Těšínští Piastovci

1.

Na základě rodokmenu polských a slezských Piastovců a studia literatury určete, jak vznikla tato
větev těšínských Piastovců. Vyznačte osobnosti, za nichž došlo k významnému územnímu přelomu ovlivňujícímu vývoj Těšínského knížectví. (Jako vodítko Vám může posloužit níže uvedený stručný
genealogický strom).

Těšínští Piastovci
Sami si vytvořte rodokmen těšínských Piastovců tak, aby se tam vyskytovaly níže uvedení vládci či příslušníci rodu. Jako zdroj informací Vám může posloužit knížka JASIŃSKI, Kazimierz. Rodowód Piastów
śląskich. 2. vyd. Kraków: Avalon, 2007., ŽÁČEK, Rudolf. Dějiny Slezska v datech. Praha: Libri, 2004. 546 s.,
zároveň tyto informace můžete vyhledat na internetu.
• Vladislav I. Opolský
• Měšek I. Těšínský
• Kazimír I. Těšínský
• Přemysl I. Nošák
• Viola Těšínská
• Přemysl II. Těšínský
• Václav II.Těšínský
• Václav III. Adam
• Jana z Pernštejna
• Alžběta Lukrécie
• Adam Václav Těšínský

Mapa obojí Lužice a slezských knížectví In. Kolektiv autorů.
Dějiny zemí Koruny České. Praha, Paseka 1992, s.126.

2.

Podle mapy určete, která knížectví sousedila s těšínským.
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3.

Spojte níže uvedená jména ve sloupcích č. I. a II. Zjistěte, jak spolu souvisejí. Uveďte jejich vzájemné vztahy, co je spojovalo. Následně pak odpovězte na dané otázky:
I.

II.

Kazimír II. Těšínský

Matyáš Korvín

Kazimír I. Těšínský

Vladislav Jagellonský

Měšek I. Těšínský

Jiří z Poděbrad

Přemysl I. Nošák

Jan Lucemburský

Přemysl II. Těšínský

Václav III.

Viola Těšínská

Karel IV.
Václav IV.
Václav II.

Otázky:
• Kdy došlo ke spojení rodu Přemyslovců s těšínskými Piastovci a jaké byly jeho politické
záměry?
• Který z těšínských knížat přijal v lénu Těšínské knížectví? Uveďte jméno panovníka
a rok kdy k tomu došlo.
• Který z uvedených těšínských knížat byl nejvíce politicky aktivní? Uveďte, za kterého
českého panovníka působil. Jakých jednání se např. účastnil a jaké hodnosti získal
u královského dvora?

4.

Promyslete, proč právě na Těšínské knížectví měly v době posledních těšínských Piastovců velký dopad války v Uhrách a třicetiletá válka a nikoliv jiné konflikty, ke kterým došlo v průběhu
vlády těšínských Piastovců.
• Kdo to byli Lisovčíci?
• Která vojska nejvíce zasáhla Těšínské knížectví?
• Kdy postihla Těšín morová rána?

5.

Vyberte si libovolného příslušníka těšínských Piastovců a vytvořte prezentaci, která by podle
Vás nejlépe vypovídala o jeho životě a přínosu pro Těšínské knížectví.

