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Úvod 
 
 
Livonsko je historické území východně od Rižského zálivu zabírající oblast dnešního severního 

Lotyšska a jižního Estonska. Dříve se název Livonsko užíval v širším slova smyslu i pro 

Kuronsko1 a celé Estonsko. 

 

Toto území se již v 11. století pokoušela obsadit Kyjevská Rus. Pevnější organizace se Livonsku 

dostalo až ve 13. století, kdy oblast dobyl řád mečových rytířů.2 Řád ovládal více než polovinu 

území Livonska, zbytek spravovali biskupové kuronský, dorpatský3 a saaremský4 a rižský 

arcibiskup. 

 

Livonsko v tomto období uznávalo lenní svrchovanost Říše a papeže. 

 

Především v hospodářském vývoji Livonska sehrála důležitou úlohu velká města – Riga, Tallinn 

a Tartu – významní členové obchodního sdružení hanzy. 

 

S výjimkou dánského záboru Estonska v letech 1238 – 1346, zůstaly hranice prakticky 

nezměněny až do druhé poloviny 16. století, kdy proběhla tzv. livonská válka. 

 

 

 

 
                                                 
1 Kuronsko je historické území na západ od Rižského zálivu, součást dnešního Lotyšska. Od středověku bylo toto 

území fakticky ovládáno řádem mečových rytířů. Po livonské válce vzniklo kuronské vévodství v jehož čele 
stanul  velmistr řádu Gotthard Kettler. Vévodství uznávalo lenní svrchovanost Litevského velkoknížectví, resp. 
Polsko-litevské unie. Po tzv. velké severní válce připadlo Kuronsko Rusku. 

2 Řád mečových rytířů, též Livonský řád, založil roku 1202 rižský biskup s cílem šířit křesťanství na území 
Livonska. Do roku 1237 řád fakticky ovládal celé Livonsko, Estonsko i Kuronsko. Přestože byl ve 13. století 
sloučen s řádem německých rytířů, zachoval si určitou autonomii, především vlastního velmistra se stálým 
sídlem v Rize. Řád mečových rytířů se opět osamostatnil ve 20. letech 16. století, ale krátce nato, v průběhu 
Livonské války, byl sekularizován a přišel o většinu území.  

3 Dorpat  je německý název pro Tartu, město v jihovýchodním Estonsku. V průběhu 16. a 17. století město 
vlastnili Litevci, Poláci, Švédi i Rusové.  Roku 1632 zde byla založena univerzita. Tartu bylo na Švédech dobyto 
a k Rusku připojeno už v roce 1704. Do roku 1708 byla většina obyvatel deportována do Ruska.  

4 Saaremaa je největším z estonských ostrovů. Známý je též pod švédským názvem Ösel. Ve středověku byl tento 
ostrov nejhustěji osídlenou oblastí Estonska. Za Livonské války získali ostrov Dánové. Švédsku připadlo až v 
roce 1645. Po velké severní válce Ösel obsadila vojska ruského cara Petra I. 



V ní se střetlo Rusko, Polsko-litevský stát, livonský řád, Švédsko a Dánsko.5  

Jedním z důsledků livonské války byla sekularizace řádu mečových rytířů v roce 1561. Část 

území získalo Dánsko (ostrov Saaremaa), část připadla Švédsku (Estonsko). 

 

Od dvacátých do čtyřicátých let 17. století zabralo i tato vévodství Švédsko. Období panování 

Švédů nad Livonskem je zpětně  vnímáno pozitivně, jako „zlatý švédský věk“. V provinciích 

totiž fungovaly vlastní sněmy a rozsáhlá autonomie. 

 

Po prohrané severní válce bylo Švédsko nuceno postoupit Livonsko Rusku, které tím 

definitivně získalo přístup k Baltu a stalo se tak evropskou mocností.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Livonská válka se odehrála v letech 1558 – 1583. V září roku 1557 podepsal velmistr řádu mečových rytířů 

spojeneckou smlouvu s polským králem Zikmundem II. Augustem proti Rusku, které se snažilo získat pozice na 
pobřeží Baltského moře. Ruskému  caru Ivanu IV. Hroznému se zdál řád zmítaný vnitřními rozpory snadnou 
kořistí, a proto ihned zaútočil. Jeho tažení zastavili až spojenci (Švédsko, Dánsko a Polsko), kteří pohrozili 
vojenským zásahem. Boje byly přesto zakrátko obnoveny. Rusko v nich obsadilo oblast severního Livonska. 
Švédsko získalo okolí Tallinnu (Revalu) v severním  Estonsku. Více než dvacet let nepřetržitých bojů zpustošilo 
území Livonska jako doposud žádná jiná válka.    



Švédsko–polské boje o Livonsko 
/do uzavření míru v Oliwě/ 

 
 
Rivalita mezi Švédskem a Polskem táhnoucí se od dob livonské války pokračovala i v 

následujících desetiletích. Volební sněm v roce 1587 dosadil na polský trůn osobou Zikmunda 

III. švédské Vasovce s nadějí, že polsko–švédská unie bude představovat dostatečnou hráz proti 

Rusku, které usilovalo o přístup k Baltu. Zikmund nejen, že očekávání nesplnil, ale byl dokonce 

z luteránského Švédska kvůli svým rekatolizačním snahám vyhnán. Příznivce nenalezl ani v 

Polsku.  

V čele opozice, která proti Zikmundovi ve Švédsku vznikla, stál jeho vlastní strýc, Karel 

Södermannský, pozdější král Karel IX6. 

Karel nejprve přistál v Tallinnu a vytlačil synovcovy posádky z Estonska, poté zahájil boje o 

samotné Livonsko. Tento první pokus o dobytí Rigy roku 1605 však skončil pro Karla nezdarem,  

byl silným polsko–litevským jezdectvem poražen. 

 

Vztahy mezi polským Zikmundem a jeho švédským bratrancem Gustavem Adolfem byly vždy 

napjaté. Období od nástupu Gustava Adolfa (1611) na trůn do obnovení švédsko-polské války 

(1621) je plné nejrůznějších sporů, agitací, dohod a prodlužování příměří. Situaci, která se zdála 

bezvýchodná, se Gustav Adolf rozhodl řešit silou. Válku obnovil a polsko–litevské síly porazil.  

Útokem na polské Livonsko chtěl Gustav Adolf především získat toto území jako zástavu pro 

mír, který by ukončil vasovský dynastický spor.7 Švédský král údajně prohlásil, že se vzdá svých 

nároků v Livonsku, pokud se Zikmundem dosáhne definitivního míru, nikoli jen dočasného 

příměří. Tato nabídka však byla vázána tím, že Polsko zaplatí válečnou náhradu za vydání, které 

Švédsku těmito výboji vzniklo. Vyjednávání se však protahovala a požadavek náhrady rostl s 

každým dalším tažením, až se nakonec Gustav Adolf vrátil k požadavku odstoupení Livonska 

                                                 
6 Nevraživost mezi Zikmundem III. a Karlem Södermannským nepramenila jen z jejich rozdílného vyznání. Po 

celém Švédsku bylo známo, že Kristina, matka budoucího krále Gustava Adolfa a druhá manželka vévody Karla, 
nemohla Zikmundovi odpustit dávnou urážku, které se dopustil, když dal před ní přednost katoličce, 
arcivévodkyni Anně.  

7 Poté, co byl Zikmund III. v roce 1604 vyhnán a sesazen ze švédského trůnu, přistoupil švédský říšský sněm i 
vévoda   Karel na myšlenku přijetí Zikmundova syna Vladislava. Karlovi totiž nešlo o království titul, nýbrž o 
faktickou moc, kterou by jistě měl, neboť Vladislavovi bylo teprve 10 let a švédsko-polský princ nabýval plné 
královské moci teprve po dosažení 24 let. Na tuto variantu však nepřistoupil sám Vladislavův otec Zikmund a 
proto bylo následnictví přiznáno dědici z druhé větve Vasovců, Gustavu Adolfovi. Než chlapec dospěl, stal se 
králem jeho otec Karel Södermannský jako Karel IX. Faktický nárok na trůn ovšem stále zůstával i v Polsku.  



švédské koruně. 

 

Myšlenka připojení protestantského Livonska k protestantskému Švédsku se zdála být logická a 

ochotně na ni přistoupily i švédské stavy. Ziskem Livonska měly dostat dosavadní švédské 

državy v Pobaltí přirozené hranice, což by přispělo mimo jiné k rozvoji obchodu a tím i celé 

oblasti.  

 

První baštou Poláků, které se švédská vojska zmocnila, byla Riga. Rok 1621 je považován za 

počátek tzv. „zlatého švédského období“ v Livonsku. Při ostřelování Rigy, jedné z největších 

pevností v Severní Evropě, se dostal sám Gustav Adolf několikrát do ohrožení života8.    

 

V létě roku 1626 se švédská vojska přesunula do východních Prus a zmocnila se části území 

kolem Visly. To vyvolalo v Polsku obavy, protože hrozilo, že Švédsko tímto zákrokem získá 

kontrolu nad výnosným obchodem s obilím v této oblasti. Na stranu neoblíbeného Zikmunda 

III. se tentokrát postavil i sněm a odsouhlasil králi potřebné finanční prostředky pro boj se 

Švédy. Přestože polská vojska dosáhla řady úspěchů (například roku 1627 porazila švédskou 

flotilu u Oliwy), nepodařilo se Švédy vytlačit.  

 

Vleklé spory vyřešil mír uzavřený 26. září 1629 v Altmarku. Zájem na něm mělo hlavně 

Švédsko, které si potřebovalo uvolnit ruce pro boje ve Střední Evropě. Mír, který 

zprostředkovala francouzská diplomacie, byl pro Polsko velmi nevýhodný. Švédsku byla 

přiznána  většina Livonska, včetně Rigy. Navíc na základě dohody s Gdaňskem získal Gustav 

Adolf právo vybírat clo z veškerého zboží, které městem procházelo. Polsku tak zůstala jen 

východní část Livonska a lenní svazek s kuronským vévodstvím. 

 

Roku 1632 nastoupil na polský trůn syn Zikmunda III., Vladislav IV. Na rozdíl od svého otce 

byl v zemi poměrně populární, avšak stejně jako svůj otec se nehodlal vzdát nároků na švédskou 

                                                 
8 Údajně poprvé dopadla dělová koule právě na místo, na kterém král před chvílí stál. Podruhé zabila dělové 

koule vojáka hned vedle krále a krev mu postříkala šaty. Potřetí proletěla dělová koule mezi králem a 
rytmistrem, kterému utrhla kus pláště a krále samotného málem srazila. Gustav Adolf  nebezpečí vůbec nedbal. 
Tak později vznikla pověst o tom, že při obléhání Rigy vlétla dělová koule přímo do králova stanu, mířila přímo 
na jeho hlavu, ale náhle změnila směr letu a králi se nic nestalo. Tento mýtus o králově nezranitelnosti se mezi 
lidem udržel až do královy smrti v bitvě u Lützenu.   



korunu.  

 

Důvody k dalšímu konfliktu mezi Švédskem a Polskem tedy stále přetrvávaly. Při případném 

střetu by tentokrát byla výhoda na straně Vladislava IV.,  Švédsko totiž zaměstnávaly boje ve 

Střední Evropě. Navíc téhož roku padl v bitvě u Lützenu mocný panovník Gustav Adolf. 

  

Momentálního komplikovaného stavu švédské monarchie Polsko využilo a pokusilo se o 

napravení situace ve východních Prusích. Nakonec se mu podařilo dosáhnout kompromisní 

dohody, která prodlužovala příměří na dalších 26 let. Navíc Švédové vyklidili baltské přístavy a 

přestali vybírat clo. Jádro starého sporu však opět dořešeno nebylo, neboť Švédové se nezřekli 

požadavků na polskou část Livonska, stejně jako se Vladislav IV. nezřekl nároků na švédský 

trůn. 

 

Za třicetileté války se Švédsko stalo významnou evropskou mocností. Jeho vojska představovala 

ohromnou sílu, která po  uzavření Vestfálského míru zůstávala nevyužita. I proto se Karel X. 

rozhodl definitivně vyřešit mnohaletý spor s Polskem o nástupnictví a území Livonska.  

Jako záminku k boji Karel X. využil toho, že polský král Jan Kazimír (1648 – 1668) stále ještě 

formálně užíval titulu švédského krále.  

Podle očekávání dosáhla švédská vojska na polském území velkých úspěchů, Jan Kazimír byl 

dokonce nucen uprchnout. Na  svoji stranu však získal silné spojence, Rusko, Rakousko, Dánsko 

a Braniborsko. Karel reagoval spojenectvím s Bohdanem Chmelnyckým a se sedmihradským 

vévodou Jiřím II. Rákoczym. Ten po rychlém vpádu do Polska dobyl Krakov a nakrátko i 

Varšavu. Do této situace už ale zasáhli spojenci. Dánsko se střetlo se Švédskem, Rakousko  s 

Rákoczyho oddíly. Rákoczy byl definitivně odražen a obě strany podepsaly roku 1660 mír v 

Oliwě.  

 

Téměř staletý spor byl konečně vyřešen. Jan Kazimír se definitivně zřekl titulu švédského krále 

i nároků na Livonsko a Estonsko. Švédsku zde byly potvrzeny zisky z třicetileté války. Karel X. 

se ale musel vzdát titulů na území jižní Litvy, Kuronska (nad kterým si podrželo lenní 

svrchovanost Polsko) a Zemgalska (tato území totiž Švédsku již prakticky nenáležela). 

 



Švédské panování v Livonsku        

 

„Zlaté švédské časy“, tak je označováno období, kdy Lotyšsko a Estonsko ovládali Švédové.  

Livonsko bylo vždy bohatou oblastí, ze které plynuly značné finanční i hospodářské zisky. 

Velmi krutě se na stavu jeho hospodářství podepsala válka v letech 1558 – 1583. Většina půdy 

ležela ladem a tato neobsazená hospodářství získávala šlechta, což postupně vedlo k rozšíření a 

utužení nevolnictví v Livonsku.  

 

Za panování Švédů byly snahy provést četné reformy, především ve vztazích šlechty a 

poddaných. Za vlády Gustava Adolfa (1611 – 1632) získali poddaní možnost stěžovat si na 

chování svých pánů u dvorského soudu v Tartu. Rolníkům bylo povoleno také prodávat na 

trzích přebytky svých plodin a dokonce pro to byly stanoveny trhové dny, kdy se mohli 

zemědělci svobodně se svým zbožím vypravit do města na trh, a to i proti vůli svých pánů.  

 

Už roku 1629 potvrdil Gustav Adolf pobaltské šlechtě její privilegia. Správa Livonska se tedy 

rozvíjela samostatně, nikoli však bez střetů s centrální švédskou mocí. Existoval i rozdíl mezi 

postavením livonské a estonské šlechty. Livonsko bylo na rozdíl od Estonska, pouhou válečnou 

kořistí, takže si tamní šlechtici nikdy nevymohli takovou autonomii jako v Estonsku.  

 

Dcera Gustava Adolfa, Kristina, nastoupila na trůn ještě v dětském věku pod regentstvím Axela 

Oxenstierny9. Vládu sama převzala v osmnácti letech. Vždy se však cítila být spíše katoličkou 

než luteránkou, i proto se roku 1654 vzdala trůnu ve prospěch svého bratrance Karla X. Gustava 

a odešla do Říma. Právě na královně Kristině, která na řešení tíživé situace poddaných brzy 

rezignovala,  si šlechta vymohla řadu ústupků. 

 

Dalším švédským panovníkem, který vzal správu nad Livonskem opět pevně do svých rukou, 

byl Karel XI. (1660 – 1697). Ten si nechal od šlechticů vrátit většinu půdy rozdané za Kristinina 

panování. Půda byla rozdělena do daňových kategorií, podle kvality. Zároveň byla stanovena 

                                                 
9 Axel Oxenstierna patří k nejvýznamnějším státníkům první poloviny 17. století. Od roku 1612 působil jako 

říšský kancléř. Už během vlády Gustava Adolfa se podílel na důležitých rozhodnutích. Od roku 1632 byl 
faktickým vůdcem švédské politiky. 



délka robotních povinností, poddaní se z roboty mohli i vykoupit. Pozice šlechty byly díky 

těmto zásahům oslabeny, byly zrušeny i některé pravomoci livonského sněmu.  

 

„Zlaté švédské časy“ se netýkaly jen správních a hospodářských reforem. Období vlády Gustava 

Adolfa znamenalo pro Livonsko i položení základů školství. Od roku 1684 fungoval seminář pro 

výchovu učitelů na farních školách, a přestože byl po pěti letech uzavřen, stihl vychovat 

dostatek pedagogů nato, aby na konci 17. století měla každá farnost pro děti rolníků jednu až 

dvě školy.  

 

Gustav Adolf založil roku 1630 gymnázium v Tartu, o rok později v Rize. Následně bylo 

tartuské gymnázium přebudováno na vysokou školu, první v Pobaltí. Za vzor posloužila nově 

přeorganizovaná univerzita v Uppsale. Teologie, lékařství, práva a filozofie se na Academii 

Gustaviana daly studovat do roku 1656, než Tartu dobyla ruská armáda. Vysoké školství v 

Livonsku obnovil (1690) a do Pernavy  roku přenesl (1699) Karel XII. 

 

Za švédského panování došlo v Livonsku a Estonsku k upevnění luteránství. Do tohoto období 

spadá  též překlad Bible do estonštiny a lotyštiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Velká severní válka, ztráta Livonska  

 

Rusko se již od 16. století snažilo získat přístup k přístavům v Baltském moři a tím i možnost 

zasahovat do evropských záležitostí10.  

Panování Švédů v Livonsku skončilo poté, co bylo Švédsko poraženo ve velké severní válce. 

Livonsko a další oblasti získalo Rusko, čímž car Petr I. splnil jeden z velkých cílů své zahraniční 

politiky, totiž získat přístup k Baltu a tím možnost ovlivňovat dění v západní Evropě.  

S absolutistickými zásahy švédských králů nebyla spokojena většina  pobaltských pánů ani jejich 

sousedů, takže získat proti baltskému hegemonu spojence nepředstavovalo velký problém.  

Johann Reinhold Patkul a August II. Silný, saský kurfiřt a zároveň polsko-litevský král, byli 

předními tvůrci protišvédské koalice, ke které se v letech 1698-1700 připojilo ještě Dánsko a 

Rusko. Hlavním cílem této koalice bylo rozdělení švédských držav, což se vzhledem k výrazné 

přesile spojenců zdálo jako poměrně snadný úkol.  

 

Boje začaly roku 1700, kdy August II. zaútočil na Livonsko, Dánsko vpadlo do Holštýnska a 

ruské jednotky zahájily operace v Ingrii a Estonsku. Karel XII., mladičký švédský král, ale 

schopný vojevůdce, disponoval kvalitní armádou. Na jeho stranu se připojily další protestantské 

monarchie, Velká Británie a Nizozemí.  

Karlovi XII. se nejprve podařilo zneškodnit Dány. Ti, nuceni podepsat mír v Travendale, se 

zařekli, že už nevstoupí do žádné protišvédské koalice. Zato neutrpěli žádné územní ztráty. 

Nyní se Švédové mohli zaměřit na armádu Petra I. v Ingrii. Car tehdy obléhal velmi důležitou 

pohraniční pevnost Narvu, na východě dnešního Estonska. Zde dokázalo Karlovo vojsko 

nemožné, osm tisíc jeho vojáků porazilo trojnásobnou ruskou přesilu. 

Rusové se z porážky rychle vzpamatovali. Karel je totiž nepronásledoval, ani nenutil Petra k 

                                                 
• 10 Během střetu v letech 1590 – 1595, kdy ruská armáda zaútočila na Livonsko poprvé, bylo území 

uhájeno.  
 Podruhé podnikl výpravu do Ruska sám Gustav Adolf, ale jeho tažení bylo zastaveno a obě strany 
podepsaly mír. Švédsko se zavázalo vyklidit oblast kolem Novgorodu, ale Livonsko a Estonsko si podrželo, 
takže i podruhé byl přístup Ruska k Baltu znemožněn. Třetí, pro Rusko opět neúspěšný, pokus o zisk 
baltských přístavů proběhl za vlády cara Alexeje I. Michajloviče v letech 1656 – 1658. Alexej zahájil tažení 
do Livonska, ale vojska Karla X. Gustava jeho postup u Rigy zastavila. Tehdy naposledy Švédsko své 
pobaltské državy zachránilo.   



podepsání míru. Měl jiné plány. V první řadě chtěl zlikvidovat jednoho z hlavních iniciátorů 

protišvédské koalice, Augusta II. Silného. Karlovi se  podařilo Augusta sesadit z polského trůnu 

a na jeho místo dosadit poznaňského vévodu Stanislava Lesczynského.  

Právě Karlova touha po pomstě a nedůslednost v bojích proti ruské armádě se později ukázaly 

jako zásadní chyba, která zapřičinila jeho pád. 

 

Zatímco švédská vojska operovala v Polsku, obnovil Petr I. svoji armádu a od roku 1702 opět 

útočil v oblastech Ingrie a Karélie.  Tentokrát byla jeho tažení úspěšná. Nejprve padly dvě 

významné pevnosti, Dorpat a Narva, a do roku 1706 Petr několikrát vyplenil celé Livonsko i 

Kuronsko.  

 

Až nyní Karel pochopil, že jeho největším soupeřem je Rusko, nikoli Polsko a Sasko. Roku 1708 

zahájila švédská armáda tažení do Ruska. Karel se spoléhal především na pomoc podrobeného 

Polska a nespokojených ukrajinských kozáků, kteří se pod vedením hejtmana Mazepy chtěli 

vymanit z ruského vlivu. Ruský car byl ovšem úspěšnější. Podařilo se mu pozdržet zásobování 

švédského vojska, což Karlovu armádu velmi oslabilo.  

Sebevědomý Karel přesto odmítal, vzhledem k situaci ještě poměrně výhodné, Petrovy nabídky 

k uzavření míru. Tak 8. července došlo k bitvě, která definitivně rozhodla o dalším osudu 

Švédska a všech jeho pobaltských držav. Přestože Karlova armáda co do počtu nedosahovala ani 

třetiny Petrových vojsk a byl zničen sbor, který měl zásobovat švédskou armádu, přestože Karel 

disponoval jen malým počtem děl, téměř žádnými zásobami střelného prachu a jeho vojsko bylo 

sužováno krutými mrazy, oblehl pevnost Poltavu a doufal v zázrak z roku 1700, kdy se jeho 

vojskům podařilo ubránit Narvu.  

Zázrak se ovšem nekonal, švédská armáda byla rozdrcena. Jen s malým počtem mužů uprchl 

Karel na území turecké říše.  

 

Bitva o Poltavu, nejen, že rozhodla o výsledku severní války, ale především podlomila základy 

velmocenského postavení Švédska. Rusové obsadili všechny pobaltské provincie a navíc zasáhli 

i do situace v Polsku, kde byl na trůn znovu dosazen August II. Silný.  

 

Švédský král se stále ještě snažil zvrátit situaci ve svůj prospěch. Využil svého pobytu u 



tureckého sultána Ahmeda III. a pokoušel se jej přimět k tomu, aby vyhlásil Rusku válku. Tak se 

nakonec i stalo, ovšem zda měla na vyhlášení války vliv Karlova agitace či zásahy francouzské 

diplomacie, zůstává dodnes otázkou.  

Petrovi se proti tureckým vojskům nedařilo zdaleka tak dobře jako proti Švédům. Nakonec byl 

nucen podepsat mírovou smlouvu, podle které se mimo jiné zavazoval, že nebude zasahovat do 

událostí v Polsku.  

 

Karel XII. si stále ještě nechtěl připustit, že je válka prohraná, a stále vysílal do Stockholmu 

rozkazy zakazující uzavření míru.  Jeho pobaltské provincie, včetně bohatého Livonska, byly již 

nenávratně ztraceny.  

Roku 1714 Karel z Turecka uprchl a po riskantní cestě se nakonec dostal do Švédska, kde 

obnovil svoji vládu. Až nyní se pokusil uzavřít pro Švédsko přijatelný mír.  Přestože byla jeho 

pozice beznadějná, odmítal přistoupit na dohodu, která by jeho zemi připravila o velmocenské 

postavení, jenž dosáhla za třicetileté války.  

 

Až náhlá smrt Karla XII. v zimě roku 1718, napomohla k vyřešení situace na severu Evropy. Na 

trůn nastoupil Karlův švagr, hessensko-kasselský landkrabě Fridrich, jako Frederik I. (1720-

1751) . Frederik se snažil uzavřít co nejdříve mír se všemi členy koalice.  

 

Ze všech mírových smluv, které byly v důsledku severní války uzavřeny, byla tou 

nejvýznamnější smlouva s Ruskem. Podepsána byla 9. září 1721 v Nystadu, na jihozápadě 

Finska. Na základě této smlouvy získalo Rusko oblasti Livonska, Estonska, Ingrie, část Karélie a 

ostrovy v Baltském moři. Naopak Švédsku byla navrácena část Finska a ponechány obchodní 

výhody v některých baltských přístavech, mezi ně patřila i Riga. Nystadskou mírovou smlouvou 

se také Rusko zavázalo, že nebude zasahovat do švédských záležitostí. Skutečnost však byla 

často odlišná.  

 

Nystadským mírem se završil pád Švédska jako evropské mocnosti. Petrovi I. se naopak podařilo 

dosáhnout základního cíle své zahraniční politiky, totiž získat přístup k Baltu a tímto se zařadit 

mezi evropské mocnosti.     

 



Krátce po bitvě u Poltavy se Petru I. podařilo obsadit dvě významná centra Pobaltí, Rigu a 

Tallinn. Záhy získal na svou stranu místní šlechtu, když jí potvrdil privilegia a navrátil majetek, 

který si na šlechtě vymohl švédský král.  

 

Pro řadové obyvatele byly ovšem následky rusko-švédských bojů katastrofální. Stejně jako po 

livonských válkách byla země zpustošena a populace decimována epidemiemi a hladomory. Na 

bývalém švédském území vytvořili Rusové dvě gubernie, livonskou a estonskou. Na rozdíl od 

švédských tendencí uvolnit feudální vazby poddaných, nechávala ruská nadvláda naprostou 

volnost šlechtě. Ta nedostatek pracovních sil na venkově kompenzovala velkým nárůstem 

poddanských povinností. Poddaní ztratili všechna svá dosavadní práva. V průběhu 18. století se 

Pobaltí stalo oblastí s jedním z nejtvrdších nevolnických systémů v Evropě. Na „zlaté švédské 

časy“ mohli obyvatelé Livonska už jen vzpomínat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čechové a Livonsko, Jindřich Matyáš Thurn 

    

Vítězství katolického tábora ve Střední Evropě znamenalo osudovou ránu pro nekatolickou 

šlechtu. Ta, pokud si vůbec zachránila život, skončila bez majetku v emigraci. V Čechách byly v 

pobělohorských konfiskacích zabaveny zhruba tři čtvrtiny půdy a nekatolická šlechta zde 

prakticky přestala existovat.  

Jindřich Matyáš Thurn patří k významným postavám českých dějin, které hájily politické i 

náboženské svobody českých stavů.  

 

Od švédského krále Gustava Adolfa získala rodina Thurnova v Estonsku Pernavu a okolí. 

František Bernard, syn Jindřicha Matyáše, totiž působil od roku 1624 ve švédských službách. Po 

boku samotného Gustava Adolfa bojoval František v Livonsku a Kuronsku. Král si jej oblíbil 

natolik, že jmenoval Františka generálem švédské armády.  

 

Centrem české a rakouské emigrace na severu však nebyla jen thurnská Pernava. Elbinky, město 

v západním Prusku, které ve dvacátých a třicátých letech 17. století ovládali Švédové, se též 

staly útočištěm pro uprchlíky z Čech. Zde se po dlouhém odloučení setkal František Bernard se 

svým otcem Jindřichem. Vedle nich v Elbinkách v tuto dobu pobýval např. Jan Jiří z 

Vartenberka, Vilém z Valdštejna či Jan ze Žerotína11. Roku 1630 se zde také objevil Pavel Skála 

ze Zhoře.    

 

Poté, co roku 1628 náhle František Bernard zemřel, nahradil jej ve službě švédskému království 

jeho otec, Jindřich Matyáš Thurn.   

I ve Švédsku působil hrabě Thurn jako hlava české emigrace, když se na něho s prosbou o radu, 

kam se vystěhovat, obraceli emigranti z rakouských i českých zemí. Gustav Adolf jim na 

Thurnovu přímluvu poskytl statky v Ingrii v Pobaltí. Tímto návrhem však nebyla česká 

emigrace příliš nadšena, do nehostinné severské země tak daleko od domova se většině z nich 

                                                 
11 Ještě roku 1629 za Janem dorazil jeho otec Velen a Janův mladší bratr Karel. 



příliš nechtělo.  

Ve službách švédského království působil hrabě Thurn do roku 1636, kdy odešel za svými 

vnuky, Kristiánem a Jindřichem, do Pernavy a pobýval zde až do své smrti. 

 

Jindřich Matyáš Thurn zemřel 28. ledna 1640, ve stejném roce jako jeho šestnáctiletý vnuk 

Kristián. Pochováni byli oba do rodinné hrobky v hlavním revalském kostele.  

 

Po smrti těchto dvou zůstávala v Estonsku už jen Kristiánova matka Magdalena z Hardeku se 

svým druhým synem Jindřichem. Jindřich, stejně jako jeho děd a otec, udělal ve švédských 

službách velkou kariéru. Nejprve byl jmenován říšským radou, poté guvernérem Rigy a okolí a 

po nástupu Karla X. Gustava (1654) se stal guvernérem celého Estonska. Jindřich zemřel náhle 

při srážce s Rusy, kteří obléhali Rigu. Jeho smrtí skončilo slavné období thurnské rodiny na 

dalekém severu.   
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