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I.

OPAKOVÁNÍ

1572 vymírá rod Jagellonců po meči

         nastupuje tzv. volební monarchie, šlechtické právo veta

druhá polovina 17. století – Polsko  přichází o velké části území, zejm. s Ruskem 

konec 17. st. – králem zvolen saský kurfiřt August II.

                            jednání s ruským carem Petrem I.

18. století – boje se Švédskem (severní válka)
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II.

Severní válka
(1700 – 1709, 1721)

Rusko Petra I. vs. Švédskem Karla XII.

1704 spojenectví Ruska s Polsko-Litevskou unií.

Proti švédské armádě mnohde propuká partyzánská válka 

1706  polský král August II. musí uprchnout a Rusko bojuje se Švédy  samo. 

    Švédský král má silné osobní antipatie k Augustovi a odmítá jakýkoli separátní mír. Chce ho zcela zbavit trůnu,

    Po obsazení Varšavy a Krakova „doporučí“ k volbě králem bezvýznamného vojvodu Stanislava Lescyńského.

    Většinou šlechty ho  neuzná a „setrvá“ při Augustovy, který se však musí Švédům již bránit i v rodném Sasku.

Švédská vojska nakonec definitivně poráží Petr I. v bitvě u Poltavy roku 1709.

Vrací na trůn Augusta II. a Švédové vyklízejí dobytá území. 
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III.

dopady sedmileté války  Pruska s Rakouskem 
     1756 – 1763, Fridrich II. vs. Marie Terezie 

     ukončena nástupem Petra III. V Rusku

1764 zvolen králem Stanislav II. August Poniatowski  

     trvalé soupeření cca 17 velkých rodů, sejm a liberum veto + liberum rumpo

     po smrti Augusta III., nemajetný litevský hrabě zvolen pod vlivem ruských peněz 

     pokusy o upevnění moci

     střet se zájmy Ruska (Kateřina II.) i Pruska – tlak proti reformám

     = příprava  budoucího dělení Polska
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IV.

mnohý krvavý odpor vůči ruskému tlaku (národnostní i náboženský)

1772 návrh pruského krále Fridricha II. carevně Kateřině II. o rozdělení Polska

připojení Marie Terezie k tomuto prvnímu d ělení

vnitřní rozpolcenost země – 3 hlavní politické směry, vzájemně nepřijatelné

1791 – přijata narychlo tvořená ústava, odpor šlechty i Ruska

1793 – druhé d ělení        

povstání polské šlechty /Tadeusz Kościuszko/ potlačeno ruskými vojsky

1795 – třetí dělení   =  zmizení Polska z mapy Evropy                              
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V.

 (obr. 36 – učebnice str. 37)
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VI.

Obr. č. 2: učebnice, s. 27)
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VII.
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
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autorskému zákonu.


