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"Sollte es so sein, daß die Böhmen im Begriffe
ständen, Ferdinand abzusetzen und einen

Gegenkönig zu wählen, so möge man sich nur
gleich auf einen zwanzig- dreißig- oder
vierzigjährigen Krieg gefaßt machen."

«Якщо б це було правдою, що богемці
збиралися відмовитися від Фердинанда і

обрати короля-суперника, тоді треба
тільки підготуватися до двадцяти-

тридцяти-сорокарічної війни»

Der Erzbischof von Köln, ein Bruder Maximilians von
Bayern, äußerte in Kenntnis der Bedeutung Böhmens für

die Habsburger.
Архієпископ Кельну, брат Максиміліана Баварського,

висловив свої думки про важливість Чехії для
Габсбургів.

На дворі 2019-й і я тут подумав, а чого не оглянутись на 400 років у минуле і не описати військової кампанії сторін у
1619 році. Описуючи події 1619 року, можна відчути на собі зараз у 2019 році часові проміжки між подіями того часу.
З кампанією 1618 року трохи пізніше, тим більш я вже все одно її упустив у минулому році. Період від 23 травня
1618 до зими 1618/1619рр. протягом якого імператорські війська були зупинені чехами у протистоянні при Часлау
(9-17 вересня 1618 року) і при Пілграм-Ломніцу (9 листопада 1618 року.) - залишиться поки поза увагою.

На початку 1619 року імператорські армії були розміщені на квартирах, які були зайняті ними ще з листопада –
грудня 1618 року: перша імператорська армія  у Богемії в районі Чеське Будейовіце (České Budějovice) - Че ́ський
Кру ́млов (Český Krumlov) очолювана фельдмаршалом Карлом Бонавентурою де Лонгеваль, графом Бюкуа (Charles
Bonaventure de Longueval comte de Bucquoy) в кількості приблизно 5 тис. солдат (станом на кінець 2018 року) та
друга: у Нижній Австрії у районі Кремс (Krems)-Штайн-Лангенлойс (Langenlois) в кількості до 10 тис. солдат, якою
керував генерал-майор Анрі дю Валь, граф Дампєр (Henri du Val, comte de Dampierre). Чеська армія, розміщена у
Рудольфові (Rudolfov – неподалік від Чеське Будейовіце) блокувала армію Бюкуа, вона була очолювана графом
Георгом Фрідріхом Гогенлое (Georg Friedrich von Hohenlohe-Neuenstein-Weikersheim).
Тим часом, йшли бої на дипломатичному фронті. Минулорічний з’їзд учасників Протестантської унії скликаний
електором Фрідріхом V Пфальцським (який мав надію підняти протестантів при цій нагоді і отримати для себе
корону Чехії) у Ротенбурзі (7-14 листопада 1618р.) не приніс очікуваних результатів, учасники унії заявили про свій
нейтралітет і відмовлялись втручатись в справи війни чеських протестантів з імператором. Чехи та союзний
Пфальц просили допомоги у Сполучених провінцій Нідерландів (с. 147, 2), але, зважаючи на відсутність підтримки
Протестантської унії, голландці теж не квапились її надавати. Лише зі зміною внутрішньополітичної ситуації у
Нідерландах і зміщенням канцлера Олденбарневельта (який був пацифістом) 18 травня 1619р. чехи отримали
50 000 гульденів допомоги, на чеський театр військових дій вирушив голландський полк піхоти Frenka та 600
кавалеристів (с. 152, 2). Король Англії Яків (тесть  електора Палатинату Фрідріха V) на переконання іспанців обіцяв
стати посередником в примиренні чехів з імператором, але на практиці це означало для чехів таку ж відсутність
підтримки зі сторони Англії.
Протягом зими 1618/1619рр. армії Бюкуа та Гогенлое під Чеське Будейовіце сильно страждали від хвороб та
дезертирства. Невеликі загони, надіслані на добування провіанту для обох армії потрапляли в часті сутички. З обох
таборів під Чеське Будейовіце проводились вилазки і напади на шанці противника. Кавалеристи Бюкуа з метою
ведення малої війни 28 квітня дійшли аж під Табор. Чехи не змогли повністю блокувати імперців Бюкуа у
Будейовіце і на початку 1619 року останньому вдалось незначними силами зайняти селище Волари (Volary) на
«Золотій стежці» і по ній провести валлонський піхотний полк Фуггера (Fugger - 2000 солдат) до міста Чеський
Крумлов. Чехи були в гіршій ситуації, адже Дампєр з армією був у них на тилах, і в будь-який час міг підійти під
Будейовіце. В той момент, коли чехи шукали можливостей та коштів на вербунок нових полків, імператор отримав
від короля Іспанії Філіпа ІІІ 300 000 дукатів на вербунок солдат у Іспанських Нідерландах і на півночі Італії (у Trento,
Trient). У квітні за іспанські кошти Валленштайн розпочав вербувати піхотний у 3000 солдат та кавалерійський у
1000 солдат валлонські полки, Бюкуа в той же час через своїх агентів вербував два піхотних (по 3000 солдат) та
один кавалерійський (1000 шабель) валлонські полки.  (с. 151, 2)

20 березня 1619 року помер імператор Священної Римської імперії Матвій і фактичну владу у Відні отримав його
двоюрідний брат Фердинанд Штирійський, який на той момент вже був королем Чехії та Угорщини і був
найімовірнішим кандидатом на імператорську корону (в разі його обрання електорами на з’їзді у Франкфурті на
Майні).
Дампєр теж не квапився із звільненням Бюкуа від блокади у Будейовіце і розсилав з-під Лангенлойса (Langenlois)
та Кремса (Krems) невеликі підрозділи, у тому числі угорську кавалерію у Південну Чехію, робив спроби захопити
містечко Гори (Hory) (25 травня, 1619р.)

Загальна військова ситуація та диспозиція сил на початок літа 1619 року.
Зважаючи на факт можливих негативних наслідків для чеського повстання  у переговорах імператора (в особі
імперського губернатора Моравії кардинала Дітріхштайна (Dietrichstein) із моравськими станами, Турн 18 квітня
вирушив у напрямку Моравії із полком піхоти, одним полком кавалерії і кількома підрозділами земської готовності.
Під Немецким Бродом (Niemieckim Brod, тепер Га́вличкув-Брод - Havlíčkův Brod) його сили нараховували 8000
чоловік. (с. 161, 2). Своєю базою у Моравії Турн зробив Зноймо (Znojmo). Наявнісь військ Турна у Моравії
посприяло вигідному для чехів рішенню і 8 травня 2019 року на моравському сеймі в Брно перемогла опозиційна
Габсбургам партія. Моравія офіційно підтримала чехів у їх війні проти Габсбургів і надала в розпорядження чеської
армії три полки: кавалерійські полковників Петра Седлніцкі з Холтіца (Peter Sedlnicky z Choltitz), та Ладіслава
Велена з Жеротіна (Ladislav Velen ze Žerotína) і полк піхоти полковника Фрідріха фон Тіфенбаха (Friedrich von
Tiefenbach) (два полки по 1 тис та піхотний з 3 тис солдат) Раніше на квітневому сеймі у Лінці стани Верхньої
Австрії теж підтримали чеську Директорію і розпочали збір сил для блокування проходів імперських військ з Тіролю
до Чехії.

На початку літа 1619 року армії армії противників так і залишились на позиціях, які зберегли ще з початку року.
Основна чеська армія очолювана графом Георгом Фрідріхом Гогенлое була розміщена на квартирах під
Рудольфовом з метою блокування рухів імператорської армії у районі Чеське Будейовіце - Че ́ський Кру ́млов (Český
Krumlov). Армія Гогенлое у Рудольфові складалася із трьох піхотних полків (Hohenloe, Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Jana
Vavřince ze Žerotína, разом 6 тис. піхоти) і три полки кавалерії загальною чисельністю 3500 шабель, в тому числі 3
тис кавалеристів із Сілезії (с. 166, 2). Армія графа Ернста Мансфельда (Ernst Graf von Mansfeld) перебувала на
квартирах у захопленому торік місті Пльзен (Plzeň). Протистояли цим чеським силам Імператорська армія
очолювана фельдмаршалом графом Бюкуа в утриманих ними з минулого року містах Чеське Будейовіце (České
Budějovice) та Че ́ський Кру ́млов (Český Krumlov). Ця армія складалась із 6 піхотних полків (Nassau, Fuchsa,
Schauenburg, Saxon, Collalto, Rudolf Tiefenbach), кількох підрозділів угорських гайдуків і 5 полків кавалерії (два
кірасирських: новий полк валлонів Валленштайна, старий полк Маррадаса (Marradas) та три аркебузирних полки:
Lobl, Ferdinand Meggau та de La Croix) загальною чисельністю 8 тис солдат (с. 166, 2).

Другий похід Турна в Австрію та блокада Відня.
Генріх Турн, який з 18 квітня 1619 року перебував у Моравії, для своєї другої атаки на Відень зібрав армію у Зноймо
(Цнайм) та вирушив в напрямку австрійського кордону до міста Лаа (Laa an der Thaya). Армія складалась з одного
піхотного полку Турна, одного кавалерійського полку, 5000 піхоти і 1000 кавалерії із посполитого рушення (zemska
hotovost), окрім цього в армії були два моравські полки піхоти Friedrich von Tiefenbach та кавалерії Žerotína. Армія
нараховувала 15 тис солдат (с. 166). Друга імператорська армія генерал вахмістра Анрі дю Валь, графа Дампєра
базувалась на квартирах у Нижній Австрії поблизу міст Кремс (Krems)-Штайн-Лангенлойс (Langenlois). Вона
складалась із 6 піхотних полків (Furstenberg, Fugger, Walon, Schwendy, Colloredo, Breuner, Gallenberg) та двох кінних
полків (аркебузирів Дампєра та Гістерлє - Histerle або Henryk Hyzrlego z Chodova), а також ескадронів угорської
легкої кавалерії.
31 Травня 1619 року армія Турна, яка нараховувала 12-15 тис солдат перетнула кордон і увійшла в місто Лаа (Laa
an der Thaya), гарнізон з 2 тис імператорських солдат покинув місто завчасно. Рухаючись в напрямку Відня, Турн
розраховував на палку військову підтримку місцевих станів Нижньої Австрії, однак цього не сталось. Турн,
дійшовши з армією до Дунаю, виділив два моравських полки Friedrich von Tiefenbach та кавалерії Žerotína, які 2
червня захопили чимало човнів та чотири плоскодонних пороми. На цих поромах полки переправились через
Дунай у місто Фішаменд Fischamend, завдяки таємній домовленості із бароном Тейфлем (Teufll), під владою якого
перебувало це місто (с. 167, 2). Забезпечивши собі плацдарм на іншому березі, Турн розпочав переправу решти
армії, а поряд з цим взяв в облогу місто Грос Енцерсдорф (Groß-Enzersdorf) на своєму, лівому березі. 5 і 6 червня
Турн зайняв деякі передмістя Відня з південного сходу і півдня.
У самому Відні, звістка про наступ чеських сил з під міста Лаа (Laa an der Thaya) на південь спричинила неспокій,
що з наближенням Турна переростав у паніку. Місто не було готове до облоги, гарнізон нараховував три роти піхоти
та одну роту кірасирів, оборона міста базувалась на його вдалій фортифікації. На той момент Дампєр із армією
перебував у Кремсі (Krems). (с. 169 , 2) 3 червня він отримав лист з Придворної військової Ради (Hofkriegsrat ) Відня
про блокаду чехами столиці. Замість того щоб вирушити всіма силами під Відень, Дампєр відправив лише один
новоприбулий флорентійський полк, завербований герцогом Тоскани Козімо ІІ Медичі на чолі з Gilbert de Saint-
Hilaire (Histerle). Складався полк з 200 кірасирів та 300 аркебузирів (Примітка 1). Цей полк прибув до Відня
благополучно, оскільки повної блокади міста зроблено чехами не було.
Сили Турна під Віднем складали 10 тисяч солдат, оскільки на своєму шляху чехи залишали в гарнізонах міст деякі
підрозділи та тільки 2 гармати. Він розумів, що для взяття такого великого міста йому бракує сил. У Відні гарнізон
поповнився ще трьома  піхотними та двома кавалерійськими ротами, студенти також утворили загін із 400 солдат;
так, що кількість оборонців сягнула 6000 солдат. Турн марно розраховував на допомогу австрійців-протестантів. Під
Віднем Турн прийняв посольство угорських станів очолюване Станіславом Турзо (Stanislav Turzo), який повідомив
чеського лідера про позитивні зміни, що наближаються в угорських землях. Не бачачи перспектив подальшої
блокади Відня, 14 червня Турн знімає блокаду і повертається з армією до Чехії, де ситуація стає загрозливою.
Наступ католицьких сил влітку 1619 року
В той же день, що і Дампєр, 3 червня, листа від Придворної військової ради про допомогу Відню отримав
командувач іншою імперською армією - Бюкуа, що базувався на позиціях в Чеське Будейовіце. Однак, свою
стратегію допомоги Відню він будував на ударі по Чехії і таким чином, відтягуванню Турна на чеський театр
військових дій. (с. 173, 2) На момент блокади Турном Відня, Бюкуа вже чисельно переважав блокуючу його чеську
армію Гогенлое, адже йому з квітня 1619р. надходили полки завербовані у Іспанських Нідерландах штатгальтером
Альбрехтом VII Габсбургом (Примітка 2) на кошти короля Іспанії Філіпа ІІІ. Новонавербовані полки йшли з Баварії
через Пассау до Чеське Будейовіце. Інша частина нових полків збиралась під австрійським містом Рец (Retz).
Сутичка при Заблатах (Zablati) 10  червня 1619р.
Бачачи зростання ворожого війська, генерал Гогенлое 6 червня 1619р. звернувся до Директорії в Празі аби та
відізвала Турна з-під Відня. Поряд з цим було надіслано лист Мансфельду  зі своїми силами йти на з'єднання з
чехами до Рудольфова. Мансфельд спішно розпочав збирати свої сили, які спостерігали за імператорськими
військами у Будейовіце з сіл Vodnany, Netolice, Prachatice, Vimperk (Примітка 3). Місем збору військ Мансфельда
було селище Protivin. Лише 10 червня рано вранці сили Мансфельда (ймовірно 8 рот піхоти – 1200 солдат, за
іншими відомостями 4000, 4 роти кавалерії -400 -500 шабель) вирушили з Protivin в напрямку Рудольфова  через
Hluboká nad Vltavou, де перебувала частина обозу Гогенлое і, пройшовши  1,5 милі зупинились у с. Zablati з
наміром зачекати на три роти кавалерії з полку Іоганна Георга фон Сольмса (Johann Georg II von Solms). Відразу по
прибутті цієї кавалерії Мансфельд отримав відомості про ворожі роз'їзди (100 угорських гайдуків) неподалік Netolic і
вдалу відсіч чеськими мушкетерами цього противника.
В той же час Бюкуа, залишивши сильний гарнізон в Чеське Будейовіце, спрямував свій удар на північ з метою
оволодіти Týn nad Vltavou. Вже на марші він отримав від шпигуна відомості, що Мансфельд планує йти на
з'єднання із Гогенлое. Бюкуа змінив маршрут удару і підійшов під Netolice з метою не допустити з'єднання сил
протестантів. На момент походу Бюкуа під Netolice з Відня в імператорську армію прибув Дампєр, в склад цього
корпусу входили два піхотних полки: Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg та John Christopher Löbl von Greinburg,
валлонський кірасирський полк Альбрехта Валленштайна і кілька хоругв угорської кавалерії, чисельність корпусу
складала 5000 солдат. Угорські кавалеристи мали завдання зайти в тили Мансфельду і відрізати шляхи відступу,
але в Netolice натрапили на 50 чеських мушкетерів. Мушкетери, незважаючи на те що всі були хворі, чинили
сильний опір, але, зрештою були всі перебиті, переважаючими силами Бюкуа.
Дізнавшись про напад на Netolice, Мансфельд вирушив на підтримку своїм солдатам із 400 мушкетерами і 200
кавалеристами. Але, довідавшись про захоплення села імперськими військами, повернувся до Zablati і влаштував
оборонну позицію, в надії що Гогенлое встигне підійти, за час оборони. Піхоту розмістив перед поселенням за
возами, кавалерію  на флангах.
Бюкуа не квапився атакувати Мансфельда на його позиціях. Натомість, вислав кавалерію до Vodnan та Hluboká nad
Vltavou та розпочав кавалерійські нальоти на  позиції Мансфельда, щоб витягнути його із оборонних позицій.
Проте, протестанти не покидали своїх позицій. Праве крило чехів атакували угорські кавалеристи, після недовгого
протистояння крило чехів було розбите. (с. 177, 2 ). Ліве крило чехів очолюване графом Hermann Otto I. von
Limburg-Styrum чинило опір угорській кінноті довше, але атака валлонських кірасирів Валленштайна змусила і це
крило відступати. У відступі чеська кавалерія відступала в тил піхоті щоб перегрупуватись, але та, прийняла власну
кавалерію за ворога і дала залп по своїх кавалеристах. Кавалерія чехів вийшла з бою. Тим часом, рота імперських
піхотинців увійшла в Zablati і підпалила його. Полум’я, що розповсюджувалось, досягло порохового складу чехів.
Через потужний вибух і розгорання барикад і возів чеська піхота була дезорганізована. Три роти піхоти чехів
відступали до Protivin, але були наздогнані угорською кавалерією і ротою кірасирів, та знищені. Інша частина піхоти
чехів в складі п’яти рот відступила до сільських городів, де за парканами знайшла захист від кавалерії. Мансфельд
з частиною кавалерії безрезультатно намагався пробитись до цієї частини піхоти, але щоразу відбитий, вирішив
відходити до Protivin. Оскільки шлях до цього селища було заблоковано кавалерією ворога, він з п’ятдесятьма
кавалеристами, в сутичках із угорцями і валлонами відійшов до Týn nad Vltavou. Повністю оточена імперськими
військами на сільських городах, чеська піхота протягом шести годин тримала оборону. Імператорські командири
Бюкуа, Дампєр, Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg та Валленштайн запропонували умови капітуляції.
Командири чеської піхоти майор (Oberstwachtmeister) Carpezon, капітани Hayd та Balthasar Jakob von
Schlammersdorf прийняли умови і здались. Згодом лише 130 солдат та офіцерів з числа цієї піхоти отримали волю
сплативши за себе місячний жолд, решта залишились на службі в імператорській армії. В результаті битви при
Заблаті чехи втратили вбитими 1200 солдат швейцарських та чеських, 1300-1400 потрапило в полон, окрім цього,
втрачено було 300 возів з провіантом та амуніцією та 150 тисяч талерів золотом та сріблом. Директорія в Празі
вину за поразку поклала на Мансфельда, однак, в важкий час необхідно було відновити чеський корпус в Плзні і
карати ніхто нікого не збирався. Мансфельд дійсно не очікував швидкого підходу з Чеське Будейовіце ворожої армії
Бюкуа, адже знав, що її блокує Гогенлое і не виставив належної розвідки. Частина провини за поразку Мансфельда
лежала і на Гогенлое, адже він, якщо і дозволив імперцям вийти з Будейовіце, то повинен був повідомити про це
Мансфельда і підтягнути свої полки назустріч йому. Розхлябаність і відсутність ініціативи чеських командирів ще
зіграють свою роль в поразці чеського повстання.
Існує відео про битву при Заблатах https://www.youtube.com/watch?v=t1sRTNA4vTQ
Чеська армія Гогенлое під Рудольфовом була в жалюгідному стані. Солдати не отримували належного їм жолду
довгий час, були голодні - вони дезертирували. Ще в лютому тиф викосив дві третини чеської армії. Після поразки
Мансфельда і, розуміючи важке становище армії, 15 червня вночі Гогенлое відправив артилерію та обоз до Třeboň,
зранку рушив туди з рештою армії яка нараховувала заледве 8 тис солдат. Кавалерійські відділи імперців насідали
на ар’єргард чехів, але завжди отримували відсіч. 16-17 червня імперці захопили місто Hluboká nad Vltavou, де
знайшли клейноди чеської шляхти, які тут зберігались та 300 тисяч талерів. Раніше також було захоплено місто
Rožmberk nad Vltavou, таким чином вся південна Чехія була в руках імператорських військ.
Гогенлое 17 червня досяг Soběslav, де мав намір з’єднатись із Турном, який з 14 червня йшов з-під Відня. Бюкуа
тим часом зайняв місто Týn nad Vltavou і попрямував до Tábor, але лісиста місцевість, чеські кавалерійські відділи
Ulrich von Kinský та небезпека мати в тилу армії Турна та Гогенлое змусили Бюкуа повернутись до Будейовіце.
Імперська армія продовжувала зростати, так що на початок червня в Будейовіце нараховувалось 17 тисяч солдат, а
на початок липня 24800 (с. 184, 2). 25 червня Бюкуа здобув Nové Hrady і розпочав марш з метою захоплення
Třeboň, однак, 2 липня відбулось з’єднання Гогенлое із Турном і це змусило його змінити плани. Військові дії
вимагали їх політичного закріплення і розробки подальших тактичних планів. Для чого Бюкуа та Дампєр виїхали з
армії до Відня, а Турн, Гогенлое та Мансфельд поїхали до Праги для звіту Директорії. 17 липня 1619 року
Фердинад, як король чеський король був детронізований. На нараді у Відні було визначено, що подальшою ціллю
імперців є Моравія, яку мав атакувати Дампєр зі своєю армією. Метою чехів було зберегти армію, віддати солдатам
належний їм жолд та провести поставки продовольства та амуніції. Ще одним із важливих питань було призначення
єдиного командувача чеськими силами, де стани дійшли згоди щодо кандидатури князя Крістіана Ангальт-
Бернбурга (Christian I von Anhalt-Bernburg), канцлера Фрідріха Пфальцського.
Битва під Дольні Вестоніце (Dolní Věstonice), 5 серпня 1619 року.
Відступаючи з Відня, Турн залишив в Моравії полк кавалерії Peter Sedlnicky von Choltitz, та полк піхоти Friedrich von
Tiefenbach. Окрім того, тут знаходився кавалерійський полк Ladislav Velen z Žerotína. Це були основні польові сили
моравської Директорії, яка мала ще незначні загони земської готовності в гарнізонах міст. Чисельність польової
моравської армії доходила до 5 тисяч солдат і кавалеристів. Імператорська армія Дампєра, складалась з трьох
полків піхоти: двох фламандських полків Валленштайна і одного полку Maximilian of Liechtenstein, двох
кавалерійських полків Дампєра (флорентійського та старого), угорських підрозділів кавалерії та трьох гармат,
загальною чисельністю близько 10 тис. солдат (с. 188, 2). Ця армія вирушила з табору під Retz до Моравії.
5 серпня 1619 року Дампєр був на підходах до містечка Дольні Вестоніце (Dolní Věstonice) на моравсько-
австрійському кордоні, коли дізнався, що з півночі до цього містечка рухається моравська армія Friedrich von
Tiefenbach в кількості 2700 піхоти та 1200 кавалерії. У Dolní Věstonice моравська піхота, що прибула раніше,
встигла закріпитись. Перша атака піхоти імператорської армії  була відбита, але перегрупувавшись і підтягнувши
гармати, наступ імперців продовжився. В результаті підпалу імперцями міста, моравська піхота була змушена
покинути позиції і відступити за річку Dyje (нім Thaya) до с. Mušov, знищивши єдиний міст.
Дампєр продовжив атакувати моравців, для чого знайшов брід і надіслав кавалерію до переходу через річку. Кілька
рот кавалерії, що переправились, замість того аби зачекати на підхід решти армії, розпочали атаку на моравську
армію. Моравська піхота була спіймана на марші і дезорганізована, але вчасно на полі бою з’явилась моравська
кавалерія очолювана Тіфенбахом (Tiefenbach). Піхоту вдалось не просто врятувати, але й відбити імперську
кавалерію, яка відступила за річку Jihlava. В цей момент підійшла інша частина імператорської кавалерії Дампєра і
кавалерійська битва продовжилась. Під час деякої перерви, Тіфенбах розмістив свою піхоту у засідці в невеликому
гаю. Коли кавалерійська битва відновилась, він скомандував відходити моравським кавалеристам попри свою
піхоту в засідці. В той момент, як імператорська кавалерія погналась за моравською, піхота Тіфенбаха із засідки
дала залп по кінноті Дампєра. Після цього моравці розвернулись добивати противника. Імперська кавалерія була
відкинута і в паніці намагалась знайти брід через річку, однак більшість кавалеристів спробували переплисти і
потонули.
Битва закінчилась значними втратами для імператорських військ. Дампєр применшував свої втрати, кажучи про 40
кавалеристів та 30 піхотинців. Але інші дані свідчать про 85 возів, якими транспортували вбитих та поранених
імперських солдат, звідки втрати сягають 2000-2500 вояків. Кампанія з наступу Дампєра на Моравію провалилась,
він відійшов до Dolní Dunajovice. Тіфенбах того ж вечора відійшов далі на північ у селище Židlochovice.
В той час, коли Дампєр зазнав поразки в Моравії, Бюкуа продовжував захоплення міст на півдні Чехії. Prachatice,
Vodňany, Volyně, Vimperk були захоплені імперцями. В ніч з 7 на 8 серпня імперська армія Бюкуа вирушила на
захоплення Tábor. Чеська армія, очолювана Гогенлое після від’їзду Турна до Моравії вийшла з Lomnice nad Lužnicí
в напрямку Veselí nad Lužnicí. Чехи першими прийшли під Tábor 9 серпня і укріпили позицію в Planá nad Lužnicí на
південь від міста. Між арміями під Табором протікала невелика річка (ймовірно Marsovsky potok або Zelecky potok),
яку 14 серпня Бюкуа перейшов. Чеська армія Гогенлое, що стримувала імперців від вторгнення вглиб Чехії, не
бажаючи вступати в битву, відступила за Табор в Miličín. Проте, Бюкуа не пробував захопити Табор, а вирушив на
взяття Písek.
В Písek гарнізон нараховував 900 солдат із земської готовності та ополчення міщан. Роти найманих військ, які
Мансфельд запропонував ввести в місто для його утримання, місцева влада приймати відмовилась. Місто лежало
на обох берегах річки Otava і оборона покладалась на середньовічні кам’яні мури, сухий рів і палісади. Умови здачі
міста, запропоновані Бюкуа, були рішуче відкинуті комендантом гарнізону, який мав надію на чеську армію, що
знаходилась неподалік. Бюкуа з військами розмістився на схід і північ від міста. Перша атака імперців була відбита,
однак імперське військо згодом атакувало з чотирьох сторін. Піхота, яка з драбинами подолала мури, не зустріла
сильного опору. Місто було захоплено і сплюндровано 26 серпня, в день виборів Фрідріха Пфальцського королем
Чехії, а чеська армія під час захоплення Пісеку імператорськими військами перебувала за річкою Влтава на
відстані двох годин маршу до цього міста.
В цей час 28 серпня 1619 року імператором на виборах у Франкфурті на Майні було обрано ерцгерцога
Фердинанда Штирійського. Найвагоміші голоси представників Протестантської Унії курфюрстів: Саксонії – Іоганна
Георга (Johann Georg I) та Бранденбургу – Георга Вільгельма (Georg Wilhelm) було віддано за Фердинанда.
Зрештою, сам курфюрст Пфальцу Фрідріх, на той момент вже обраний королем Чехії, голосував за Фердинанда.
Політична ситуація для чеських повстанців була доволі складною: основні союзники чехів герцог Савойї Carlo
Emanuele I та Республіка Нідерландів в особі штатгальтера Моріца Нассау, хоч і надавали сяку-таку допомогу
військами і коштами, однак, зважали на реакцію тестя Фрідріха Пфальцського – короля Англії Якова І (James I),
який, не бажаючи псувати стосунки з Іспанією через перемовини про шлюб англійського спадкоємця Карла та
іспанської інфанти, не бажав втручатись в чеські справи. Учасники Протестантської унії також не втручались в
справи на вотчинних землях Габсбургів і обіцяли втрутитись, в разі нападу на одного з членів унії, наприклад
Пфальц.
Після захоплення Пісеку імператорськими військами постала загроза їх походу на Прагу та Плзень. Директорія
наказала Гогенлое блокувати імперцям шлях на північ, що чеська армія виконала, підійшовши в Zvíkov та далі, у
Mirovice. Мансфельд, за наказом Директорії вирушив з 3500 солдатами з Плзня до Праги і зупинився зі своїм
корпусом у Beroun, на підході до Праги. У цей час 2 вересня 1619 року  сейм у Празі прийняв рішення про передачу
вищого військового командування чеської армії князю Christian I of Anhalt-Bernburg. Князь виїхав до табору
Мансфельда у Beroun і разом вони зєднались із Гогенлое у Mirovice. Імпеаторська армія Бюкуа в цей час була
поблизу чеської армії, але до битви не дійшло. Бюкуа обійшов позиції чехів із заходу, що змусило останніх відійти
до Zalužany, відкривши шлях імператорським військам до Плзня.

Далі буде...

1619, Бюкуа, Валленштайн, Габор Бетлен, Гогенлое, Турн, Тіфенбах, битва, кампанія
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Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30    
Весь архив

Метки
1619 1622 1628 1629 1630
1631 1632 1635 1636
1646 Іспанська армія Італія
Альте Весте Бернгард
Бургундія Бюкуа
Валленштайн
Вальтелліна Відень
Вімпфен Габор Бетлен
Галлас Географія війни

Гогенлое Густав
Адольф Доль Дюнкерк
Казале Камянець-
Подільський Кераско Конде
Ла Валетт Лотаринзька армія
Лютцен Мантуя
Монферрат Нассау
Нюрнберг Нідерланди
Організація Основне
Паппенгайм Померанія
Роган Рюйтер Турн
Тіфенбах анфілада армія
Данії армія Нідерландів
артилерія баварська
армія батальйон
березень битва
бригада біографії валюти
викуп відео війна війна в
Мантуї військова музика
генералітет голландська
армія ескадрон піхоти
життя під час війни залп

звання кампанія
комплектування комісія
конверсія контракт
контрмарш кіно лютий
література мангас мушкет
обговорення оголошення
опитування організація
офіцери перемога питання
полк полон політика
підрядник реконструкція
ренегати реформи рецензії
рота світовий контекст
список сінема січень

тактика тактичні
школи трактати
французька армія
фінанси хронологія
шведська армія ігри
імператорська армія
іспанія

Все метки

Категории
история

Все категории

Комментарии

adept_egidos
2 ноя 2022, 15:35

Ultima ratio regum І:
Артилерія Нідерландської
республіки 1580-1648рр.

Є видання історичні,
але поки у видавців
руки до Тридцятилітньої
війни не дійшли.

faber_scriptor
2 ноя 2022, 15:24

Ultima ratio regum І:
Артилерія Нідерландської
республіки 1580-1648рр.

Будем надеяться, что
это позорная и
преступная для нас
война закончится и все
получат по заслугам.

Что касается вашей
работы и публикаций -
дык, неужели у вас в
Украине нет хороших…

adept_egidos
2 ноя 2022, 09:57

Ultima ratio regum І:
Артилерія Нідерландської
республіки 1580-1648рр.

Радий вітати!
Неодмінно поборемось.

grid_ua
2 ноя 2022, 09:33

Ultima ratio regum І:
Артилерія Нідерландської
республіки 1580-1648рр.

Доброго дня! Треба
бороться за свое щастя
:)

irkuem
1 ноя 2022, 23:47

Ultima ratio regum І:
Артилерія Нідерландської
республіки 1580-1648рр.

С возвращением!

И спасибо за материал!

Разработано LiveJournal.com

Дизайн Jamison Wieser
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