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- POLITICKE DĚJINY

v íjnu 1,648

někdejšímu vychovateli královny Kristiny biskupovi
Mathiae
i svému p íteli a ochránci kancléň Oxenstiernovi:
Janovi
Shlédněte na nórod, na ktery jako pruní mezi europsk mi nórody róčil

shlédnout Kristus tím, že jej uyrual z temna Antikristoua, národ, ktery
d íue než jiní nórodoué p ijal osuícení,samojedin po celé století uydržel

a navíc ten ,,národ",
za néjžKomensk orodoval, žtlícínyní na zerní Koruny české,
byl užjin}m národem, jenž by mysl exulantri nepotěšil. Jako by se
měla naplnit věštecká slova oblíbenkyně Jana Amose Kristiny
Poniatowské, která v roce 1,629 prorokovala, že se lid česk} roz279) pťÝlrína v,.icho d a západ a církev bude ode všech opuštěna.'7n)
běsnění zu iuosti Antikristoz7. Nestalo se tak,

Iv

Panování Ferdinanda III. a počátek vlády Leopolda I.

II/1

VE STÍNU VÁLEČNÝCH SĚO
podepsán, po celé Evropě se rozjeli poslové, kte í oficiálně
vyhlašovali tuto radostnou skutečnost, konaly se okázalé slavnosti
doprovázené divadelními p edstaveními a ohňostroji. Razily se
pamětní mince a medaile a v p iležitostn}ch tiscích se alegoricky
vyjad ovala naděje, že se záhy vrátí klid, právo i prosperita. Déle
než jeden měsíc se ještě v Praze bojovalo, ale i poté, co bylo vyjednáno p ímě í mezi stranami a akademická legie i měšťanéslavnostně
složili zbrané, zůstávalt Švédovéve městě na levém vltavském b ehu. Ačkoliv už žllri sPražany v pokoji, nebyli vítan, ml.hosťy a }rlavní město královswí opustili - ne zcela dobrovolně a po vyplacení
ftnančnínáhrady - na začátku ffjna 1649. Teprve poté čteme v kle-

Mír byl

mentinskérn díái: Ve

sloužilo Te Deum u p íležitosti
jednotliu
ch městech bylo uypáleno po císa odchodu nep ítele z Prahy a u
280) ském zp sobu tňkrót z děl."o) Olomouc se dočkala osvobození od
ušech kostelech se

švédsképosádky dokonce až v čewenci 1650. Postupn odchod
Švédribyl organizován na záHadé zatímního recesrt, ktery byl podepsán v zá í 1,649 a zaručov,al oboustranné vyklizení pozíc - císaňké
281) oddfly měly opustit ffši a Švédové
českézemě.2s')
skončila válka, která hluboce zasábla do života současník
v mnoha zerních, pozměnila mocenské pozice a zprisobila oslabe*
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v ňši, pokles vlivu Habsburkri a povznesení role
Francie ízenépolitikem a diplomatem širokéhorozhledu, kardilrálem Richelieuem. Švédskose stalo na delšíčas hegemonem
scveru, ovšem vyčerpávalo se dalšími v boji, které byly mimo jiné
lltttné k uplatnění nadměrně zbytnělé armády. Jeho expanze už
rresmě ovala do centra evropského kontinentu, ale v,.ihradně do
1lrostoru Baltského a Severního mo e, Polska a Ruska.2") Vestfil- 282)
ské mírovésm]ouvy byly a jsou oceňovány jako plnohodnotné
tlokumenry z hlediska práv národri, snažily se rovněž oslabit absotr tistické p o žadavky j ednotliv,.i ch konfesí a pňbr zdlly konfrontačllí trendy uvnit západního k esťanství, tak charakteristické pro
2$)
celé p edchozí století.283)
Mírovésmlouvy zakončily válku, twajíci nezvykle dlouho
i z hlediska doby, kdy ozbrojené konflikry byly více normálním
stevem mezistátních vztah než mír - kdy válka byla ,,permanentlrí skutečností" a mír ,,v,jimečnYm stavem". SPočívalY motivY
k vybuchu tňcetileté války p edevším v náboženské síée, jak si
vysvětlovali mnozí současnícii pozdější dějepisci a podnes se takttl píšev adě školníchučebnic? Nebo se jednalo o boj o hegetttonii, neshody rnezi vládci, či kombinaci několika r zn, ch zdro.iťi vedoucích k takovému napětí, které nemohlo než nevy stit
v násilí? Nebo by bylo lépe zcela rezígnovat na definování čehosi,
(,() se definici vzpouzí, a smí it se s tím, že jakkoliv je těžkévribec
tlclkryt dění v dobách dávno minulych, o to obtížnějšíje dobrat se
.iclro smyslu?28o) Akté i války, respektive souvislého etězce dílčích284)
ktlnfliktri, ospravedlňovali své počínánímnožstvím letákti, novin,
rrtanifest i jinlich tiskovin vysvětlujících naprostou oprávněnost
;t ,,posvěcenÍ" vlastních skutk a naopak odsuzujících Činy strany
l p a čnéj ako cosi zavrženího dného, p ostr ádajícího j akékoliv opo
dstlltnění a protivícího se Bohu. V podobn ch tiskovinách určerrych Širokm vrsťvám obyvatelstva vŠakneb, vá uvedeno zhola
tlic o skutečn ch a bezprost edních motivech vedoucích k válce.
'/,pravidla se v znesvá en ch táborech
opakuje 6lrzení, že právě
285)
jcrr boj té či oné strany je spravedliú a právoplatny.rrr)
Válka, která se právem označova]a jako ,,dlouhá" a jejížetapě do
1rtlclepsání pražského míru se často z potrledu íšskéhoffkalo ,,válka
rrí centrální moci

l
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Simplicius Simplicksimus Jakoba Grimmelshausena,"') & sugestivně

je iiustrovala téždfla rn watná. Vraceli se k nim írrrrozíkazatelé.
jezuíq Daniela Nitsche: Ó, jak jest
Jak rnistiž né zni pasáž z kázání
to ukrutn ztíhubce tlojna! ... Ilrmo se bije, žoldnéi šturmem se proti
llaštóm ženou a k městu harcují a nabíhají, po té i druhé straně uojáci
padají, po sobě šlapají, rněsto dob uají, co ekneme? Řekneme: Vojna to
sebou p ináší, a to z té p íčiny,aby poróžku kruauou lidí p sobila, města
plundiouala, rozchuátila, až do gruntu uyurátila, obyuatele až do posled_
ního sečmo i bodno uesměs pobila, uystínala, uyhubila, ušecko u spóleniš_
tě, zbo eniště a z íceniny obrótila..."') Snad tu rn mluvny kazatel
zachytil skutečn drivod a tragickou legitimizací válečn, ch kon-

161
287)

288)
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německá", p edstavovala vleklá masová jatka, jež už v roce 1,648
označtl Adolf Brachel$s za válku tňcetiletou.2e) Dtisledky vojensklch operací byly katastrofilní. V postižen ch zemich došlo k poklesu počtu obyvatelswa zprisobenému nejen bezprosďedními ztrátami
v biWách, ale i hladem, epidemiemi, vysílením.Smrt v mnoha podobách stíhala vojáky a jejich četn} doprovod, ale i oblruatele měst
a vesnic. Je ptokázáno, že dokonce více žoldnézahynulo pň dlouh ch a narnáhavych pochodech, špatnou v živou p i nedostatečném
zásobováni a nákazou bujícív hygienicky katastroíálních podmínkách
táborťr než v biwách. Svou daň si vybíralo rovněž nadměmé holdo-

vání alkoholu, jemuž se nevyhnuli velitelé (proďu\i.mi puáky bvli
napffklad Matyáš Gallas i jeho někdejší spojenec, později soupe
Ottavio Piccolomini) ani prostí vojáci. Jak by také bez podobné
vzpruhy mohli dávat všanc své životy, nez ídka za mizern, plat|
Hrrizy války p ipomínaly deníkové vzpomínky, kroniky, líčily
je romány, rnezí nimi samoz ejmě i ten nejznámější - Dobrodružn

Právě proto, že se popis válečnélítice stal součástíhomiletiky,
kronik, krásné literatury i t eba jarmarečních písní,něktefi histori_
kové dopad tňcetileté války poněkud relativizují.'8) Objevují se
soudy vykazujicí informace o poválečné,kňzído íšepohádek,
badatelé dokládají , že se mnohdy za hodnověrné zprávy pokládají
literární či kroniká ská klišé,ričelovéhyperboly a realita je zast e_
rra divadlem hr zy, jež zachycují ve vywarné podobě Callotovy
rytiny. V dané souvislosti jsou p ipomínány pňklady kanibalismu
vynuceného strašnou bídou nejen ekonomickou, ale i morální,
_
Skutečně, v těchto pfipadech se vesměs jedná o klasické topos
clrmurn pffběh, kdy rodiče v krajní nouzi pojedí svá dítka (či
rraopak), s oblibou opakují rozlíčnávyprávění od antiky až hluboko do novověku. Tyto detail však nemohou zakryt skutečnost,
že drisledky po desetiletí trvajícíhokonfliktu hluboce poznamena_

ly

adu zemí. Samoz ej mé, že lidé v mnoh ch evropsk,.ich regio_
ttech se o válce dozvidalijen zprost edkovaně, ale značná část íše
(rrejvíce Meklenbursko, Pomo ansko, Bavorsko či Fďc), země
podunajské monarchie nebo severní Itálie téžcepočítalyválečné
škody.

Kromě hmatateln ch škod, které někde nebyly natolik závažné,
lby je nebylo možno záhy napravit, je t eba vzít v rivahu škody
rrrorální - depres e ze sttachu o hol,. život, či na druhé straně
pohrdání životem bližních,množícise loupeže a nár st zločinnos_
ii v krajích, kde se potulovaly skupiny dezertér a marodérti, Lidé

289)
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reagovali na válečnou situaci r zně - jejich prožitky se lišily
v závislosti na p íslušnostik té které vrsťvě společnosti, stupni
vzdélání,pohledy se rriznily generačně, jinak ji vnímali muži
29o) a jinak
ženy."o) Na jedné straně se lidé více pňmykali k Bohu, na
straně druhé Podle hesla carpe diem (užívej dne) usilovali v časech
ohroženío prožitímaxima světsk}ch rozkoší.stesky na pokles
mravtio obžerswía smilstvo kalily i poválečnou radost z míru.
Nelze než souh]asit s moderním anglicklím historikem Geoí reyem
Parkerem, kteni glosoval tehdejší mezinárodní situaci takto:
,,Toto
je století uojóka," napsal u roce 1641 Fuluio Testi, itakk! bósník a
uelitel, Měl praudu. Europa byta tehdy uíce znep ótelená než kdy jindy

291) a futo
nep ótelstuí se zóroueň dot"lkalo dosud neuídaného počtu roják,x.rr|1

292)

Dodejme, že i,,dosud nevídaného počtu" civilních obyvaiel.
v nezmenšené mí e to platí také pro zemé koruny české,které
se staly čast|m jevištěm bitev i pr tah armád,, jež znarnenaly
nejen bezprost ední devastaci krajiny, ale p edevším zatížení
nucenym zásobováním vojsk. vesnice a neopevněná městečka
byla vypalována a obyvat.ie pr.a bížícími
se oddfly prchali do
lesri, kde se skr".vali po dobu trvajícího
1Bbezpečíabrili s sebou
to nejcennější z domácností i domácí zví ectvo. Na druhé straně
obnova venkova, pokud se ovšem do starych sídlišťměl kdo vrátit, netrvala tak dlouho. vlistavba alespoň provizorních stavení
nevyžadovďa p ílišnákladti a jednoduch systém zemědělského
hospoda ení sk tal možnost sklidit rodu již p íštírok poté, co
byla pole zpustošena kopyty koní a koly téžk,chvozri. Ěylo jen
t eba, aby si sedláci p i ťrtěku do les vzali nejnutnější osivo a spolu se svymi životy ochránili i životy domácího zví ectva. všechny
cennosti a peníze na hotovosti se ukr[valy na bezpečnlich místech, u vrchností na pevn}ch hradech, nebo byly zakopány do
zetně, o čemžsvědčípozději nď,ézané,,poklady". Počet pusnich
vsí po vá|ce, tedy těch skutečně zničen, ch, nebyl však pravděpodobně p ílišvysokli.2rr)
za války byl narušen dálkov,i obchod, ale rozhodně nebyl rozvrácen plně. Domácí lokální tržištěožívalaokamžitě po uklidnění válečnésituace. obnova měst byla ovšem náročnější požáry
-

a

plundrování, více než st elba

z děl, poničily adu lokalit
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v ť]cchách, na Moravě a ve Slezsku. Popelem zcela nebo z velké
ť,;isti lehl Beroun, Nymburk, Česk. Brod, Kolín, Žaclé , Liberec,

tltllešov, Jihlava, Olomouc, která byla nejdéle ve švédsk,.ich
tttktlu, část Hlohova a další.Pň doblivání a obléhání pravidelně
vypalovali ze strate1,tltllehla zkáze všechna p edměstí, 1ež vojáci
git.kych, ,,preventivních" drivodri. Rekonstrukce měst pak
i vyššífinančnínáklady a kromě
1rtrt,lropitelně vyžadovala delšíčas
mohla novou v,stavbu stikterá
rrtlr<l téžpochopení vrchnosti,
tttttlovat sníženímnebo dočasn, m odstraněním poddansk ch
,l,ivek.

ťrdaje obsažené v

prvních česrejstňcích)
ch
kyclr a moravsk.ich katastrech (berní rule a lánsk
,t stlttpisu po izovaném pro pot eby arcibiskupství, kde měli b,.it
rrllyvatelé evidováni podle p íslušnostik jednotliv,.im konfesím.
Vštrde je uváděna celá ada pusr, ch vsí či pusr,. ch domri (poustek)
vc ttrěstech. Problémem je fakt, že mnoho vsí prokazatelné zaníkltl už dňve, během L5. a 16. století, a někdy se za ,,pusté" ozíaa_
čtlvaly ty lokaliry nebo budovy, kde nesídlil hospodá , ale jen
jednat i o daňové podvody.
1ltlclruh či služebník. Jindy se mohlo
období Otto Placht
tohoto
dějin
ch
sk.
hospodá
znalec
l)tlbr-.i
drisledku t icetileté
v
míst
ch
poničen,,.
1r csvědčivě tvrdí, že trvale
v:ilky bylo mnohem méně, než se d íve p edpokládalo,"3)
()brovsk m b emenem pro veškeréobyvatelswo se stalo vybírálrí berní, jejichž v,še stoupala p ímo měrně zvyšujícímse požatlavk m arrnády. Zemské sněmy spolurozhodovaly o vybirání
lrcrně pouze v letech 1,627_1,631, ale v!ši berního zatiženi to
rrljak neovlivnilo. Dá]e se vybírala obilní daň, rostly daně z prodeposudné (poplatky
.1c zbožía nápoj , měšťany zatéžova\o vysoké
z prodeje piva). Města nanríc doplácela ínabezprost ední ubytoválrí vojensk.ich oddíl - obávané dragonády, pň nichž velitelé sva_
|'

i odhadu

škod jsou

k dispozici

293)

v

žtvu voják a píci pro koně pod nejrťizrrějšímizáminkamt zcela na bedra měšťanti. Nejenže soldateska
sítllila v měšťanskch domech, ale i obyvatelé, kteň těmto nevítarryrrr hostrim unikli, museli na jejich zabezpečenípňspívat nema-

ltlvali veškerénáklady na

lyrrri částkami. Úpadku měst pochopitelně značnénapomohly
i konfiskace a vysoké pokuty ukládané za ičast na rebelii.2na)

294)
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Naprosto rnimluvnlim svědecťvímo zhoubném dopadu války
byl pokles počtu obyvatel jak v celoevropském mě ítku, tak v česklich zemích. y zemich koruny českébyl ribytek obyvatel zp soben více Ňzn,rmi epidemiemi, vesměs zavlečenlimi vojskem, než
negativními jevy p ímo vyvolanlími válkou. Částečněk tomu pňsPěla rovněŽ emigrace, ikdyž se někte í lidé museli z exilu navrá_
ttt zPét do vlasti. Podle novějšíchodhadri historick ch demograíii
měly Čechy p ed rokem 1618 maximálně 2 miliony obyvatel,
Morava asi 650 tisíc a Slezsko zhruba 1,5 milionu, takže hustota
byla zcela srovnatelná s jin mi st edoevropsklimi zeměmi
- zhtuba 29 obyvatel na kilometr čtvereční.Nejv étšíztráty zptisobily dle
všeho morové epidemie zlet 1,624-1626, 1631-1,635, 1,639-1640
295) a 1648-1649."')
Neméně nebezpečné než mor byly černéneštovice. po vestfilském míru žilo v česklíchzemíchpňbližněo necel ch 30 %o obyvatel méně a tato zttáta se vyrovnala jen velmi
pozvoln m populačnímr stem až o ptil století pozdéji, to jest
někdy p ed koncem 17. století. válečné dramaa oprávněné obavy
o život vlastní i životy těch nejbližšíchvedly ke značnému pokle296)
su uzavíran'ch sňatk awrraznému sníženínatality.rnu) Ubylo však
nejen dětÍ, ale také lidí staršíchpadesáti let. Vyššívěková kategorie
1e vždy více ohrožena epidemiemi a dalšími chorobami.
vylidňování neprobíhalo rovnoměrně - největšímu nebezpečí
byli vystaveni lidé ob vajícínížinya sídliště u d ležitich cest
a silnic, naproti tomu t eba horské oblasti byly mnohem bezpečnější, protože nedostupnym terén m se armády vyhlíbaly a procházely tudy jen ojediněle menšíoddíly. v českych z:emích sužovaly pr tahy armád už od počátku stavovského povstání jižní
a západní Čechy, těžce postižena v prriběhu ..ie války byla
Morava jako vhodny p ístupov koridor k sídelnímu městu víd297) ni
a ani velká část Slezska nebyla ušet ena válečnych škod.rn?)
většina obyvatel, s v,.ijimkou drav ch ko istníkti či vojenskl;ch
podnikatelri, majitelti hutí a v robcti pot eb pro vojsto nebo
těch, kdo byli odměněni konfiskáry, byla po t icetileté válce
chudŠÍneŽ P ed ní. To se t ká zejrnéna st edních a nižšíchvrstev
společnosti a p edevším měšťan v královsk ch i poddansk}ch
městech. Existují ovšem dikazy, že někte í poddaní d,okázali na
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válce vydělat, když voják

ky k

obživě.'n')
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m zatučnéobnosy prodávali prost ed298)

Odraz vá]ečnétragédie ožíváještěu Bohuslava Balbína, ve t etírrr svazku jeho díIa Miscellanea historica regni Bohemíae, vydaného
v roce 1680. Jezuitskli spisovatel uvádí, že neexistuje v Čechách
srlad jediné město, jediné šlechtickéobydlí, jediná ves, které by
rrebyly poznamenané válkou: Spat íšmnohdy na opuštěném místě
trčet bránu, sloup, ohromné trosky ueliké budouy, to

je uše, co zb uó ze

:,ímku, ktet, se tu uypínal, jinde strmí osaměló uěž, jedin to zbytek
jež pohltily plameny..."') Z Ba|bínovy sugestivní
vypovědi, stylizované tňcet let po ukončeníválky, lze však už
vycítit klasické Lttetární klišé.Z jeho textu ovšem vycházeli četní
l,ťsnice nebo turze,
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11,1i|ikacc uestfákklch mírou,lch smluu u Noimberku roku 1650 dejnitiuně uzau ela
liíiťk(! dění t icetileté utílky. Prost edí jednací síně bylo opět zachyceno rytinou
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- PoLITICKÉ DĚJINY

p íštíhistorikové a s oblibou jej akcentoval na počátku 20. věku
francouzsk historik Ernst Denis v práci Čechy po Bílého e, kde
tento novodob, autor - stejně jako kdysi Bohuslav Balbín, ale
p edevším Jan Amos komensky - želítrag\cké poválečné bídy
a tozvratu.
Dle všeho i dalšívrznamní historikové pokládali zkázu zahrozi_
vějŠÍ,než ve skutečnosti byla. S dramaticky vyhrocenou naivitou
píšev roce 1892 Antonín Rezek o poklesu lidsklich mravri: Na
duŠeun{obmezenost p sobila uálka měrou p euelil<ou. Cenerace obyuatelstua, kteróž r. 1648 byla u mužnémuěku, uyrostla nA mnoze bez náboženstuí,beze škol a bez spo ádané sprduy státní, a po cel žiuot nepoznala leČkreu, loupeže, pálení a uydírání. Veliké sesurouění mrau
a tu?lost k čemukoliu lepšímu byly p irozen, m toho následkem, Ano,
znóme z této doby p íklady lidí docela spustl. ch, zuě i podobnl ch, po
celém těle i obličeji jako opice zarostl ch, kte ížtěkati po lesích, žiuícese
bYlinami a ko ínky, a oz uali se zuuky zuí ecími, nemajíce ponětí o mlu300) uě lidské,
náboženstuía člouěčímzp sobu žiuota.3,,) Rozhodně však
byly válečnéškody v zvou k intenzivní obnově. Je bezpochyby
Paradoxem, Že v tomto čase vrcholícírekatolizace p icházela
zktátka w.istavba či rekonstrukce kostelti (zejména těch venkovsklich), které často zistávaly v tozva\inách až do osmdesár,.ich let
17. století.

Iv/z

spnÁvNí a pnÁvNí uspoŘÁoÁNí zptr,tí KoRuNy čpsrp

T icetiletá
ďáni

-

válka pňnesla i závažné změny ve státoptávním uspo ázerně se změnily nejen uvnit , ale i navenek. Po dlouh ch

letech stability se zmenšil teritoriáIní rozsah zemí Koruny české:
Horní a Dolní Lužícep ipadly pražsk m mírem Sasku - stalo se
tak jednak na ocenění zásluh a nového spojenectví kurfi ta
Jana
Ji ího s císa em, jednak šlo o země, které vzhledem ke geografické poloze inklinovaly už d íve ke sv,.im íšsk}m soused m. o pňpojení celé Horní a Dolní Lužice se zasloužil Karel IV. a od té
doby náležely k ozdobám koruny, s jejímiždalšímizeměmi pak
301) sdílely
společnéosudy bezmáIa tň sta let.301) V Dolní Lužici se už
od 15. století w razně projevoval braniborskli vliv a některé její
části byly časem Braniborsku postoupeny. V roce 1620, kdy
Jan

T
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Jiff stál věrně pň Ferdinandovi II., císa saskému kurfi tovi obě

země nejprve zastav7l, následně postoupil (1,623), až v roce 1635
se podle znénípražského míru staly sask.im dědičn}m 1énem a do
faktického svazku Koruny českése už nikdy nevrátily. Česk,,.im
král m p íslušelo nadď,ejen právo obnovovánílenní svrchovanosti (naposledy k tomu došlo roku 1804), směli v plné titulatu e užívat jména obou Lužic a dtžet jejich erb. Současně tu měli bdít
nad ochranou katolického náboženství a směli vyžadovat pomoc

proti tureckému nebezp ečí.302)
Teritorium dalšíchzerní Koruny českéz stalo zachováno; hrabswí kladské sice bylo ještě v 17 . století součástíČech ve zvláštním
postavení, ale mělo zárovei zké vztahy ke Slezsku.'o') Správní
celistvost Moravy byla narušena pouze vynětím olomouckého biskupswí z obecného zemského práva a díky iniciativě kardiná]a
Ditrichštejna došlo roku 1623 k powrzení jeho zvláštních privilegií. Olomoucké (stejně jako vratislavské) biskupsťví bylo organizováno na záHadě lenního systému, ale současně biskupové byli
sami leníky česk ch král . Olomoučtímanové byli sice za stavovského povstání zbaveni poslušnosti vtiči biskupovi, ovšem poté se
lenní svazky znovu upevnily. Od roku 1650 museli zdejšímanové
získávat povinně moravsk inkolát, tedy právo obyvatelské.
V 17 . století pozbyly lenní závazky manri svého privodního
vojenského charakteru. Olomoučtíbiskupové, jejlchž sídlem byla
Kroměffž, drželi až do roku 1,759 právo razit vlastní minci a měli
knížecítitu1.304)
Nejďožitější situace panovala ve Slezsku. Porážka stavovského
povstání se zde odrazlla méně drasticky než v Čechách či na
Moravě a p ed hlubšímizásehy do správy knížecwíchránil slezské
země už od drážďanského akordu (1621) sask kurfi t. I později
byly zásahy vídeňskéhodvora méně razantní díky ,,dohledu"
švédsk ch král . Ačkoliv nejvyššíspráva Slezska spadala do systélllu ťr adti celého habsburského soustátí, teritorium bylo stá]e
rozdrobeno na množswíknížecwía zemlček. K roku 1,629 jtch
cxistovalo osmnáct, ale tento počet se i běhern 77. věku proměťrtlva]. Rozlohou i politick m vlivem největší byla dědičná knížectuívratislavské, svídnicko-javorské, hlohovské, opolsko*ratibo ské

302)

303)

304)

