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Zápis – !VLEPIT DO SEŠITU! 

Přemyslovská knížata v Čechách 
Vladivoj 

Oldřich 

 

Břetislav I. – pokračování (UČEBNICE s. 58.+) 

(r. 1039 – 1055 n. l.) 

- vydal STAŘEŠINSKÝ ŘÁD – nástupnický řád – na trůn měl usednout nejstarší muž z celého 

rodu 

- Břetislav podnikl tažení do Polska 

- převezl ostatky sv. Vojtěcha (Slavníkovec, 2.biskup v Praze) z polského Hnězdna do Prahy 

- vyřkl ,,Hnězdenská dekreta” – důležité zákony, předpisy  

-údělná knížectví na Moravě fungovala do 12. století n. l. – následně zanikají a na celé Moravě 

vládne jediný MARKRABĚ. 
 

První králové z rodu Přemyslovců (UČEBNICE s. 61.) 
-v polovině 11. století n. l. soupeří papež (moc církevní) a císař (moc světská) o právo uvádět do 

úřadu církevní hodnostáře (= boj o investituru) 

-český panovník – držel titul kníže – touha získat vyšší titul – král 

-náš panovník, kníže Vratislav II., pomohl vojensky císaři – za to získal roku 1085 n. l.  

nedědičný královský titul 

-český kníže, Vladislav II., získal roku 1158 n. l. královský titul za pomoc císaři, Fridrichu 

Barbarossovi, v boji proti severoitalskému městu Milán 

-Vladislavova manželka Judita ===JUDITIN MOST v Praze na místě budoucího Karlova mostu 

 

Český stat DĚDIČNÝM královstvím – POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI 

 

Přemysl I. Otakar (UČEBNICE s.62.) 

(1197 – 1230) 
- ZLATÁ BULA SICILSKÁ = dokument, který českým panovníkům přiznal právo na DĚDIČNÝ 

královský titul 

-dokument získal Přemysl I. Otakar roku 1212 n. l. od císaře Fridrich II. Sicilského za podporu v 

boji proti papeži 

-BULA= pečeť 

-dokument dale upravuje vztah českého státu ke Svaté říši římské 

Přemysl I. Otakar zavedl nový nástupnický řád: PRIMOGENITURA = prvorozenectví – 

nástupcem panovníka se měl stat prvorozený syn panovníka 

 

Václav I. (UČEBNICE s.93.+) 

(1230 – 1253) 
-syn Přemysla I. Otakara 

-zakládá města 

-stříbrné doly v Jihlavě (později doly v Kutné Hoře + ražba mincí) 

-sestra Václava I., Anežka, založila klášter a špitál v Praze Na Františku – stala se jeho 

představenou sestrou-abytyší- 1989 svatořečena 
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Přemysl II. Otakar 

(1253 – 1278) 
(= nazván ,,KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ”) 

-rozšířil ČESKÉ ZEMĚ směrem na jih – až k Jaderskému moři 

-patří nám území:  Horní Rakousy, Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko… 

-Přemysl se ucházel o korunu KRÁLE SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ --- volitelé, kurfiřté raději zvolili 

slabšího, méně významného - Rudolfa Habsburského – Přemysl II. s ním soupeřil – zůstaly nám 

nakonec jen Čechy a Morava 

-r.1278 – bitva na Moravském poli (dnes v Rakousku u Vídně) – české vojsko poraženo a Přemysl 

II. Otakar padl 

 

Václav II.   

(1283 – 1305) 

- po smrti otce 7 let – vládl za něj Ota Braniborský 

- s Václavovou matkou žil český šlechtic Záviš z Falkenštejna z rodu Vítkovců 

==povídalo se že usiluje o český trůn==popraven 

- stříbrné doly v Kutné Hoře - Václav razil mince – PRAŽSKÉ GROŠE 

==vydal horní zákoník 

- nechal založit cisterciácký klášter na Zbraslavi 

- Václav II.  byl držitelem tří královských korun: české, polské a uherské 

 

 

Václav III. 
- o uherskou korunu přichází... 

- snaží se udržet moc v Polsku==podniká tažení do Polska 

==po cestě se zastavuje v Olomouci  - zde zavražděn roku 1306 

==vymření Přemyslovců ,,po meči,, (= bez mužského následníka) 

na trůn nastupuje po krátkých epizodních vládách 

Jan Lucemburský +  vzal si za ženu r. 1310 sestru Václava III. 

--- tedy mladší dceru Václava II.  == Elišku Přemyslovnu 

 

Lucemburkové na českém trůnu (UČEBNICE s.97.+) 
Jan Lucemburský 
- musel dobýt Prahu 

- válečník, o domácí politiku se ,,prý” moc nestaral 

- hájil však zájmy našich zemí v zahraničí 

- správa království byla v rukou silných šlechticů 

- povolil Pražanům vybudovat 1.radnici (=Staroměstská radnice) 

- zemřel v bitvě u Kresčaku roku 1346 

== bojoval na straně francouzského krále 

(==ve STOLETÉ VÁLCE mezi Francií a Anglií) ==== rčení: ,,Toho bohdá nebude, aby český král 

z boje utíkal” 

- jeho syn Václav – přijal jméno Karel 

 

Karel IV. (= nazván ,,Otec vlasti,,) 

(1346 - 1378) 

- vyrůstal ve Francii ==vzdělání na franc.dvoře 

- mluvil mnoha jazyky 

- splatil otcovy dluhy, nechal opravit Pražský hrad 
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- rozkvět našich zemí za jeho vlády 

- 1344 – povýšil biskupství v Praze na ARCIBISKUPSTVÍ 

==prvním arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic 

- zvolen ŘÍMSKÝM KRÁLEM 

- r. 1346 se stal KRÁLEM ČESKÝM 

- r. 1355 korunován ŘÍMSKÝM CÍSAŘEM 

Založil a vybudoval: 
- kamenný most přes Vltavu v Praze (Karlův most) 

==na místě Juditina mostu 

- zakládá NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ 

- Chrám svatého Víta v Praze = gotický sloh (hrady, katedrály) 

- hrad Karlštejn 

- korunovační klenoty 

- založil PRAŽSKOU UNIVERZITU 

(==1.ve střední Evropě ==Univerzita Karlova v Praze) 

- měl syny Václava a Zikmunda 

- vedl ,,sňatkovou politiku,, (=územní zisky díky manželkám) 

- ženy: 
1. Markéta Blanka z Valois (1316–1.8.1348) 
2. Anna Falcká (26.9.1329–2.2.1353) 
3. Anna Svídnická (1339–11.7.1362) 
4. Eliška Pomořanská (1347–14.2.1393) 

- území ZEMÍ KORUNY ČESKÉ za Karla IV. 

Čěchy, Morava, Slezsko, Chebsko, 

Horní a Dolní Lužice, Braniborsko, (=severně) 

 

Václav IV. (UČEBNICE s.102+) 

- syn Karla IV. 

- král český i římský 

- slabý vladař – ale musel vládnout v těžkých časech 

- morové rány 

- měl spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna== 

==Václav dal mučit vysokého hodnostáře z arcibiskupství 

Jana z Pomuku (zpovědní tajemství)== 

==jeho mrtvé tělo svrženo do Vltavy== 

==v budoucnu prohlásila katolická církev za svatého 

Jana Nepomuckého ( sochy na mostech, u vody, je mylně 

ztotožněn s Janem z Pomuku) 

- Václav měl konflikt s ,,vysokou šlechtou,,=panstvo 

==byl i 2x vězněn 

==spolupracoval spíše s ,,nižší šlechtou,, = zemané 

- r. 1400 byl Václav zbaven hodnosti římského krále 

- v době Václavovy vlády začátek problematiky ,,husitských válek,, 

 

Zikmund Lucemburský (,,šelma ryšavá,,) 

- další syn Karla IV.  a  bratr Václava IV. 

- zuří ,,husitské války,, - bojuje proti husitům (neoblíben) 

- po jeho smrti vymírají Lucemburkové po meči 
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REFORMNÍ HNUTÍ CÍRKVE (UČEBNICE s.104+) 
- reformní = opravné 

==církev se má přiblížit prostému člověku 

- kritika ,,bohaté,, církve = tuto kritiku vedli čeští mistři a bakaláři 

z pražské univerzity hlavně v dob 

ách vlády Václava IV. 

- Václav IV.   je podporoval=== 

===vydal dokument: ,,DEKRET KUTNOHORSKÝ,, === 

===Češi mají na VYSOKÉM UČENI PRAŽSKÉM při 

rozhodování 3 hlasy, cizinci 1 hlas 

 

 

MISTR JAN HUS 
(+1415) 

- narozen pravděpodobně v Husinci u Prachatic 

- mistrem (magistem) na pražské univerzitě podporuje reformní hnutí 

- své názory opíral o učení Jana Viklefa (Angličan) 

- od r. 1402 kázal jako kněz v KAPLI BETLÉMSKÉ v Praze 

-předchůdci Husa: 

 

Konrád Waldhauser 

Jan Milíč z Kroměříže 

Tomáš Štítný ze Štítného 

 

 


