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ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ 

DĚDIČNÝ KRÁLOVSKÝ TITUL 

Po 300 let vládli v českých zemích knížata rodu Přemyslovců. Vznikají nové vesnice a města, lidé kácí 

lesy a rozšiřují je na pole a pastviny. Knížata posilujímoc a vliv státu na okolní země. Aby si získali 

vážnost, usilují o titul KRÁL.  Teprve Přemyslu Otakaru I. se podařilo tento titul zajistit pro sebe i 

potomky díky úspěchům v bojích po boku německých panovníků. V roce 1212 uznal německý 

panovník práva a svobody českého státu (listina ZLATÁ BULA SICILSKÁ ) = udělením titulu Přemysl 

Otakar I. Český král. Jeho syn Václav I. (již Český král) pokračoval ve zvelebování země.  Zval 

německé řemeslníky a obchodníky a tím se němčina stala dalším jazykem a Němci národem u nás. 

Nové chrámy , domy a  hrady dostávaly německá jména a používá se GOTICKÝ sloh (=styl) zejména  

ve stavebnictví = štíhlé a vysoké stavby a okna. Typický je u nich LOMENÝ OBLOUK = TVAR SEPJATÝCH 

RUKOU. V oknech jsou barevné skleněné dílky - obrázky /VIRTÁŽ/. 

ANEŽKA ČESKÁ 

Počet obyvatel neustále rostl. Spousta lidí je ale chudá, nesvobodná, nemocná a opuštěná. Tohle se 

nelíbilo dceři Přemysla Otakara I. Anežce, která se rozhodla žít jako řeholnice, svůj majetek dala církvi  

na stavbu kláštera se špitálem (nemocnicí) v Praze. Po celý život pomáhala chudým a nemocným. 

Lidé ji měli rádi, uctívali ji, a proto byla církví prohlášena  za svatou.  

KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ 

Od pradávna se u nás těžily vzácné drahé kovy (rudy) - stříbro, zlato, cín, olovo a železo. Známé jsou 

doly v Kutné Hoře a Jihlavě. Český král Přemysl Otakar II. díky bohatství a vlivnou politikou má vliv na 

sousedící země  Německo i Rakousko. Část jejich území za pomoci jízdních rytířů připojuje k Čechám a 

stává se králem s přezdívkou  Železný(= má silné vojsko, odvážný, sebevědomý) a Zlatý(= má peníze a 

veliké  bohatství). Často vedl vojsko do války. Nakonec zahynul v bitvě na Moravském poli v dnešní  

Rakousku. 

POSLEDNÍ  PŘEMYSLOVCI 

Jeho syn Václav II. měl tehdy 7 let. Němečtí vévodové a správci země jej odvlekli a uvěznili na hradě 

Bezděz a potom v Německu. Jejich tlupy drancovali naši zem a  vykořisťovat obyvatelstvo. Až po pěti 

letech česká šlechta (rytíři) uspěli a krák se vrátil domů ze zajetí. Obnovil pořádek a klid. Nastala doba 

míru a rozkvětu Čech a Moravy.   Díky stříbru nechává razit NOVÉ mince PRAŽSKÉ GROŠE. Těmi se dá 

platit v celé Evropě ! Stává se dokonce i  polským a uherským králem! Jeho syn Václav III. však moc 

neudrží,  vzdává se koruny uherské, cestuje s družinou do Polska a je zákeřně zabit. Protože nemá 

potomka (syna = následníka krále) - rod Přemyslovců vymírá „PO MEČI“ (= není muž jako následník.).  


