portsmouthu; francouzsko-britské 
sbližování; "srdečná dohoda"; britsko-ruská dohoda v 
Petrohradě; vznik Dohody; ruská revoluce 1905-1907; 
Petr Stolypin; první marocká krize; Algeciraský akt; 
druhá marocká krize; obnovení Norska; bosenská krize; 
mladoturecká revoluce; italsko-turecká válka; dohody z 
Ouchy; přibližování Itálie k Dohodě. 

13.2.  

Balkánské války 
....................................................................... str. 859 

Úplná nezávislost Bulharska; protiturecká koalice 
"Balkánský svaz"; první balkánská válka; zhroucení 
tureckého odporu; obavy velmocí ; londýnská 
konference; obnovení bojů; londýnská mírová smlouva; 
vážné spory mezi vítězi; vznik Albánie; protibulharská 
fronta; druhá balkánská válka; bukurešťský mír. 

13.3.  

Před výbuchem 
......................................................................... str. 861  

Albánský incident, srbský a ruský ústup, aféra Limana 
von Sanders; pacifisté a germanofilové v britské vládě; 
Edward Grey a optická nejednoznačnost britské politiky; 
zrychlení zbrojení; mimořádný kongres Druhé 
internacionály; protikladnost zájmů v Evropě; 
jihoslovanské nacionalistické spolky; František 
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Ferdinand d´Este; sarajevský atentát; váhání Rakouska-
Uherska; tlak Německa; diplomatické boje; rakousko-
uherské vypovězení války Srbsku; ruská mobilizace; 
německé vyhlášení války Srbsku a Francii; německé 
ultimátum Belgii; britské vyhlášení války Německu. 

14. Slova na závěr  
............................................................................................
.... str. 868  

15. Rejstříky  

15.1. Jmenný rejstřík 
......................................................................... str. 869 

15.2. Rejstřík diplomatických aktů 
...................................................... str. 909 

15.3. Rejstřík ozbrojených srážek 
........................................................ str. 914 


