
Třicetiletá válka, probíhající v letech 1618–1648 byla první válkou svého druhu. Byla prvním celoevrop-
ským konfliktem s přesahem do evropských kolonií. Vypukla jako válka náboženská, avšak skončila jako poli-
tický a mocenský konflikt. Zachvátila v podstatě celou Evropu, kde se přelévala z kraje do kraje. Válka, jejímž 
bojištěm mezi lety 1618–1620 byly převážně jižní Čechy, v té době rozdělené do krajů Bechyňského a Prácheň-
ského, se odrážela ve všech aspektech všedního života obyvatelstva. Uvádí se, že jen v Prácheňském kraji bylo 
od začátku války do března 1619 vypáleno 200 vesnic, ačkoliv to může být údaj poněkud nadsazený. 

Třicetiletá válka začala českým stavovským povstáním, které vypuklo 23. května 1618 pražskou defe-
nestrací císařských místodržitelů Slavaty a Martinice. Již od první poloviny června 1618 operovalo v jižních 
Čechách stavovské vojsko pod vedením Jindřicha Matyáše Thurna. Během srpna proti němu z dolního Ra-
kouska přitáhlo císařské vojsko pod vedením Jindřicha Duvala Dampierra, které se dvakrát neúspěšně poku-
silo dobýt Jindřichův Hradec. Druhá císařská armáda pod velením Karla Bonaventury Buquoye pochodovala 
od Znojma na Prahu, ale u Čáslavi byla stavovskými zastavena. Posléze utrpěli císařští porážku u Pelhřimova 
a stáhli se do jižních Čech. Počátkem listopadu se Buquoy opět neúspěšně pokusil dobýt Jindřichův Hradec, 
a jelikož měl v patách stavovské vojsko, nezbývalo mu nic jiného, než se se svou armádou stáhnout do Čes-
kých Budějovic. V přímé cestě z Jindřichova Hradce mu však bránila mohutná renesanční pevnost – Třeboň. 
Císařské vojsko se tak snažilo dostat do Českých Budějovic oklikou přes Lomnici nad Lužnicí. 

Bitva u Lomnice nad Lužnicí
Z 6. na 7. listopadu 1618 přenocovalo Buquoyovo vojsko u Stráže nad Nežárkou a druhý den ráno 

za „ošklivé plískanice“ vytáhlo k Lomnici nad Lužnicí. Oproti tomu stavovští ležící kolem Deštné se dostali 
8. listopadu do Veselí nad Lužnicí, kde zjistili, že císařští jsou nedaleko v Lomnici. Buquoy začal ustupovat 
se svou armádou k Budějovicím hned ráno 9. listopadu, avšak na hrázi mezi dvěma rybníky či „mezi Vese-
lím a Lomnicí při jednom velikém rybníku, jehožto hráz Bukvoj osadil pěchotou nejvyššího Štandera a dvěma 
kornetami rejtharů“ dohonila Thurnova armáda zadní voj císařských a  svedla s  ním  pomocí střelby z  děl 
„z jakéhosi háje“ první část bitvy. První pěchotní útok byl císařskými odražen, avšak poté došlo k zapálení 
bašty na hrázi a stavovští se již dostali skrz. 

Následně došlo k pětihodinové bitvě stavovských s hlavním vojem císařských, který měl být na Duna-
jovické hoře, jižně od Dunajovic. Buquoy počkal do setmění, kdy se pod pláštěm tmy i s celým vojskem stá-
hl směrem k Lišovu a dál k Českým Budějovicím. První oddíly tam dorazily kolem deváté hodiny večerní, 
zbytek armády do druhé ranní. Tato bitva byla další katastrofou pro císařské vojsko, které v ní ztratilo kolem 
1500 mužů, z nichž 400 padlo a zbytek bylo zraněno, zajato či obojí. Stavovské vojsko vyčkávalo na bojišti 
až do rozednění, kdy se přesunulo do Lišova a vsí kolem Českých Budějovic s hlavním stanem na Rudolfově. 
Buquoy následně ohlásil své stažení do Českých Budějovic císaři, a to zřejmě velmi mistrně, jelikož mu císař 
k tak prozřetelnému kroku gratuloval.

Thurn poté s částí vojska odtáhl do Rakous přesvědčovat tamější stavy, aby se přidaly k českému povstání 
a u Budějovic nechal jen malou část vojska pod vedením hraběte Jiřího Fridricha z Hohenlohe, neschopnou 
obklíčit celé město. Velmi brzy po bitvě u Lomnice nad Lužnicí byly síly v jižních Čechách rozděleny – císařští 
ovládali České Budějovice a cestu na jih k Českému Krumlovu a Dolní Vltavici. Naopak stavovští opanovali 
mimo jiné Benešov u Kaplice, Kaplici, Trhové Sviny, Nové Hrady, Vyšší Brod a Dolní Dvořiště.

V zimě mezi léty 1618 a 1619 hrály velkou roli pohraniční přechody v čele se Zlatou stezkou. Tam cí-
sařští vybudovali několik pevností, které sloužili k ochraně nově příchozích posil z Pasovska. Do konce úno-
ra 1619 přešly všechny pomocné jednotky, jejichž přechod nikdo nenarušil a byly rozmístěny mezi Českým 
Krumlovem, Horní Planou a Hořicemi. 

Bitva u Záblatí
Buquoy chtěl využít převahu vojska, které během prvních měsíců roku 1619 nashromáždil a rozhodl 

se tak vytáhnout na Týn nad Vltavou a dále na Prahu. Dříve, než vyrazil, dostalo se k němu hlášení zvědů 
o stavovském vojsku pod vedením Petra Arnošta Mansfelda, které se seskupilo kolem Strakonic a chystalo 
se táhnout na České Budějovice. Namísto na sever tak vytáhl Buquoy z Českých Budějovic navečer 9. červ-
na na západ a vyplenil Netolice, o kterých věděl, že mají jen slabou posádku padesáti mužů. Ti se opevnili 
na hřbitově, avšak císařští je lehce porazili a pobili.

Mansfeld mezitím od 8. června ležel táborem v Protivíně. Ráno 10. června vytáhl dál směrem k Budějo-
vicím. Když se však zastavil u Velkého Záblatí u Vodňan, dorazil k němu posel se zprávou o přepadu Netolic 
s tím, že zbytek posádky se ještě stále brání na hřbitově. Je pravděpodobné, že tento posel byl nastrčen císař-
skými. Mansfeld ihned vytáhl s částí svého vojska do Netolic. Když byl dostatečně odlákán od svého hlavního 
voje, objevil se Buquoy se svou plnou silou. 

Mansfeld byl celou císařskou armádou velmi zaskočen, své vojsko však ihned stáhl zpět k jeho druhé 
části čekající u Velkého Záblatí, rozestavil je před vesnicí, a dokonce ještě šestkrát vypálil z děla na císařské 
kyrysníky. Na Mansfeldovy dvě jízdní kornety se vyřítilo celé nepřátelské jezdectvo skládající se z valdštejn-
ských kyrysníků a lehké uherské jízdy, a i přes snahu mansfeldských bojovníků byli tito pobiti či rozehnáni. 
Pěchota tak zůstala nekrytá a pravé křídlo se rozprchlo, jelikož jim císařští za zády zapálili vesnici. Prchající 
pěchotu nepřátelé pobíjeli či zajímali. Mansfeldovi se podařilo seskupit kolem sebe padesát jezdců a s jejich 
pomocí vyhnat uherskou jízdu z vesnice. Tam se také stáhl zbytek pěchoty do zahrad, kde se kryl mezi živými 
ploty a spížními vozy. Obraně velel major Carpezon a obránci se bránili tak urputně, že pálili i do vlastní jízdy 
ustupující k vesnici.

Mansfeld se zřejmě snažil zachránit zbytky jízdy a odeslat do bezpečí alespoň vojenskou pokladnu, svůj 
osobní poklad a některé další části vozatajstva. Sám dojel v noci do Týna nad Vltavou. Pěchota bránila svůj 
tábor v  zahradách až  do  večera, ale jelikož nepřišly žádné posily a  navíc chytil sklad prachu a  nebylo čím 
střílet, tak kolem osmé večer Carpezon s 900 muži kapituloval. Buquoy zůstal na místě bitvy ještě asi hodinu 
a poté odtáhl zpět do Českých Budějovic. 

Tato bitva je známá jako obrovská katastrofa pro stavovské vojsko, a  jistí zpravodajové informovali 
o tom, že v ní zahynulo desítky tisíc vojáků. Ačkoliv při této nerovné bitvě zahynulo asi 400 mužů, většina 
byla buď raněna či roztroušena po kraji. Po porážce u Záblatí opustila svou základnu na Rudolfově i druhá 
část stavovského vojska pod vedením hraběte z Hohenlohe a stáhla se k Třeboni a Stráži nad Nežárkou. 

Rok 1619 po záblatské bitvě
Záblatská porážka a ústup stavovského vojska měla také za následek triumf císařského vojska, které 

dobylo Veselí nad Lužnicí, vyplenilo Bošilec, Dolní Bukovsko, Horusice a  Ponědraž. Stavovská posádka 
opustila posléze také Hlubokou, která byla dána v plen císařským vojákům. Poté obsadil Buquoy i Vimperk, 
Prachatice a vyplenil Blatnou. Buquoyova uherská jízda přepadla Rožmberk, přičemž hrad se jí ubránil, ale 
město kapitulovalo. Uhři na zpáteční cestě do Budějovic ještě vydrancovali tvrz v Komařicích a zapálili ko-
mařický dvůr. Následně kapituloval Benešov u Kaplice, Slavče, Zdíky a Hoděnice, Stropnice, Trhové Sviny 
a Týn nad Vltavou. Poté se podařilo císařským obsadit i Bechyni. Na konci června 1619 bylo možné narazit 
na Buquoyovy uherské jezdce i v Pootaví. Ti se vyhnuli Vodňanům, ale obsadili a vyloupili Strakonice, kde 
se pár dní zdrželi, a z nich udělali výpad na Horažďovice. Císařské vojsko také vydrancovalo Lomnici nad 
Lužnicí a následně se v ní usadilo. Posléze znovu vydrancovalo Veselí nad Lužnicí a také dvůr a kostel sv. Máří 
Magdaleny na Poušti. Císařští se pokusili dobýt i Tábor, což se jim ovšem nepodařilo. Táborští dokonce od-
mítli rozkaz hraběte z Hohenlohe nasypat kolem města nové šance, jelikož svou obranu považovali za dosta-
tečnou.

Po těchto událostech se zpět do jižních Čech vrátil hlavní stavovský generál Jindřich Matyáš Thurn a spo-
jil se s vojsky hraběte z Hohenlohe, aby dobyli zpět oblasti ztracené po bitvě u Záblatí. Nicméně i přes toto 
spojení se Buquoyovi podařilo 25. srpna 1619 dobýt, vypálit a vyrabovat Písek. V září se obě armády přesunu-
ly do Rakous a v jižních Čechách operovaly pouze malé posádky. České Budějovice se dostaly pod velení dona 
Baltazara de Marradas y Vique a stavovským v té době velel Petr Arnošt Mansfeld. Tomu se do konce roku 
1619 podařilo znovu získat pod svou nadvládu Vimperk, Vodňany, Prachatice, Týn nad Vltavou a dokonce 
i Písek. To vše však nemělo valný význam – v červnu 1620 definitivně končila jihočeská drobná guerillová 
válka, jelikož se u Innu shromažďovala obrovská vojska Katolické ligy pod vedením Maxe Bavorského. Reak-
cí na to bylo vydání královského patentu z 14. srpna, jímž byla povolána do zbraně všechna šlechta a učiněna 
všeobecná pohotovost královských měst. Mustrplacy byly zřízeny ve Vodňanech, Písku a Týně nad Vltavou. 
Také možná víc, než kdy dříve bylo potřeba zabezpečit přechody Zlaté stezky. Navrátivší se Thurn tak vytáh 
k volarským šancím, jež byly osazené 300 muži. Ti odmítli kapitulovat, a  tak Thurn, zkušený z obléhání 
měst, dal šance podkopat a podminovat. Akce se však minula účinkem a minérům se vymstila, jelikož hlína 
valů výbuch pohltila, sedla si zpět, a naopak letící kameny poranily minéry a sapéry. Teprve poté, co sta-
vovští zapálili kolem šancí dýmající ohně, jejich posádka na konci července kapitulovala na volný odchod. 
Následně se Thurnovo vojsko stáhlo k Vodňanům. 

Rok 1620 v jižních Čechách a konec stavovského povstání
Koncem září 1620 čítala spojená císařsko-ligistická vojska kolem 40 000 mužů, zatímco stavovská 

armáda pod velením Kristiána z Anhaltu měla kolem 21 000. Císařská armáda táhla do Čech dvěma proudy 
– Maxmilián Bavorský dobyl Vodňany, Buquoy Prachatice, kde bylo pobito mnoho vojáků z posádky, 
ale i  civilních obyvatel. Obě armády se  spojily před Pískem, který se  opět nechtěl vzdát a  byl tak dobyt 
a  posádka i  s  obyvateli byla zmasakrována. Po  píseckém masakru další města kapitulovala bez většího 
odporu a císařsko-ligistická armáda tak během podzimu prošla přes jižní Čechy a přes Rakovník zamířila 
k Bílé Hoře, kde celé stavovské povstání skončilo. V jižních Čechách zůstaly po tomto tažení císařské po-
sádky v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Vodňanech, Písku, Prachaticích, Hluboké nad Vltavou 
a v Týně nad Vltavou. Oproti tomu stavy držely Třeboň, Jindřichův Hradec, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, 
Tábor, Zvíkov a Orlík.

Po  prohrané bitvě na  Bílé hoře 8. 11. 1620 bylo stavovské vojsko oficiálně rozpuštěno. V  zemi však 
po celý zbytek třicetileté války zůstalo císařské vojsko pod velením generála Marradase. V druhé polovině 
listopadu 1620 oblehla císařská vojska Tábor, posádka však nechtěla město vydat, ubránila se dvěma úto-
kům, a ještě získala dvě děla. Jindřichův Hradec se vzdal bez boje. V rukou stavů zůstala pouze Plzeň, Tábor, 
Třeboň, Zvíkov a Orlík. Plzeň vydala její posádka 2. dubna 1621. V dubnu po krátkém obléhání se vzdala také 
posádka hradu Orlíka Marradasovi, který pak obklíčil Tábor a dobýval ho až do listopadu 1621. Již počátkem 
roku 1621 se pokoušeli Bavoři dobýt Třeboň, když se to nepodařilo, čekali nejdříve, až padne Tábor. Jelikož 
byla Třeboň v té době nejmodernější pevností jižních Čech, namísto vojenského obléhání se císařští pokusi-
li zabránit přísunu potravin. Posádka město nakonec dobrovolně vydala sama 10. března 1622. Posledním 
ostrůvkem stavovských se  tak stal Zvíkov, jehož posádka se  urputně bránila, ale když jí došlo, že  za  dané 
situace nemůže být osvobozena stavovskými vojsky operujícími v Kladsku, tak se 28. června 1622 vzdala. 

Jižní Čechy během dalších let třicetileté války
Jižní Čechy však hrály dů-

ležitou úlohu i po potlačení veš-
kerého stavovského odporu. 
Během dvacátých a  třicátých 
let byla v Českých Budějovicích 
umístěna posádka pod velením 
generála Marradase. Ačkoliv 
nebyly jižní Čechy zrovna bojiš-
těm, procházelo přes ně mnoho 
vojenských jednotek a  „durch-
zugy“ se staly pravidelnou sou-
částí života té doby.

 V  době saského vpádu 
do  Čech 1631–1632 se  České 
Budějovice staly hlavním městem 
království a  stáhli se  do  nich 
všichni zemští úředníci, jelikož 
Sasové obsadili Prahu. V  jižních 
Čechách se tak hromadilo vojsko, 
které mělo být nasazené proti 
Sasům. Navíc zřejmě zapůsobila 
agitace Matyáše Thurna, který 
se v té době vrátil z emigrace do Prahy, a kolem Českých Budějovic a Jindřichova Hradce vytvořili poddaní 
selské houfy, které napadaly pocestné. Přítrž tomu udělala až Valdštejnova armáda, v počtu 60 000 mužů, 
což bylo největší vojsko, které do té doby Jihočeši viděli. 

Další vojenské akce zasáhly jižní Čechy až s vpádem Švédů roku 1639. Od hlavního voje směřujícího 
na Prahu se oddělil oddíl, který táhl na Tábor, Rudolfov a České Budějovice, ale nepodařilo se mu dosáh-
nout větších úspěchů. Následující rok přitáhlo švédské vojsko od bavorských hranic, v polovině března 1640 
se mu podařilo dobýt Písek a dostalo se až k Týnu nad Vltavou. Před Táborem však na Švédy čekala císařská 
armáda, která je vytlačila ze země. 

V roce 1648 Švédi oblehli Tábor, jenž se jim po týdnu vzdal. Švédské zacházení s dobytým městem je 
přirovnáváno svou hrůzností k pádu Písku 1620. Po dobytí Tábora obešli Švédi České Budějovice, dobyli 
Český Krumlov a dostali se až k Rožmberku. V té době však táhla od severu císařským posila, ale švédské 
vojsko, které se to včas dozvědělo, ji překvapilo na hrázi Bezdreva u Hluboké nad Vltavou. Překvapení bylo 
dokonalé a  Švédi nejen, že  vyhráli, ale zajali většinu velení i  s  jejich zavazadly. Poté se  Švédi stáhli zpět 
ku Praze. Vojenské operace třicetileté války tak v  jižních Čechách skončily, ačkoliv až do ratifikace míru 
v roce 1650 zůstala švédská posádka v Táboře a císařské vojsko, které ji kontrovalo. Jihočeští poddaní se tak 
ještě celou dobu museli potýkat s vyživováním těchto vojsk.

Třicetiletá válka na jihu Čech

Mapa vojenských operací v jižních Čechách v letech 1618–1620

Bitva u Záblatí. V levé části císařští pod vedením velitelů Buquoye a Dampierra, 
v pravé části stavovští pod vedením Petra Arnošta Mansfelda, v pozadí vesnice Velké Záblatí.



Jindřich Matyáš Thurn 
(1567–1640)

Hrabě Thurn byl jednou z vůdčích osobností protihabs-
burského povstání a patřil k nejschopnějším velitelům 
stavovského vojska. Osobně se  zúčastnil pražské de-
fenestrace a následně byl zvolen hlavním velitelem ar-
mády vzbouřených stavů. Ta od června 1618 pod Thur-
novým velením operovala na  území jižních Čech, kde 
se  marně snažila o  ovládnutí hlavní císařské pevnosti 
- královského města Budějovic. Rozhodnutí nepřineslo 
ani vojenské střetnutí u Lomnice nad Lužnicí ze dne 9. 
listopadu 1618, kde ustupující Buquoyovy oddíly úspěš-
ně vzdorovaly Thurnově armádě. Po neúspěšném oblé-
hání Vídně v roce 1619 byl hrabě Thurn zbaven velení 
stavovského vojska. Bojoval ještě v  bitvě na  Bílé hoře, 
ale po porážce povstání byl nucen uprchnout ze země. 
Později bojoval ve  vojsku švédského krále Gustava II. 
Adolfa a  zemřel ve  vysokém věku jako velitel pevnosti 
Tallinnu v Livonsku.

Petr Arnošt von Mansfeld 
(1580–1626)

Hrabě Mansfeld získal první vojenské zkušenosti při bo-
jích proti Turkům v  Uhrách, později bojoval na  straně 
španělských Habsburků v Nizozemí. Roku 1618 jej poz-
dější král Fridrich Falcký povolal do Čech, kde jeho prv-
ním vojenským úspěchem bylo dobytí katolické Plzně. 
Následně přesunul své kontingenty do jižních Čech, kde 
však byl v červnu 1619 Buquoyem drtivě poražen v bitvě 
u  Záblatí, což vedlo k  ukončení stavovského obléhání 
Českých Budějovic. Na podzim roku 1619 bylo Mansfel-
dovi svěřeno vrchní velení stavovské armády, čehož vyu-
žil ke znovudobytí řady jihočeských měst, které se však 
často neobešlo bez drancování. Při ofenzivě ligistického 
vojska v roce 1620 bránil Mansfeld západní Čechy, tak-
že bitvy na Bílé hoře se osobně nezúčastnil. Po porážce 
stavovského povstání v Čechách a obsazení Dolní Falce 
válčil na  straně Protestantské unie na  různých evrop-
ských bojištích. V roce 1626 byl hrabě Mansfeld poražen 
Albrechtem z  Valdštejna a  donucen k  ústupu do  Uher, 
krátce nato při cestě do Itálie zemřel.

Jiří Fridrich Hohenlohe 
(1569–1645)

Přestože hrabě Hohenlohe studoval na  několika uni-
versitách, dal nakonec přednost vojenské kariéře, kte-
rou zahájil válčením ve  službách francouzského krále 
a bojem proti Turkům v Uhrách. V roce 1607 se usadil 
v  Čechách, což mu později umožnilo zúčastnit se  sta-
vovského povstání. Poté co hrabě Thurn odtáhl v  roce 
1619 obléhat Vídeň, zanechal Hohenlohovi velení voj-
ska obléhajícího České Budějovice. Pasivní a  nepříliš 
schopný Hohenlohe však umožnil císařské armádě za-
skočit Mansfeldovy oddíly u  Záblatí, což jej přinutilo 
slibně započaté obléhání ukončit. Po  konfiskaci statků 
v Čechách se Hohenlohe uchýlil na svá rodová panství 
ve Württembersku, kde žil až do své smrti v roce 1645.

Karel Bonaventura Buquoy 
(1571–1621)

Hrabě Buquoy zahájil svoji vojenskou kariéru při potlačo-
vání protihabsburského povstání ve  španělském Nizozemí. 
Po pražské defenestraci převzal velení císařské armády v Če-
chách a byla mu udělena hodnost polního maršála. V první 
fázi bojů úspěšně vzdoroval početně silnější stavovské armá-
dě, jejíž útok odrazil v  bitvě u  Lomnice nad Lužnicí, načež 
se  opevnil v  dobře chráněných Českých Budějovicích. Bu-
quoyovo vítězství v bitvě u Záblatí vedlo k ofenzívě císařské 
armády, která do konce roku dobyla a obsadila řadu jihočes-
kých měst. Rozhodujícím faktorem se  ukázalo ovládnutí 
Zlaté stezky, po níž k Buquoyovi proudily životně důležité 
posily a zásoby z Bavorska. V roce 1620 stanul v čele spo-
jeného ligistického a císařského vojska, které pod jeho ve-
lením zvítězilo v  bitvě na  Bílé hoře. Již následujícího roku 
však hrabě Buquoy padl při obléhání uherské pevnosti Nové 
Zámky. Jako odměnu za věrné služby a náhradou za nespla-
cené dluhy získal Karel Bonaventura od císaře Ferdinanda II. 
jihočeská panství Nové Hrady, Rožmberk a Libějovice, které rod Buquoyů držel až do 20. století.

Jindřich Duval de Dampierre 
(1580–1620)

Hrabě Dampierre strávil celou vojenskou kariéru v císařské 
armádě. Svou službu habsburskému domu zahájil na uher-
ském bojišti, později válčil proti Benátčanům v severní Itá-
lii. V srpnu 1618 jej císař Matyáš vyslal do jižních Čech, kde 
se měl pokusit vyprostit obléhané České Budějovice. Po ne-
úspěšném pokusu dobýt Jindřichův Hradec byl Dampie-
rre poražen u Nových Hradů a zatlačen zpět do Rakouska. 
Až  v  červnu následujícího roku se  Dampierrovi podařilo 
přivést do jižních Čech další posily, s jejichž pomocí pora-
zil Buquoy stavovské oddíly u  Záblatí. Dampierrova jízda 
pak pronásledovala ustupující stavovskou armádu a dobý-
vala její opěrné body. Při tažení proti Praze na podzim roku 
1620 byl Dampierre pověřen obranou Vídně před uherský-
mi povstalci, ještě před konečným rozhodnutím na  Bílé 
hoře však padl u Bratislavy. 

Baltasar Marradas i Vich 
(1560–1638)

Don Baltasar Marradas byl španělský šlechtic, který 
od roku 1599 působil ve službách rakouských Habsburků, 
v hodnosti plukovníka bojoval v severní Itálii proti Benát-
kám. V bitvě u Lomnice nad Lužnicí svedené 9. listopadu 
1618 velel zadnímu voji, který kryl ústup císařské armády 
a utrpěl největší ztráty. Na jaře roku 1619 Marradas přive-
dl do jižních Čech vojsko naverbované za peníze španěl-
ského krále na území Říše, s  jehož pomocí zde císařská 
strana nabyla vojenské převahy. Na  počátku roku 1620 
přenesl své velitelství do Českých Budějovic, odkud pod-
nikal nečekané přepady okolních měst ovládaných čes-
kými stavy. Stažení hlavní stavovské armády na podzim 
1620 umožnilo Marradasovi ovládnout většinu jihočes-
kých měst, což se často neobešlo bez pálení a drancová-
ní. Později byl don Marradas jmenován polním maršálem 
a  stal se  vrchním vojenským velitelem císařské armády 
v  Čechách. Za  své zásluhy při potlačování stavovského 
povstání byl odměněn řadou majetků konfiskovaných evangelické šlechtě. Mezi ně patřilo také 
panství náležející k zámku Hluboká, na němž Baltasar Marradas žil až do své smrti v roce 1638.

Velitelé stavovských a císařských vojsk na jihočeském bojišti třicetileté války



České Budějovice byly už od doby svého založení v roce 1265 obehnány hradbami. K úplnému uzavření 
hradebního okruhu došlo zřejmě někdy na přelomu 13. a 14. století. Opevnění se skládalo z kamenné hra-
dební zdi dosahující výšky 7 metrů s ochozem v horní části. V rozestupech 30-40 metrů byly k hradbě při-
staveny půlválcové bašty. Ve vzdálenosti 5-10 metrů od hlavní zdi byla postavená nižší parkánová hradba 
o výšce kolem 3 metrů. Mezi hradbami tak vznikl parkán, který měl sloužit obráncům města při obléhání. 
Kolem parkánové hradby vytvářely další obranný prvek řeky Malše a Vltava doplněné uměle vybudovanou 
Mlýnskou stokou. 

Vstup do města strážily tři věžovité hranolové brány – Pražská (Písecká) směrem na sever v dnešní Kra-
jinské ulici, Krumlovská (Rožnovská, Linecká) na jižní straně v ulici Dr. Stejskala a Svinenská (Vídeňská) 
na východě v ulici Karla IV. Pro potřeby přístupu k vodě však vzniklo ještě několik malých branek zvaných 
fortny. Toto opevnění bylo postupem času zdokonalováno, byly přistaveny nové hranolové věže a v pohusit-
ské době vznikl nový vnější okruh hradeb s baštami a barbakány chránícími brány. Parkánová hradba byla 
doplněna otevřenými baštami. V letech 1549–1577 probíhala stavba Černé věže – do dnešních dnů domi-
nanty Českých Budějovic, dnes vysoké 72 metrů s ochozem ve 46 metrech. Modernější bastionové opevnění 
vzniklo až ve druhé třetině 17. století. To je poměrně dobře vidět na Wussinově plánu města i na dneš-
ním tvaru centra města, kde rozsah bývalých bastionů kopíruje městský park Sady.

České Budějovice byly už od svého založení městem Čechů a Němců. Během husitských válek se ne-
nechaly strhnout husitskou vírou, ale zůstaly věrné katolictví. Obdobně se zachovaly i během stavovského 
povstání, kdy se je sice Jindřich Matyáš Thurn snažil strhnout na stranu stavů, nicméně České Budějovice 
po celou dobu zůstaly císaři věrnou pevností českého jihu.

Rudolfov byl oproti plně fortifikovaným, pravidelně vybudovaným katolickým královským Českým 
Budějovicím naprostým protikladem. Město vzdálené 4 km severovýchodně od Českých Budějovic, mající 
původ v těžebních revírech stříbra českobudějovických měšťanů pro českobudějovickou mincovnu, vznika-
lo živelně kolem dolů a jeho obyvatele tvořili většinou protestantští horníci ze Saska a Krušných hor. V roce 
1554 vyňal Ferdinand I. obyvatele „Budějovických Hor“, jak se  tehdy Rudolfovu říkalo, z  budějovického 
poddanství, čímž se stali samostatnou obcí, a nařídil budějovickým, aby zbudovali pro horníky luteránský 
kostel. Obec se utěšeně rozrůstala a v 80. letech 16. století se v ní nacházelo kolem 250 domů. Již od počátku 
byli rudolfovští budějovickým trnem v oku, ale 30. prosince 1585 povýšil císař Rudolf  II. Hory na svobodné 
horní město Rudolfov se všemi privilegii, což konkurenční vztah s Českými Budějovicemi jen zkompliko-
valo.

Obléhání a různé šarvátky mezi Českými Budějovicemi a Rudolfovem probíhaly v době mezi dvěma 
jihočeskými bitvami – od bitvy u Lomnice nad Lužnicí 9.11.1618 do bitvy u Záblatí 10.6.1619. Již v první 
polovině června 1618 odtáhl s 4 100 muži hlavní stavovský velitel hrabě Jindřich Matyáš Thurn do jižních 
Čech s cílem přesvědčit ke spolupráci města Český Krumlov a České Budějovice, která se dosud nepřidala 
ke  stavovskému povstání. České Budějovice s  císařskou posádkou odmítly otevřít své brány a  zachovaly 
věrnost císaři. Již v této době se stal Rudolfov základnou stavovského vojska, které pod Thurnovým vede-
ním obléhalo České Budějovice ve snaze získat je na stranu povstalců až do 15. srpna 1618, kdy se vojenské 
manévry přesunuly na Moravu. 

K  bitvě u  Lomnice nad Lužnicí došlo 9. listopadu 1618, kdy byla Buquoyova císařská armáda ustu-
pující do zimoviště v Českých Budějovicích napadena stavovským vojskem. Po prohrané bitvě se císařské 
jednotky stáhly za  hradby nedalekých Budějovic a  ihned začaly město opevňovat a  kopat kolem něj dvě 
velké šance. Stavovští je v  tomto příkladu následovali a  posléze před Českými Budějovicemi vzniklo pět 
velkých stavovských šancí, jejichž jména se dochovala dodnes – šance Slezáků „Störenfeind‘, Hohenlohova 
šance „Sich dich vor“, šance mansfeldského vojska „Strich das Herz“, Kaplířova šance „Habe gute Wacht“ 
a Černínova šance „Bleibt in Ruhe“. Obléhání, představující spíše drobné šarvátky, tak probíhalo pouze 
na východní straně města, kde se šance nacházely údajně tak blízko u sebe, že mezi nimi bylo možné střílet 
z pistolí. 

Po bitvě u Lomnice nad Luž-
nicí a rozbití hlavního stavovské-
ho stanu na  Rudolfově odtáhl 
Thurn od Českých Budějovic, kde 
nechal část vojska pod vedením 
hraběte z  Hohenlohe. Zbylé voj-
sko v okolí Českých Budějovic ne-
bylo schopné celé město obklíčit 
a  cesty na  jihozápad tak zůstaly 
volné, čehož dokázali císařští při 
své snaze dostat k  Budějovicím 
posily velmi dobře využít. Během 
obležení docházelo k  různým 
srážkám znepřátelených stran, 
ale šlo spíše o nejrůznější šarvát-
ky a  výpady malých ozbrojených 
oddílů. Největší úspěch v  těchto 
šarvátkách se  povedl Oldřichu 
Kinskému a  jeho jezdcům, kteří 
rozprášili nově zverbované císař-
ské posily pod vedením Jindřicha 
Duvala Dampierra, a  zajaly Bu-
quoyovu armádní pokladnu. 

Obě vojska operovala po ce-
lých jižních Čechách, většina měst 
se  přidala ke  stavovským, pouze 
Český Krumlov držel s  císařský-
mi a  vytvářel vhodnou spojnici 
s Horním Rakouskem, které však 
zachovávalo neutralitu a  nedo-
volovalo skrz své území průchod 
vojsk. Císařské vojsko bylo v Čes-
kých Budějovicích obklíčeno, ale 
v  tom smyslu, že  bylo odříznuto 
od posil a nemohlo se samo dostat na území ovládané císařem. Také proto se Buquoy už od začátku svého 
kvartýrování v Českých Budějovicích snažil dosáhnout přechodů hranic a to nejlépe do Pasovska, z něhož 
mu byly přislíbeny posily. Během zimy mezi léty 1618 a 1619 polevili stavovští ve své bdělosti a početným 
císařským posilám se podařilo proniknout do země po Zlaté stezce. Naopak stavovské posily v podobě voj-
ska Petra Arnošta Masfelda byly císařskými včas spatřeny a pomocí lsti a vypálení Netolic donuceny k bitvě 
u Záblatí 10. června 1619, v níž mansfeldské vojsko na hlavu prohrálo a bylo rozprášeno.

Hlavní voj stavovské armády pod vedením Jiřího Fridricha Hohenlohe, do té doby kvartýrující na Ru-
dolfově, dostal po porážce u Záblatí povolení direktorské vlády k opuštění základny na Rudolfově a ústupu 
k Třeboni a Stráži nad Nežárkou. Ten nastoupil 15. června a byl velmi neuspořádaný. Stavovské vojsko 
svůj tábor zapálilo a  vydrancovalo vlastní markytány. Posléze ustupovalo v  devíti houfech. Za  nimi vy-
razil z Českých Budějovic Dampierre, ale zadní voj stavovského vojska jeho jednotku u Lišova rozprášil. 
Dampierrovi Uhři tak alespoň vydrancovali Lišov, stejně jako budějovický městský praporec 16. června 
vydrancoval dlouho konkurenční Rudolfov.

Obléhání Českých Budějovic v roce 1619

Jezdecký portrét Ferdinanda II. a Karla Bonaventury Buquoye, 
v pozadí obléhané České Budějovice

Obléhání Budějovic českými vojsky 1619 
SOkA České Budějovice, Sbírka vedut.

CÍSAŘSKÁ STRANA
1 Město Budějovice
2 Pražská brána
3 Svinenská brána
4 Ležení velitele Fuggera včetně jezdců pana 

Dampierra a dvou španělských praporců
5 Kvartýr Stauderovců
6 Kvartýr jízdy velitele Löbelse
7 Kvartýr jízdy velitele von Meggau

8 Reduty a kurtina na předměstí
9  Šance a reduta generála Buquoye 

včetně děl
10 Šance a reduta knížete saského
11 Šance a reduta velitele Fuggera
12 Obšancovaná hráz a dělo
13 Post velitele Staudera
14 Vesnice Suché Vrbné (Fellern), 

kde se denně bojuje

STAVOVSKÁ STRANA
A Rudolfov neboli Hory
B Vráto (Brod), kde leží Kinský
C Adamov (Ungnádské Hory)
D Vesnice Hůry
E České šance a baterie
F Dvě další české šance
G Vesnice Hlinsko (Linz)
H Šance a baterie

I Obšancovaná cihelna a baterie
K Český post ze kterého denně bojují  

se Stauderovskými



Počátek třicetileté války zastihl jihočeská sídla nepřipravená čelit hrozbám dlouhodobého válečného 
konfliktu. Většina měst byla chráněna zastaralými středověkými hradbami, které byly jen málo odolné proti 
útočným prostředkům moderní války. V průběhu klidného 16. století se navíc rozrostla o rozsáhlá nechráně-
ná předměstí, která se opakovaně stávala obětí ničení a drancování. Jen několik málo lokalit bylo opatřeno 
kvalitním bastionovým opevněním vybudovaným podle zásad italské pevnostní školy, které bylo schopno 
odolávat delšímu soustředěnému obléhání. Důležitou roli ale hrála také vůle obránců k odporu, která mnohdy 
umožnila odrazit útok daleko silnějšího útočníka. Nejhorší osud zpravidla potkal menší neopevněná města, 
která se  nacházela v  trasách opakovaných průtahů vojsk obou válčících stran. Řada jihočeských sídel 
se na konci třicetileté války nacházela v troskách a téměř bez obyvatel.

Nové Hrady
Přestavba a  zesílení opevnění podle 

projektu italského stavitele Antonia Ca-
nevalla provedené na  počátku 17. století 
umožnily úspěšně bránit původně gotický 
hrad v  Nových Hradech. Strategická po-
loha Nových Hradů vedla k opakovaným 
pokusům císařských jednotek o  jejich 
ovládnutí. Hlavní útok pod vedením poz-
dějšího majitele novohradského panství 
hraběte Buquoye byl zahájen 24. června 
1619. Zatímco město bylo obsazeno bez 
boje, švamberská posádka hájící hrad 
kladla houževnatý odpor. Provizorní dře-
věné opevnění před hradem sice bylo rych-
le obsazeno, útok však uvázl na 15 metrů 
hlubokém obezděném hradním příkopu, 
který se útočníkům nedařilo překonat. 
Úspěch nepřinesl ani noční útok, během 
něhož se Buquoyovi Uhři pokoušeli příkop zaplnit sudy a otepmi z roští. Čestnou kapitulaci a volný odchod 
obránců hradu přineslo až vyjednávání následujícího dne.

Vítkův Kámen
Díky své strategické poloze byly 

v průběhu třicetileté války vojenskou po-
sádkou obsazeny také některé středověké 
hrady. Jedním z nich byl i šumavský Vít-
kův Kámen, z nějž bylo možné kontrolo-
vat důležitou komunikaci vedoucí do Hor-
ních Rakous. Hrad sice byl ještě v  16. 
století opatřen moderním bastionovým 
opevněním, to však neumožňovalo využít 
při jeho obraně dělostřelectvo. Na nejvíce 
ohrožené jihovýchodní straně proto bylo 
opevnění doplněno o  dvojici válcových 
dělostřeleckých bašt, z nichž bylo možné 
ostřelovat přístupovou cestu do  hradu. 
Ani takto zdokonalené opevnění však ne-
ochránilo Vítkův Kámen před útokem cí-
sařských oddílů, které hrad dobyly v závě-
ru roku 1618.

Třeboň
Jedním z mála jihočeských měst, kte-

ré na počátku třicetileté války disponovalo 
moderním fortifikačním systémem schop-
ným odolávat dlouhodobému obléhání, 
byla švamberská Třeboň. Přibližně v  le-
tech 1525–1526 zde Rožmberkové inspi-
rovaní italskou pevnostní školou nechali 
vybudovat mohutný sypaný val s  vnitřní-
mi kasematy, před nějž předstupovaly do-
vnitř otevřené dělostřelecké bašty. Silně 
opevněné město, jehož obranyschopnost 
zvyšovala přilehlá soustava rybníků, dlou-
ho odrazovalo císařské vojsko od  pokusů 
o jeho dobytí. Jako jedna z posledních sta-
vovských pevností odolávala Třeboň úto-
kům ještě dlouho po bělohorské porážce, 
její obránci kapitulovali po půlročním ob-
léhání až 23. února 1622.

Vimperk
Pokud se  útočníci chtěli vyhnout 

dlouhému obléhání, uchylovali se  zpra-
vidla k  překvapivým nočním přepadům, 
které měly zaskočit nepřipravené obrán-
ce. Účinným prostředkem, s jehož pomocí 
bylo možné vyvrátit i dobře zabezpečenou 
bránu, byla tzv. petarda. Jednalo o kovo-
vou nádobu ve  tvaru zvonu, která byla 
naplněna střelným prachem a  odpálena 
s ústím přiloženým k bráně. Díky použití 
petardy pronikli 23. října 1619 Mansfel-
dovi vojáci do zámku ve Vimperku, který 
byl v  té době obsazen císařskou posád-
kou. Většina obránců byla pobita a zámek 
vydrancován. O  rok později vydali vim-
perští měšťané město bez boje císařským 
oddílům a také stavovský velitel Jan Anděl 
opuštěný vlastními vojáky byl nucen kapi-
tulovat.

Trhové Sviny
Snadnou kořistí pro nepřátelská vojska byla v  době třicetileté války 

menší městečka, která nebyla chráněna kamennými hradbami. Obranu Tr-
hových Svinů na počátku roku 1619 zajišťoval praporec stavovského vojska, 
který v době hrozícího útoku císařských oddílů zabezpečil přístup do města 
dřevěnými zátarasy. Hlavním těžištěm obrany se stal areál farního kostela 
se  hřbitovem obklopený kamennou zdí. Obranyschopnost této provizorní 
pevnosti byla zvýšena vybudováním několika dřevěných srubů. Ani toto na-
rychlo vybudované opevnění však neuchránilo stavovskou posádku proti 
útoku početně silnějšího Dampierrova vojska a  Trhové Sviny byly nakrát-
ko obsazeny císařskými oddíly. Depot mincí ražených v různých evropských 
zemích, který byl nalezen zakopaný u zdi kostela, mohl být osobním majet-
kem jednoho z obránců.

Písek
Sgrafito podle návrhu Mikoláše Alše 

zachycuje jednu z největších tragédií v his-
torii královského města Písku, kterou bylo 
jeho dobytí a  vydrancování spojenou cí-
sařskou a ligistickou armádou dne 30. září 
1620. Když při podzimní ofenzivě katolic-
kých armád přišla řada i na jihočeský Pí-
sek, odmítli se jeho obránci vzdát. Teprve 
poté, co byly písecké hradby narušeny sil-
nou dělostřelbou, byli ke  knížeti Maxmi-
liánovi Bavorskému vysláni poslové s  ka-
pitulací. Po  jejím přijetí mělo být město 
ušetřeno drancování, což pro by pro útoč-
níky znamenalo menší kořist. Bez ohledu na probíhající vyjednávání proto Buquoyovy oddíly vtrhly na opačné 
straně do města a zahájily jeho drancování a vraždění obyvatel. To údajně dosáhlo takového měřítka, že po pří-
jezdu císařských velitelů zde nebyl nikdo, od koho by mohli přijmout kapitulaci. Krvavý masakr v Písku otřásl 
celými Čechami a výrazně podlomil vůli k odporu u dalších měst stojících na straně vzbouřených stavů.

Tábor
Dávná neohroženost hu-

sitských bojovníků ožila v  ži-
lách obyvatel Tábora při jeho ob-
ležení Marradasovým vojskem 
v roce 1621. Houževnatý odpor 
obránců doprovázený častý-
mi protiútoky donutil císařské 
velitele vybudovat opevněný 
obléhací tábor s  předsunutý-
mi dělostřeleckými redutami 
a  přibližovacími příkopy. Ryti-
na Václava Hollara zachycuje 
kromě tábora obléhatelů také 
útočící císařské oddíly vybave-
né žebříky k překonání hradeb. 
V  obleženém městě jsou patr-
né škody způsobené ostřelová-
ním, zdůrazněno je především 
rozsáhlé poškození věže farní-
ho kostela. Teprve nedostatek 
potravin a  střeliva přinutil vy-
čerpané obránce 18. listopadu 1621 kapitulovat. Před vydrancováním zachránilo Tábor pouze zaplacení 
vysokého výpalného a propadnutí veškerého majetku měšťanů.

Zvíkov
I  po  porážce protihabsburského po-

vstání zůstávala na  jihu Čech řada sta-
vovských pevností, jejichž posádky ještě 
dlouho setrvávaly v  odporu proti císařské 
armádě. Po  dobytí Tábora a  Třeboně zů-
stal baštou posledního odporu hrad Zví-
kov držený oddíly člena direktoria Petra II. 
ze Švamberka. Strategicky umístěný hrad 
nebylo možné dobýt přímým útokem, proto 
23. května 1622 zahájil generál Marradas 
jeho obléhání. Během něj císařská armá-
da vybudovala několik polních pevnůstek 
na  vyvýšených polohách v  okolí hradu, 
z nichž obránce ostřelovala z těžkého dělo-
střelectva. Posádka hradu kapitulovala te-
prve poté, co dorazila zpráva, že očekáva-
né posily z  Kladska nepřijdou. Sjednanou 
dohodu o volném odchodu však Marradas 
nedodržel a po vydání Zvíkova nechal jeho 
obránce zajmout.

Obrana a dobývání jihočeských měst, hradů a zámků



Pěchota
Pěchota představovala za třice-

tileté války nejpočetnější část vojska. 
Každý pěchotní regiment se  sklá-
dal z  pikenýrů a  mušketýrů. Muš-
ketýři se dostali do boje jako první, 
jelikož ze  svých zbraní mohli pálit 
na vzdálenost až 400 kroků. Vzhle-
dem k  tomu, že  mušketýři útočili 
primárně na dálku, nenosili ochran-
nou zbroj a bojovali v civilním oble-
čení a  klobouku, maximálně mohli 
mít přilbu. U  boku nosili poboční 
zbraň, většinou kord. K  vybavení, 
které se  vázalo k  mušketě a  kte-
ré měli vždy u  sebe, patřil bandalír 
s  dvanácti dřevěnými schránkami 
s  dávkou prachu na  jeden výstřel, 
kterým se  podle jejich počtu říkalo 
apoštoly. Na bandalíru byl přivázán 
také váček na  kule a  ucpávky. K  mušketýrské výbavě patřila i  prachovnice s  další zásobou černého pra-
chu a malá prachovnička s jemným prachem, který se sypal na pánvičku muškety a zapaloval doutnákem 
při výstřelu. Pokud byli mušketýři v pohotovosti, museli s sebou vždy nosit zapálený doutnák v plechové 
luntschránce. K upěchování prachu, kule a ucpávky se používal nabiják, jenž byl nedílnou součástí muške-
ty. Jelikož mušketa byla poměrně těžká zbraň vážící kolem 7 kg, k výstřelu se používala furketa – dřevěná 
tyč s okovanou patkou a vidlicovitým nákončím na druhém konci, o níž mušketýr svou zbraň při výstřelu 
opíral. Opětovné nabití muškety však bylo zdlouhavé a u dobře vycvičených jednotek trvalo 1 - 1,5 minuty. 
Při nabíjení byli mušketýři bezbranní, a proto se do boje zapojila druhá část pěchoty – pikenýři, kteří byli 

vyzbrojeni 4-5 metrů dlouhou dřevěnou píkou s kovovým hrotem na konci. Tito vojáci na sobě nosili přilbu, 
kovový límec, přední a zadní plech a k nim připnuté šorce, jež chránily stehna. Kromě píky měli i poboční 
zbraň, například kord nebo tesák pro případ, že došlo na boj muže proti muži v kratší vzdálenosti, než jim 
umožňovaly píky. Pikenýři byli také velmi účinnou obranou proti jízdě. Během třicetileté války se vypro-
filovala speciální část vojska a to dragouni, kteří byli jakousi pěchotou na koních. Jejich výhoda spočívala 
v tom, že se mohli rychleji přesouvat, ale po přesunu z koní sesedli a bojovali jako běžná pěchota. Jejich vy-
bavení bylo obdobné jako u dalších typů pěchoty, pouze přizpůsobené převozu na koních – mušketýři své 
muškety zavěšovali na řemen na záda a pikenýři s sebou vozili kratší píky.

Vojáci třicetileté války

Jezdectvo 
Druhou nejpočetnější součástí 

armád třicetileté války bylo jezdec-
tvo, které kromě účasti v  bitvách 
mohlo být využíváno k  průzkumu, 
rychlým přepadům či  drancování 
území nepřítele. Elitními jednotka-
mi jezdectva byli kyrysníci, což byli 
těžkoodění vojáci chránění plátovou 
zbrojí, jejíž typickou součástí byl 
prsní a  zádový plát – kyrys. Kyrys-
níci byli vyzbrojeni mečem a párem 
jezdeckých pistolí. Jejich úkolem 
bylo při opakovaných nájezdech roz-
rušit střelbou nepřátelskou sestavu 
a poté zaútočit chladnými zbraněmi. 
Typickým jízdním střelcem z  doby 
třicetileté války byl arkebuzír. Jeho 
hlavní zbraní byla arkebuza, což byla 
kratší a lehčí varianta pěchotní muš-
kety. Arkebuzíři neměli tak kvalitní 
zbroj jako kyrysníci, proto prefero-
vali především boj na  dálku. Pro-
vádění diverzních akcí a  průzkumu 
bylo úkolem lehké jízdy, jejíž výzbroj 
tvořily zpravidla šavle a pistole. Díky 
tomu, že  tito vojáci nenosili zbroj, 
byli schopni provádět nečekané pře-
pady a vyhnout se střetu se silnějším 
protivníkem. Vzhledem k  náročné-
mu jezdeckému výcviku a  vysoké 
ceně ochranné zbroje byly jezdecké 
oddíly formovány především z  pří-
slušníků šlechty. 

Dělostřelectvo
Palebnou sílu útočícího vojska 

výrazně zvyšovalo dělostřelectvo, 
které v době třicetileté války již bylo 
neodmyslitelnou součástí armád 
všech válčících stran. Děla hrála zá-
sadní roli zejména při obraně a  ob-
léhání pevností, které bez jejich po-
moci prakticky nebylo možné dobýt. 
Využití děl v  polních bitvách bylo 
zpočátku limitováno jejich malou 
mobilností a  nízkou rychlostí střel-
by. V  průběhu války proto byla po-
stupně zaváděna menší (plukovní) 
děla se  zvýšenou pohyblivostí a  vy-
lepšenými palebnými schopnostmi. 
Jako střelivo byly používány zejmé-
na kamenné či  železné koule, proti 
pěchotě se uplatnily kartáčové střely 
nebo dvě koule spojené řetězem. Při 
ostřelování nepřátelských pevnos-
tí se  používaly hlavně moždíře, což 
byla velkorážní děla s krátkou hlav-
ní, do  nichž byly nabíjeny granáty 
naplněné střelným prachem. Dělostřelci byli v rámci každé armády považováni za kvalifikované specialisty 
a jejich žold byl vyšší než u ostatních složek vojska.

Mušketýr

Bitva kyrysníků

Jízdní souboj dvou arkebuzírů. Po výstřelu z palných zbraní pokračovali jezdci 
v boji meči nebo šavlemi.

Před nepřátelskou palbou nebo protiútokem jízdy byli dělostřelci chráněni tzv. 
gabiony, což byly vyplétané kruhovité koše naplněné zeminou. Velký počet děl 
s různými rážemi nutil dělostřelce vozit s sebou dostatečnou zásobu dělových 
koulí s různým průměrem. Tento problém byl vyřešen postupnou unifikací 
vyráběných děl zaváděnou v průběhu třicetileté války.

Pikenýr v pozici proti jízdě Učebnicově ideální souboj dvou mušketýrů

Střet císařských kyrysníků se švédskou jízdou v čele s králem Gustavem II. Adolfem. V průběhu třicetileté války vycházelo 
najevo, že omezení vyplývající z nošení těžké zbroje značně převažují nad ochranou, kterou svému majiteli přinášela. Většina 
obrněných jezdců proto postupně od nošení kompletní zbroje upustila a spokojila se pouze s kyrysem a otevřenou přilbou. 

Nasazení většího počtu lehkých děl, která postupovala současně s útočícími jednotkami a poskytovala jim palebnou podporu, 
bylo novým taktickým prvkem v bitvách třicetileté války.


