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Ke vzniku tohoto mimořádně dlouhého a krvavého konfliktu vedlo několik důvodů. Prvním z nich byl rozkol 
mezi ----A4------ a -D11------ v 16. století, druhým pak obrovský nárůst moci C2--------- dynastie, která na 
počátku 17. století  vládla v ---E5, ve -------E1- včetně jeho -----A6- a ve střední Evropě vytvořila soustátí  
C4-------- zemí, ------ zemí a ----. 
V tomto novém soustátí rostlo napětí i z dalších příčin. Nejen, že většina B8-------- obce těchto zemí se na 
rozdíl od vládnoucího rodu hlásila k ------------, ale navíc pro sebe požadovala větší moc podle principů tzv.  
-B1------- monarchie tak, jak v fungovala v některých z těchto zemí před rokem ---- za vlády ---B6------. 
K otevřenému konfliktu dozrály poměry nejrychleji v -----, kde se v květnu ---- obrátil hněv části -D6--- proti  
-----------E8  Slavatovi  a  Martinicovi  a  výsledkem  byla  ----E4------D8,  považovaná  za  počátek  ----------- 
povstání. Po smrti císaře -E9----- bylo zrušeno dřívější uznání nástupnického práva jeho příbuzného -----D4---- 
a na český trůn je povolán -----D7- ------. Vůdci povstání si od toho slibovali širší ---------- podporu svého úsilí,  
neboť nový český král byl hlavou -F7----------- ---D3 v Říši. Když se podařilo získat pro povstání F1------- 
stavy, podepsat konfederaci i se stavy E10--------- a uzavřít spojenectví se E7------------ vévodou Bethlénem, 
dosáhlo povstání své největší síly, díky níž dojde dokonce dvakrát k obléhání samotné ---F3-.
Přesto povstání skončilo neúspěchem. Zatímco povstalcům se spojence v ---- získat nepodařilo, jejich soupeři 
byli úspěšnější. Do boje zasáhlo vojsko ---B9----- ----, vedené --D2-------- ---------, jež nakonec v roce ---- v 
rozhodující bitvě na ---- ---- porazilo vojsko povstalců. 
Další fáze války se nazývá válkou ------- (1620-1623), neboť  šlo především o porážku a území teď již bývalého 
českého krále, který nakonec skončí v nizozemském exilu. Novou dynamiku získala válka v momentě, kdy se 
do bojů vložily státy ze -E3---- Evropy. Prvním z nich bylo -----B2, podle něhož se nazývá i další fáze války 
(1625-1629). Jeho panovník -D9------ IV. dokázal vytvořit velkou koalici, ale přesto po počátečních úspěších 
utrpěl v roce 1626 několik vážných porážek a o tři roky později byl zatlačen až k ---B5-. Hlavní zásluhu na tom 
měl císařský vojevůdce -----A3- - ----------, který situace využil i k osobnímu vzestupu. 
Na vrcholu moci  se  ocitl  i  císař  ---------,  jenž se rozhodl  vydat  tzv.  B3---------  -----,  podle něhož měl  být 
navrácen veškerý církevní majetek, zabraný -----F4----- po roce 1555. A tady císař narazil,  protože zároveň 
potřeboval podporu pro volbu svého B4---. V roce 1630 tak musel ustoupit a vyhovět říšskému ----C3 nejen 
odvoláním výše zmíněného dokumentu, ale také --------D10-, který příliš provokoval rychlým nárůstem své 
moci. To byl nebezpečný tah, neboť v té době již probíhala invaze -----, otevírající další kapitolu války (1630-
1635). Jejich nástup byl tak rychlý a zdrcující, že císař musel požádat --A5------- o návrat do čela vojsk. Jemu 
se podařilo postup zastavit bitvou u -F2----- (1632), jež sice skončila nerozhodně, ale zahynul v ní král E6----- 
II. -----. Císařovy problémy tím však neskončily. Jeho nejdůležitější vojevůdce totiž nezapomněl na předchozí  
potupný odchod a vedl vlastní ---B10- jednání s nepřítelem. Proto rozhodl císař o jeho zavraždění, k němuž 
nakonec došlo v únoru 1634 v ----. 
------- po dalších porážkách ztrácejí  podporu svých spojenců, proto si  hledají nové.  Tak vstupuje do války 
konečně otevřeně i -----A2-, která je předtím podporovala diplomaticky i finančně. Tím začíná poslední fáze, 
válka ------- - ---------E11- (1635-1648). Zde již je zcela zřejmé, že nejde o konflikt C5---------, nýbrž otevřeně a 
pouze  -D1------.  Postupem  času  se  projevuje  také  rostoucí  vyčerpání  z  války  a  nemožnost  dosáhnout 
jednoznačného  výsledku  bojovými  akcemi.  Proto  se  představitelé  obou  stran  scházejí  k  jednáním,  jejichž 
výsledkem je -------D5-- ---. 
Válka  nakonec  přinesla  potvrzení  roztříštěnosti  ----  a  další  oslabení  pozice  ------,  neboť  mírová  ujednání 
stanovila  suverenitu  -C1---  na  svém území.  Pro  -----A8---  byl  významný i  mocenský úpadek ---------,  jež 
definitivně ztratilo B7---------  provincie i území ---F5-------.  Výsledky a důsledky války naopak znamenaly 
posílení -A1-----, jež mohla těžit z vyčerpání svých politických soupeřů. 
Válka však také zásadně změnila evropskou společnost. Především v rozsáhlých oblastech ---F6, kde byly boje 
nejdelší, došlo k prudkému poklesu počtu ------A7-, které mělo za důsledek nedostatek -E2------ a rozšiřování 
šlechtických velkostatků. 
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