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1. český král

(Vratislav I.)

1140-1172
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přemyslovští králové
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vláda

Lucemburků
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Jiří z Poděbrad

a vláda Jagellonců

   nástup Habsburků

na český trůn

Buďte zdrávi, člověkové!

Já jsem rytíř Gumpold z Humpolce

a představím vám středověké panovníky

českých zemí.

koruna sv. Václava, kterou
nechal pro svou korunovaci
v r. 1346 zhotovit Karel IV.
(dnes součást českých
korunovačních klenotů)

7.-9. století

bájná knížata

r. 1500



© Jiřina Lockerová

Sámo
† 658/9

ź o jeho osobě toho moc nevíme, jediným pramenem z doby jeho života je 
franská Fredegarova kronika (Historia Francorum)

ź byl to zřejmě franský kupec, podle jiných teorií mohl být slovanského, 
židovského či keltského původu

ź asi v r. 623 přišel na území Slovanů, kteří se v té době bránili nájezdům 
kočovných Avarů

ź sjednotil slovanské kmeny a porazil Avary
ź stal se vládcem nejstaršího doloženého státního útvaru na území dnešní ČR (Sámovy „říše” – byl to však spíše kmenový svaz, 

tedy seskupení slovanských kmenů pod Sámovou vládou), jeho centrum se zřejmě nacházelo v oblasti dolního toku řeky 
Moravy

ź poté se dostal do sporu s Franskou říší – Slované prý přepadávali, okrádali a vraždili franské kupce
ź v r. 631 nebo 632 porazil franského krále Dagoberta I. v bitvě u Wogastisburgu, který se zřejmě nacházel v Krušných horách
ź podle Fredegarovy kroniky vládl 35 let až do své smrti, svou „říši” rozšiřoval a udržoval a vyhrál všechny bitvy
ź po Sámově smrti se jeho „říše” rozpadla (jednotliví kmenoví vůdci vládli sami na svých územích) – barokní historikové 

později přišli s hypotézou, že Sámovi potomci jsou předky velkomoravských Mojmírovců

r. 500 r. 1500r. 1000

623/4-658/9

přibližný rozsah Sámovy „říše” (červeně) a území
pravděpodobně patřící k této „říši” (žlutě)

Víte, že: Sámo je označován jako pohan, který měl 12 slovanských manželek a s nimi 22 synů a 15 dcer?

SÁMOVA „ŘÍŠE”

AVARSKÝ KAGANÁT

FRANSKÁ ŘÍŠE

slovanské kmeny



7.-9. století

bájná knížata
7. – 9. století

Praotec Čech

ź je to legendární předek Čechů
ź podle pověstí pocházel z Charvátska (na jihu dnešního Polska a západě 

Ukrajiny) a přivedl svou družinu k hoře Říp
ź k usazení Čechova lidu severozápadně od Prahy mělo dojít ve 2. polovině 7. 

století
ź podle některých legend měl mít Čech bratry Lecha (předka dnešních Poláků) a Rusa (předka dnešních Rusů)

Krok

ź Kosmova kronika uvádí, že to byl bohatý a moudrý muž
ź byl to soudce, kterého si Čech vybral za svého nástupce jako vůdce Čechů (po Čechově smrti přijal jeho čepici a hůl)
ź podle pověstí žil Krok na Budči (nedaleko Prahy) a později přesídlil na jím vybudovaný Vyšehrad
ź neměl mužského potomka, ale tři dcery – Kazi, Tetu a nejmladší Libuši, která se stala jeho nástupkyní

pravděpodobné území pod vládou
bájných českých knížat (červeně)

území Čechů

Víte, že: Není jisté, kým Čech byl? Některé prameny ho označují jako velmože, který přivedl svůj lid do
nové země, podle jiných to byl obyčejný muž, který spáchal vraždu, a tak musel opustit svou vlast.

slovanské kmeny

FRANSKÁ ŘÍŠE

AVARSKÝ KAGANÁT

r. 500 r. 1500r. 1000



7.-9. století

bájná knížata
7.  – 9. století

Libuše

ź soudkyně, věštkyně, nejmladší Krokova dcera a jeho nástupkyně
ź předpověděla slávu a velikost Prahy
ź provdala se za Přemysla Oráče a měli spolu tři syny
ź po její smrti začala tzv. dívčí válka (boj dívek proti mužům, který dívky prohrály a 

zůstaly poddány mužům)

Přemysl Oráč

ź mýtický zakladatel rodu Přemyslovců
ź žil ve vsi Stadice, která se nachází poblíž Ústí nad Labem
ź Libuše ho spatřila ve svém vidění a poslala pro něj posly – ti ho zastihli, jak oře pole
ź oženil se s Libuší a stal se knížetem Čechů
ź k jeho relikviím patří střevíce a mošna z lýčí

pravděpodobné území pod vládou
bájných českých knížat (červeně)

území Čechů

Víte, že: Někteří velmožové nesouhlasili s vládou ženy (kněžny Libuše) a proto jí doporučili, aby se
provdala za muže? Ona jejich radu poslechla a zvolila si za manžela Přemysla Oráče (od té doby – a
rovněž po dívčí válce – byly ženy podřízeny mužům).

slovanské kmeny

FRANSKÁ ŘÍŠE

AVARSKÝ KAGANÁT

r. 500 r. 1500r. 1000



7.-9. století

bájná knížata
7. – 9. století

Nezamysl, Mnata, Vojen a Vnislav

ź členové prvních čtyř generací bájných knížat – legendární nástupci 
Přemysla Oráče a Libuše

ź o jejich životech a příbuzenských vztazích nás pouze několika větami informuje 
Kosmova a Dalimilova kronika

Křesomysl

ź syn knížete Vnislava
ź podle Hájkovy Kroniky české podporoval hornictví a zanedbával zemědělský lid (za jeho života měl žít i neumětelský vladyka 

Horymír a jeho kůň Šemík)

pravděpodobné území pod vládou
bájných českých knížat (červeně)

území Čechů

Víte, že: Horymír byl podle pověsti odsouzen k smrti knížetem Křesomyslem kvůli tomu, že ničil doly
a náčiní havířů? Zachránil ho ale jeho kůň Šemík, který s ním přeskočil přes palisádu Vyšehradu, skočil ze
skály i přes řeku Vltavu (Horymír skok přežil a získal od knížete milost, Šemík však při skoku zahynul).

slovanské kmeny

FRANSKÁ ŘÍŠE

AVARSKÝ KAGANÁT

r. 500 r. 1500r. 1000



7.-9. století

bájná knížata
7. – 9. století

Neklan

ź syn knížete Křesomysla
ź je popisován jako mírný a dobromyslný člověk
ź za jeho vlády došlo k tzv. lucké válce (potyčce mezi kmeny Čechů a 

Lučanů, kterou Čechové vyhráli)

Hostivít

ź syn knížete Neklana
ź je považován za otce prvního historicky doloženého knížete z přemyslovského rodu – Bořivoje I.

pravděpodobné území pod vládou bájných českých
knížat (červeně) a území Lučanů před luckou

válkou (žlutě)

území Čechů

Víte, že: Během lucké války stál v čele Lučanů kníže Vlastislav, který byl zabit v bitvě u Turska
(nedaleko Prahy)? V té době měl malého syna Zbyslava, nad nímž se kníže Neklan slitoval, nechal
ho naživu a svěřil do péče Durynkovi. Durynk ale jednou v zimě vylákal chlapce na zamrzlou řeku,
vysekal do ledu díru a pobídl Zbyslava, aby se nad ní sklonil a podíval se na ryby. Když tak Zbyslav
učinil, usekl mu Durynk sekerou hlavu (Durynk si myslel, že tímto činem zbaví Neklana jeho
posledního nepřítele a získá za to odměnu). Když se o tom Neklan dozvěděl (Durynk mu přinesl
ukázat Zbyslavovu useknutou hlavu), Durynkovou „odměnou” bylo to, že si mohl vybrat způsob
vlastní smrti. Zvolil si oběšení a oběsil se na olši nedaleko od Prahy, které se poté říkalo
„Durynkova olše”.

území Lučanů

slovanské kmeny

FRANSKÁ ŘÍŠE

AVARSKÝ KAGANÁT

r. 500 r. 1500r. 1000



cca 830-846

Mojmír I.
† 846

ź první historicky doložený moravský vládce a zakladatel dynastie 
Mojmírovců, vládl asi mezi lety 830-846

ź je považován za sjednotitele slovanských kmenů na Moravě a okolních 
územích

ź centrum jeho říše se pravděpodobně nacházelo na jihovýchodní Moravě 
nebo na západě dnešního Slovenska

ź udržoval přátelské vztahy s Franskou říší a podporoval misie franských latinských kněží
ź pravděpodobně v r. 831 se nechal „se všemi Moravany” pokřtít pasovským biskupem
ź r. 833 podnikl výpravu proti Nitransku knížete Pribiny, které se tak stalo pevnou součástí Velkomoravské říše
ź r. 846 byl zřejmě poražen a zabit při potyčce s východofranským vojskem krále Ludvíka II. Němce během jeho vpádu na 

území Slovanů
ź nástupcem Mojmíra I. se stal jeho synovec Rostislav

území pravděpodobně spravované Mojmírem I.
(červeně)

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Víte, že: Nitranské knížectví mělo během existence Velkomoravské říše zvláštní postavení?
Následník velkomoravského trůnu býval jmenován právě nitranským knížetem (podobně, jako je
dnes následník britského trůnu označován jako princ z Walesu).

Čechové

slovanské kmeny

(VÝCH
O

D
O

)FRA
N

SKÁ
 ŘÍŠE

AVARSKÝ KAGANÁT
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846-870

Rostislav
† po r. 870

ź synovec Mojmíra I., vládl asi mezi lety 846-870
ź na trůn mu pomohl východofrancký král Ludvík Němec, jakmile se však 

ujal vlády, snažil se Rostislav vymanit z vlivu Východofranské říše
ź Ludvík Němec vyslal proti Moravanům trestnou výpravu, ta však byla 

odražena a Rostislav naopak vyplenil franské území na pravém břehu 
Dunaje      podobných výprav bylo ještě několik, Frankové však byli vždy 
odraženi

ź Rostislav dokázal získal některá území v současném Maďarsku díky spojenectví se synem Ludvíka Němce Karlomanem, 
správcem Východní marky (část dnešního Rakouska)

ź asi po r. 860 vyslal Rostislav poselstvo k papeži, aby na Moravu přivedlo církevní „učitele” k posílení křesťanství a výchově 
vlastních kněží

ź tato mise však byla neúspěšná, a tak se obrátil na byzantského císaře, který na Moravu poslal bratry Konstantina (Cyrila) a 
Metoděje

ź r. 870 byl Rostislav zajat svým synovcem Svatoplukem (v té době nitranským knížete) a předán Ludvíku Němcovi, který ho 
nechal oslepit      Rostislav zřejmě krátce poté zemřel

území pravděpodobně spravované Rostislavem
(červeně)

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Víte, že: Rostislav se dozvěděl, že se Svatopluk spojil s Franky a chce ho zajmout? Rozhodl se proto
zabít svého synovce při hostině. Svatopluk byl však varován, vraždě unikl, a když se ho Rostislav
vydal pronásledovat, ještě svého strýce zajal.

Čechové

slovanské kmeny

VÝCH
O

D
O

FRA
N

SKÁ
 ŘÍŠE

BULHARSKÁ ŘÍŠE
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870/1-894

Svatopluk
asi 830 – 894

ź synovec knížete Rostislava, vládl v letech 870-894
ź r. 869 byl Metoděj uveden papežem jako moravský a panonský arcibiskup 

a tím byla na Moravě ustanovena staroslověnská liturgie (kázání ve 
slovanském jazyce)

ź v polovině 70. let 9. století uzavřel Svatopluk mír s Východofranskou říší, 
odváděl jí poplatek, ale mohl se věnovat vlastní územní expanzi (postupně 
získal území v Polsku, Slezsku, Maďarsku i Čechách) a správě říše

ź předpokládá se, že byl ve své době jedním z nejvýznamnějších evropských panovníků – papež ho oslovoval jako „krále”
ź po smrti Metoděje se Svatopluk obrátil proti staroslověnské liturgii a nechal vyhnat jeho žáky z území své říše

území Velkomoravské říše v době největšího
rozmachu za vlády Svatopluka (červeně)

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Víte, že: Svatopluk se neujal vlády ihned po Rostislavově uvěznění? Frankové totiž zajali i
Svatopluka a Metoděje. Východofranský král Karloman tehdy předal vládu dvěma bratrům –
franským markrabatům. Proti jejich vládě se však vypuklo povstání pod vedením Svatoplukova
příbuzného Slavomíra. Karloman vyslal proti Slavomírovi vojsko vedené Svatoplukem. Ten poté
přeběhl na stranu Moravanů, franská vojska porazil, a nakonec získal vládu nad Velkomoravskou
říší. Obě franská markrabata (Vilém a Engilšalk) přitom zahynula.

Čechové

slovanské kmenyVÝCH
O

D
O

FRA
N

SKÁ
 ŘÍŠE

r. 500 r. 1500r. 1000



894-906

Mojmír II.
po 870 – 906

ź syn knížete Svatopluka, vládl mezi lety 894-906
ź podle legendy měl dva bratry, historie zná bezpečně jednoho z nich: 

Svatopluka II., knížete nitranského
ź Velkomoravská říše byla v době Mojmírovy vlády v téměř permanentním 

konfliktu s Východofranskou říší a poznamenávaly ji i vnitrostátní spory
ź téměř ihned po převzetí vlády Mojmírem začala Velká Morava ztrácet dobytá 

území: nejprve přišla o Panonii (Maďarsko), odtrhlo se také České knížectví
ź za Mojmírovy vlády byla obnovena moravská arcidiecéze se třemi biskupstvími
ź počátkem 10. století se začaly množit útoky kočovných Maďarů na Moravu
ź v letech 905-906 zřejmě došlo k rozhodujícím střetům mezi Moravany a Maďary, kníže Mojmír II. a moravští velmoži přitom 

zahynuli a to způsobilo rozpad Velkomoravské říše

pravděpodobné území Velkomoravské říše
za vlády Mojmíra II. (červeně)

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Víte, že: I když se zmínky o Velkomoravské říši po r. 906 v písemných pramenech téměř neobjevují,
předpokládá se, že existovala jako samostatný státní útvar i nadále? Ztratila však své velmocenské
postavení a na západ o jejího centra se začalo vytvářet České knížectví, které nakonec pohltilo i
území Moravy.

ČESKÉ
KNÍŽECTVÍ

slovanské kmenyVÝCH
O

D
O

FRA
N

SKÁ
 ŘÍŠE

Maďaři

r. 500 r. 1500r. 1000



cca 872-888/9

Bořivoj I.
cca 852 – 889

ź první historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců, vládl asi mezi 
lety 872-888/9

ź měl to být syn bájného knížete Hostivíta
ź asi v r. 874 se oženil s Ludmilou (později svatořečenou) a měli spolu dva 

syny: Spytihněva a Vratislava
ź Bořivoj po celou dobu své vlády podporoval velkomoravského knížete Svatopluka, 

stal se jeho vazalem a zřejmě na počátku 80. let 9. století se nechal spolu s Ludmilou pokřtít od arcibiskupa Metoděje
ź Bořivojovým sídlem byl Levý Hradec (severozápadně od centra Prahy), kde po svém křtu nechal postavit kostel sv. Klimenta – 

jeden z nejstarších kostelů v Čechách
ź později přesídlil do strategičtěji položené Prahy (hradiště se nacházelo v místech Pražského hradu), kde založil kostel 

zasvěcený Panně Marii
ź protože v době Bořivojovi smrti nebyli ještě jeho synové dospělí, převzal přímou vládu nad Čechami moravský kníže 

Svatopluk

pravděpodobné území pod vládou
Bořivoje I. (červeně)

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Víte, že: Za Bořivojovy vlády došlo k bitvě u Vltavy mezi Čechy a Moravany na jedné straně a
Franky na druhé? Čechové byli poraženi, ale stačili se ukrýt do svých hradišť. Franská vojska tak
vyplenila zemi a odtáhla. Tuto bitvu zaznamenal pisatel tzv. Fuldských letopisů, kde mělo být také
poprvé zmíněno jméno českého knížete Bořivoje.

ČESKÉ
KNÍŽECTVÍ

slovanské kmenyVÝCH
O

D
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894-915

Spytihněv I.
asi 875 – 915

ź prvorozený syn knížete Bořivoje I. a Ludmily, vládl v letech 894-915
ź Spytihněv získal vládu v době, kdy zemřel velkomoravský kníže Svatopluk 

(který vládl i v Čechách) a dokázal Čechy odtrhnout od Velké Moravy
ź navázal styky s Východofranskou říší (zejména Bavorskem), odkud začali 

do Čech přicházet kněží – to znamenalo přechod Čech od staroslověnské liturgie 
k liturgii latinské a jejich začlenění do řezenské diecéze

ź zřejmě v letech 896-897 se Moravané vojensky pokusili získat Čechy zpět pod svoji kontrolu, to se jim však nepodařilo
ź za Spytihněvovy vlády došlo k výstavbě knížecího paláce a jeho opevnění, čímž byly položeny základy dnešního Pražského 

hradu
ź rovněž vznikla soustava hradišť, tzv. knížecí rodové patrimonium, což byla místa střežící hranice původního přemyslovského 

území (např. Tetín, Libušín, Budeč, Mělník, Stará Boleslav nebo Lštění)

pravděpodobné území pod vládou
Spytihněva I. (červeně)

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Víte, že: Spytihněv neměl žádné potomky? Po jeho smrti v asi 40 letech ho totiž na knížecím stolci
nahradil jeho mladší bratr Vratislav I.

ČESKÉ
KNÍŽECTVÍ

slovanské kmenyVÝCH
O

D
O
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 ŘÍŠE

Maďaři
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915-921

Vratislav I.
asi 888 – 921

ź druhorozený syn knížete Bořivoje I. a Ludmily, bratr Spytihněva I., vládl 
v letech 915-921

ź okolo r. 906 se oženil s Drahomírou z vládnoucí dynastie slovanského 
kmenu Stodoranů žijících na území dnešní spolkové země Braniborsko 
v Německu      podle legend spolu měli 7 dětí, mezi nimi i pozdější knížata sv. 
Václava a Boleslava I.

ź Vratislav I. spolupracoval během své vlády s Bavorskem, musel také řešit expanzi kočovných Maďarů
ź založil baziliku sv. Jiří na Pražském hradě, která se stala první přemyslovskou nekropolí a později benediktinským klášterem, 

pravděpodobně nechal vybudovat i dřevěné hradby kolem tehdejšího pražského hradiště, opevnění Staré Boleslavi a další 
sídla hradské soustavy, čímž navázal na aktivity svého bratra Spytihněva I.

ź po Vratislavově smrti v únoru 921 převzala vládu na minimálně 1 rok jeho žena Drahomíra, protože jejich synové ještě 
nedosáhli dospělosti 

pravděpodobné území pod vládou
Vratislava I. (červeně)

Víte, že: Podle některých teorií je po knížeti Vratislavovi pojmenováno dnešní polské město
Vratislav (Wroclav)? Buď ho měl založit Vratislav sám, nebo jeho potomci ve 2. polovině 10. století
a nazvali ho podle něj.
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r. 1000

922/5 – 929 či 935

Václav I.
asi 907 – 929 či 935

ź prvorozený syn knížete Vratislava I. a Drahomíry, vládl asi mezi lety 922/5 
– 929 či 935

ź byl vychováván svou babičkou sv. Ludmilou a patřil k velmi vzdělaným a 
pobožným panovníkům

ź po nástupu k moci uvěznil na nějaký čas svou matku (i kvůli jejímu podílu na 
vraždě sv. Ludmily), aby uklidnil situaci v zemi

ź za jeho vlády se přesunulo centrum moci Východofranské říše z Bavorska do Saska a aby zabránil vojenskému vpádu do 
Čech, zavázal se saskému králi Jindřichovi I. Ptáčníkovi odvádět tzv. daň míru

ź orientace na Sasko byla potvrzena založením pražského kostela zasvěceného sv. Vítovi (saskému patronovi)
ź Václavův způsob vlády se však nelíbil části českých velmožů a jeho bratrovi Boleslavovi, a tak se ho rozhodli zavraždit – došlo 

k tomu v pondělí 28. září buď r. 929, nebo pravděpodobněji r. 935
ź Václavovy ostatky byly tři roky po smrti uloženy v kostele sv. Víta (dnes známý jako katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha)

pravděpodobné území pod vládou
Václava (červeně)

Víte, že: Václav byl po své smrti prohlášen za svatého a stal se zemským patronem Čech? Už od 10.
století byl uctíván jako ideální křesťanský vládce. Jeho „popularita” se udržela až do moderní doby.
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r. 1000

929 či 935 – 972

Boleslav I. 
asi 910 – 972

ź druhorozený syn knížete Vratislava I. a Drahomíry, bratr sv. Václava, vládl 
mezi lety 929 či 935 – 972

ź k moci se dostal po Václavově vraždě, na které měl podíl, v r. 929 nebo 
pravděpodobněji r. 935

ź kvůli tomuto činu získal přízvisko Ukrutný
ź motivem Václavovy vraždy byla zřejmě Boleslavova touha po moci a jeho 

nesouhlas s bratrovou vládou, nikoli náboženské důvody, jak se někdy uvádělo
ź vyvolal válku se sousedním Saskem, která trvala 14 let a skončila r. 950, kdy Boleslav uznal svrchovanost východofranského 

krále Oty I.
ź r. 955 se česká vojska po boku franských účastnila bitvy na Lechu, která ukončila maďarské nájezdy do střední Evropy
ź Boleslav si dokázal během své dlouhé vlády upevnit moc v Čechách, což mu umožnilo rozšířit stát zejména východním 

směrem, čímž kontroloval část důležité obchodní stezky mezi Pyrenejským poloostrovem a Kyjevem
ź k rozšíření vlivu a prestiže mu pomohli i jeho potomci: syn Boleslav II. získal další území, dcera Doubravka se provdala za 

prvního doloženého polského panovníka Měška I. a další dcera Mlada založila r. 960 první (ženský) klášter na našem území 
při pražském kostele sv. Jiří 

pravděpodobný největší rozsah území pod vládou
Boleslava I. (červeně)

Víte, že: Za vlády Boleslava I. se začaly razit první české mince – pražské denáry? Boleslav se také
snažil o zřízení biskupství v Praze, to se však podařilo až jeho synovi.
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r. 1000

972-999

Boleslav II. 
929/935 – 999

ź syn knížete Boleslava I., vládl asi v letech 972-999
ź dokázal svou „říší” rozšířit ještě více na východ, od 80. let 10. století ale 

začal některá území ztrácet
ź r. 973 došlo k dohodě o zřízení pražského biskupství, 1. biskupem se stal 

Sas Dětmar (do té doby spadaly do řezenské diecéze)      až do roku 1344 
bylo pražské biskupství součástí mohučské arcidiecéze

ź r. 993 byl založen nejstarší český mužský (benediktinský) klášter na 
Břevnově

ź díky těmto zakladatelským aktivitám získal přízvisko Pobožný
ź v r. 995 Boleslav II. dokončil sjednocení českého teritoria pod vládou Přemyslovců, když byl v Libici nad Cidlinou vyvražděn 

rod Slavníkovců

pravděpodobný největší rozsah území pod vládou
Boleslava II. (červeně) a území pod

pravděpodobnou vládou rodu Slavníkovců (žlutě)

Víte, že: Se usuzuje, že měl Boleslav II. minimálně tři manželky, z nichž tou třetí byla jakási
(královna) Emma? Podle jistých domněnek by byl jejich společným potomkem budoucí český kníže
Oldřich. O původu samotné Emmy se dosud vedou spory, nejpravděpodobněji se nyní jeví teorie,
že to byla italská princezna, jejímž prvním manželem byl západofranský král Lothar I. Po jeho smrti
se Emma dostala do Čech a oženila se s knížetem Boleslavem II.
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r. 1000

999-1002; 1003

Boleslav III.
asi 966 – 1037

ź prvorozený syn knížete Boleslava II., vládl v letech 999-1002 a ještě krátce 
r. 1003

ź už svými současníky byl nazýván Ryšavý
ź během jeho vlády došlo k vzestupu sousedních států (zejména Polska a 

Uherska) a České knížectví tím ztratilo velkou část území na východě
ź objevovaly se také rodinné spory a rozbroje s českými velmoži, což vedlo ke 

krizi českého státu
ź Boleslav měl prý hodně negativních vlastností, které kvůli výše zmíněným okolnostem ovládly jeho osobnost
ź nechal vykastrovat svého bratra Jaromíra, který nakonec utekl s dalším bratrem Oldřichem a jejich matkou do Bavorska
ź Boleslavovo jednání mělo za následek povstání, které vedl rod Vršovců      Boleslav proto také raději uprchl do Německa, 

čehož využil polský kníže Boleslav Chrabrý a na český knížecí stolec dosadil Vladivoje (ten zhruba po roce zemřel)
ź Boleslav III. se tak stal opět českým knížetem jako chráněnec Poláků
ź Boleslav III. zorganizoval pomstu na rodu Vršovců, který nechal vyvraždit
ź Boleslav Chrabrý ho po tomto incidentu zajal, nechal oslepit a uvrhnul do vězení, kde po více než 30 letech zemřel 

možný rozsah území pod vládou Boleslava III.
(červeně)

Víte, že: Boleslav III. ukázal svou krutost během zmíněného vyvraždění Vršovců? Říká se, že se ho
osobně účastnil a sám mečem uťal hlavu svému zeti, který byl příslušníkem toho rodu.
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r. 1000

1002-1003

Vladivoj
asi 981 – 1003

ź jeho původ je nejasný, zřejmě byl v příbuzenském vztahu s Přemyslovci a 
zároveň s polskou vládnoucí dynastií Piastovců, vládl v letech 1002-1003

ź na český knížecí stolec byl dosazen polským knížetem Boleslavem 
Chrabrým po útěku Boleslava III. do Německa

ź Vladivoj přislíbil věrnost německému králi Jindřichovi II. a přijal od něj Čechy 
v léno (od té doby až do vydání Zlaté buly sicilské r. 1212 zasahovali němečtí 
králové a císařové do nástupnictví českých knížat)

ź podle kronikářů to byl alkoholik, který se r. 1003 upil k smrti

možný rozsah území pod vládou Vladivoje
(červeně)

Víte, že: Podle teorie, která pochází již z 19. století, byl Vladivoj synem polského knížete Měška I. a
jeho ženy Doubravky Přemyslovny? To by znamenalo, že byl bratrem Boleslava Chrabrého,
bratrancem knížat Boleslava III., Jaromíra a Oldřicha, synovcem knížete Boleslava II. a vnukem
knížete Boleslava I.
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r. 1000

1003; 1004-1012; 1033-1034

Jaromír
před 975 – 1035

ź syn knížete Boleslava II., bratr knížat Boleslava III. a Oldřicha, vládl v r. 
1003, poté mezi lety 1004-1012 a 1033-1034

ź po smrti Vladivoje r. 1003 se vrátil z Německa, nakrátko ujal vlády, ale 
zanedlouho musel opět uprchnout před Boleslavem Chrabrým

ź o rok později vyhnala německá vojska Poláky z Čech a Jaromír opět usedl na 
knížecí stolec

ź r. 1012 ho o vládu připravil jeho bratr Oldřich a Jaromír opět uprchl do zahraničí
ź na potřetí se českým knížetem stal v r. 1033 a asi rok vládl spolu s bratrem Oldřichem a jeho synem Břetislavem I.
ź r. 1034 ho nechal Oldřich zajmout a oslepit
ź po Oldřichově smrti se Jaromír vzdal vlády ve prospěch svého synovce Břetislava I.
ź byl zavražděn r. 1035, zřejmě na popud rodu Vršovců (domácích nepřátel Přemyslovců)

možný rozsah území pod vládou Jaromíra
(červeně)

Víte, že: Jaromírův osud patří k nejtragičtějším v českých dějinách? Bratr Boleslav III. jej nechal
vykastrovat, několik let strávil ve vyhnanství (kde byl i přes dvacet let vězněn), po jednom z návratů
do Čech ho nechal zajmout a oslepit další bratr Oldřich, a nakonec byl zavražděn, když byl podle
kronikářů proklát kopím při vykonávání potřeby.
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r. 1000

1003-1004

Boleslav Chrabrý
966/7 – 1025

ź syn polského knížete Měška I. a jeho ženy Doubravky Přemyslovny (dcery 
českého knížete Boleslava I.)

ź český kníže v letech 1003-1004, polský kníže v letech 992-1025 (r. 1025 se 
stal prvním polským králem)

ź vlády se ujal po zajetí knížete Boleslava III. a útěku knížete Jaromíra 
(vojensky obsadil Prahu, předtím navíc dobyl Moravu a Slezsko)

ź odmítl přijmout Čechy v léno od německého krále, který se proto rozhodl 
pro vojenský vpád do Čech a vrátit vládu do rukou Přemyslovců

ź Poláci byli z Prahy vyhnáni v září r. 1004
ź na Moravě však Boleslav Chrabrý vládl ještě ve 20. letech 11. století

území pod vládou Boleslava Chrabrého mezi lety
1003-1004 (žlutě), kdy bylo součástí jeho říše i

České knížectví (červeně)

Víte, že: Na dvoře Boleslava Chrabrého žili přeživší Slavníkovci, kteří unikli vraždění v Libici r. 995?
Mezi nimi byl i pražský biskup sv. Vojtěch, který byl později zavražděn pohanskými Prusy. Boleslav
Chrabrý získal jeho ostatky a nechal je pohřbít v chrámu v tehdejším hlavním městě Polska
Hnězdně. Zanedlouho bylo v Hnězdně založeno arcibiskupství a prvním arcibiskupem se stal Radim,
nevlastní bratr sv. Vojtěcha.
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r. 1000

1012-1033; 1034

Oldřich
asi 975 – 1034

ź syn knížete Boleslava II., bratr knížat Boleslava III. a Jaromíra, vládl 
v letech 1012-1033 a r. 1034

ź k moci se dostal, když sesadil svého bratra Jaromíra
ź Oldřichovou (druhou) manželkou byla žena prostého původu Božena, se 

kterou měl jediného syna Břetislava
ź během 20. let 11. století se Oldřichovi podařilo dobýt na Polácích Moravu a 

aby zde upevnil svou moc, nechal zde vystavět soustavu hradisek a vládu nad Moravou svěřil svému synovi Břetislavovi
ź r. 1033 byl Oldřich zajat německým císařem a českým knížetem se stal opět Jaromír
ź r. 1034 se ale Oldřich opět chopil vlády, ale ještě téhož roku zemřel

možný rozsah území pod vládou Oldřicha po
r. 1030 (červeně)

Víte, že: Během vlády Oldřicha byl r. 1032 založen Sázavský klášter? Prvním opatem se stal
poustevník sv. Prokop a v klášteře se až do r. 1096 praktikovala staroslověnská liturgie, vycházející
z tradice Velké Moravy.
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r. 1000

1034-1055

Břetislav I.
kolem 1003 – 1055

ź syn knížete Oldřicha a Boženy, vládl jako český kníže v letech 1034-1055
ź z kláštera ve Schweinfurtu (Svinibrodu) unesl Jitku (pocházela 

z bavorského vévodského rodu), která se stala jeho ženou
ź asi v r. 1029 se stal moravským údělným knížetem, sídlil v Olomouci
ź r. 1039 vpadl do Polska, dobyl jeho hlavní město Hnězdno a tam vyhlásil tzv. 

Břetislavova dekreta (první známý český soubor zákonů)
ź zpět do Čech se vrátil s bohatou kořistí a s ostatky sv. Vojtěcha a jeho nevlastního bratra Radima, prvního hnězdenského 

arcibiskupa, které nechal uložit v chrámu sv. Víta
ź Břetislavova expanzivní politika se však nezamlouvala císaři Svaté říše římské Jindřichovi III., který v letech 1040-41 podnikl 

do Čech několik vojenských výprav, nakonec Břetislava porazil a ten mu musel slíbit věrnost
ź Břetislav poté vpadl do Uher
ź r. 1054 vydal tzv. stařešinský zákon (seniorátní řád), podle kterého se měl stát českým knížetem vždy nejstarší člen rodu, 

ostatním byla přidělena tzv. údělná knížectví na Moravě, podřízená českému knížeti
ź Břetislav zemřel r. 1055 na hradě Chrudim, když se chystal na další tažení do Uher

možný rozsah území pod vládou Břetislava I.
(červeně)

Víte, že: Kníže Břetislav I. je také znám pod přezdívkou „český Achilles”? Takto ho nazval kronikář
Kosmas díky jeho odvážné a bojovné povaze. Achilles byl totiž podle řeckých pověstí jedním
z nejudatnějších bojovníků a hrdina trójské války.
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r. 1000

1055-1061

Spytihněv II.
1031 – 1061

ź nejstarší syn knížete Břetislava I. a Jitky, vládl v letech 1055-1061
ź v mládí byl vězněm císaře Jindřicha III. během bojů mezi Říší a 

Břetislavem
ź po nástupu na knížecí stolec Spytihněv odebral svým bratrům vládu na 

Moravě a vyhnal svou matku z Čech (zřejmě proto, že stála na jejich straně)
          podle kronikáře Kosmy prý nechal vyhnat ze země všechny Němce, to
     však zřejmě není pravda (i Spytihněvova manželka byla německého původu)
ź r. 1057 Spytihněv založil litoměřickou kapitulu a ke konci své vlády zahájil přestavbu rotundy sv. Víta na románskou baziliku
ź Spytihněv měl se svou ženou Idou Wettinskou (pocházela z území dnešního Saska v Německu) dvě děti: dceru neznámého 

jména a syna Svatobora, který nikdy nebyl českým panovníkem, ale r. 1085 se stal akvilejským patriarchou (vysokým 
církevním činitelem v dnešní severovýchodní Itálii)       již r. 1086 byl však zabit při pouliční potyčce

možný rozsah území pod vládou Spytihněva II.
(červeně)

Víte, že: Kníže Spytihněv II. se snažil získat královský titul? To se mu sice nepovedlo, ale papež
Mikuláš II. mu za každoroční poplatek umožnil při některých církevních svátcích nosit na hlavě
biskupskou mitru (za normálních okolností nosili mitru pouze církevní hodnostáři). Získat
královský titul se podařilo až Spytihněvovu bratru a nástupci Vratislavovi.

r. 500 r. 1500
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r. 1000

1061-1092

Vratislav II. (I.)
po 1031 – 1092

ź druhorozený syn knížete Břetislava I. a Jitky, vládl nejprve jako olomoucký 
údělný kníže, poté jako český kníže v letech 1061-1085 a jako český král 
v letech 1085-1092

ź měl ještě tři mladší bratry, mezi dva rozdělil moravské úděly a nejmladší 
se stal duchovním

ź r. 1063 Vratislav založil olomoucké biskupství, čímž pozvedl význam Moravy 
a zároveň otupil moc biskupa pražského

ź Vratislav neměl s bratry moc dobré vztahy, nejmladší bratr Jaromír se stal proti jeho vůli (ale s pomocí dalších bratrů – 
moravských údělníků) pražským biskupem

ź Vratislav proto nechal založit i vyšehradskou kapitulu, tím byl vliv biskupa z Prahy ještě více omezen
ź za vojenskou pomoc, kterou poskytl císaři Jindřichu IV. proti nepřátelům v Říši i papeži, byl Vratislavovi udělen královský titul 

(ale pouze pro jeho osobu, nikoli dědičně)      kníže Vratislav II. se tak stal prvním českým králem jako Vratislav I.

možný rozsah území pod vládou Vratislava II. (I.)
(červeně)

Víte, že: Vratislav měl spory nejen se svými bratry, ale dokázal proti sobě popudit i české velmože?
To se ukázalo např. při volbě nového pražského biskupa, kdy předák Kojata, který spolu
s Vratislavovými bratry podporoval jejich nejmladšího bratra Jaromíra, knížeti řekl, že by byli:
„věru raději, kdyby byly na svatý stolec posazeny psí ocas neb oslí hovno než Lanc” (Vratislavův
favorit na pražského biskupa německého původu).

r. 500 r. 1500

SVATÁ
 ŘÍŠE ŘÍM

SKÁ

UHERSKÉ KRÁLOVSTVÍ

POLSKÁ KNÍŽECTVÍ

ČESKÉ
KNÍŽECTVÍ

(později
KRÁLOVSTVÍ)



r. 1000

1092

Konrád I.
Brněnský

asi 1035 – 1092

ź třetí syn knížete Břetislava I. a Jitky, bratr svých předchůdců Spytihněva II. 
a Vratislava II. (I.), vládl nejprve v brněnském údělu, v r. 1092 se stal na 8 
měsíců českým knížetem

ź během vlády na Brněnsku byl spolu s bratry Otou Olomouckým a 
pozdějším biskupem Jaromírem v opozici proti knížeti a králi Vratislavovi

ź r. 1092, již jako český kníže, se Konrád snažil opět spojit pražské a olomoucké 
biskupství v jedno, to se mu však nepovedlo

možný rozsah území pod vládou Konráda I.
(červeně)

Víte, že: Konrádovou smrtí r. 1092 skončilo 37leté období vlády synů knížete Břetislava I.? Během
něj vládli v Čechách tři bratři: Spytihněv II., Vratislav II. (I.) a právě Konrád I. Brněnský.
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r. 1000

1092-1100

Břetislav II.
? – 1100

ź syn knížete a krále Vratislava, vládl jako český kníže v letech 1092-1100
ź bojoval proti pohanským přežitkům na českém území (nechal vykácet 

posvátné lesy a stromy, vyhnal čaroděje a šamany, zakázal oběti duchům 
a pohřby mimo hřbitovy)

ź r. 1097 vyhnal ze sázavského kláštera mnichy praktikující staroslověnskou 
liturgii a nahradil je natrvalo benediktiny

ź zemřel r. 1100 na následky atentátu
ź po Břetislavově smrti, i díky jeho rozhodnutím, došlo k bojům o český knížecí stolec

možný rozsah území pod vládou Břetislava II.
(červeně)

Víte, že: Za vlády knížete Břetislava II., r. 1096, přešli přes Čechy účastníci 1. křížové výpravy?
Během toho došlo k protižidovským pogromům, Židé uprchli do Polska a Uher a kníže jejich majetek
zkonfiskoval.
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r. 1000

1101-1107; 1117-1120

Bořivoj II.
kolem 1064 – 1124

ź syn knížete a krále Vratislava, mladší bratr knížete Břetislava II, vládl 
v letech 1101-1107 a 1117-1120

ź knížetem se stal v rozporu se stařešinským zákonem (nebyl nejstarším 
žijícím mužským členem rodu Přemyslovců), ale kníže Břetislav II. a čeští 
velmožové ho schválili jako budoucího knížete a Bořivoj si nechal od císaře 
Jindřicha IV. udělit Čechy v léno      to později vedlo ke sporům o český knížecí 
stolec

ź během Bořivojovy vlády probíhaly třenice mezi členy přemyslovského rodu o titul českého knížete
ź r. 1107 byl Bořivoj II. vyhnán svým bratrancem Svatoplukem a knížetem se stal opět až r. 1117
ź v r. 1120 však znovu opustil Prahu, odešel do Uher (kde r. 1124 zemřel) a novým knížetem se stal Vladislav I.

možný rozsah území pod vládou Bořivoje II.
(červeně)

Víte, že: Kníže Bořivoj II. se snažil získat polskou korunu? V tomto úsilí mu pomáhal jeho bratranec
Svatopluk Olomoucký. Poláci Bořivojovi zaplatili, aby se svých snah vzdal – Bořivoj se se
Svatoplukem nerozdělil a z podpory se stalo nepřátelství. Svatopluk poté dokonce Bořivoje vyhnal
z Prahy a stal se knížetem. 
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r. 1000

1107-1109

Svatopluk
Olomoucký

? – 1109

ź nejprve vládl jako kníže olomouckého údělu v letech 1091-1107, českým 
knížetem byl mezi lety 1107-1109

ź vládu získal lstí od svého bratrance Bořivoje II., který uprchl z Čech
ź aby urovnal spory s římským králem Jindřichem V., slíbil mu Svatopluk 

množství zlata a stříbra, které získal tak, že nechal vyrabovat všechny pražské 
kostely

ź rozkázal vyvraždit všechny členy rodu Vršovců, se kterými měli Přemyslovci letité spory      jen několika členům Vršovců se 
podařilo utéct do Polska nebo Uherska

ź účastnil se a vedl mnoho vojenských výprav do Uher i Polska
ź zemřel r. 1109 při vojenském tažení do Polska, kdy byl zavražděn neznámým pachatelem (zřejmě mstitelem Vršovců)

možný rozsah území pod vládou Svatopluka
(červeně)

Víte, že: Při vojenském tažení do Uher přišel Svatopluk o oko? Zarazil si do něj větev a jeho
spolubojovníci ji museli vytáhnout i s bulvou. Z tohoto zranění se však dokázal vyléčit.
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r. 1000

1109-1117; 1120-1125

Vladislav I.
? – 1125

ź druhorozený syn knížete a krále Vratislava, vládl v letech 1109-1117 a 
později v letech 1120-1125

ź poprvé se stal knížetem po smrti svého bratrance Svatopluka v r. 1109
ź během Vladislavovy vlády docházelo k různým potyčkám mezi členy 

přemyslovského rodu
ź r. 1114 vystupoval Vladislav na svatbě císaře Jindřicha V. jako arcicíšník, což 

ukazovalo na významné postavení českého knížete v rámci Svaté říše římské
ź r. 1117 předal Vladislav vládu bratru Bořivojovi II. a pro sebe si vyčlenil panství na Žatecku, kam se následně odebral
ź v r. 1120, po útěku Bořivoje II. do Uher, se Vladislav I. opět ujal vlády
ź až těsně před smrtí určil svým nástupcem nejmladšího bratra Soběslava

možný rozsah území pod vládou Vladislava I.
(červeně)

Víte, že: Kníže Vladislav I. založil r. 1115 klášter v Kladrubech u Stříbra v západních Čechách a po
své smrti zde byl pochován? Jedná se tak o jednoho z mála českých panovníků, který nemá hrobku
v Praze.
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r. 1000

1125-1140

Soběslav I.
kolem 1090 – 1140

ź nejmladší syn knížete a krále Vratislava, nejprve vládl jako kníže 
brněnského a znojemského údělu, českým knížetem byl mezi lety 1125-
1140

ź na začátku vlády se dostal do sporu s olomouckým knížetem Otou II. 
(Černým), který měl podle stařešinského zákona jako nejstarší člen 
přemyslovské dynastie právo na český knížecí stolec      Ota se spojil 
s německým králem Lotharem III. a spolu vytáhli proti Soběslavovi

ź r. 1126 se česká a německá vojska střetla v bitvě u Chlumce u Ústí nad Labem: Ota II. padl, Soběslav zvítězil a zajal krále 
Lothara

ź Soběslav s Lotharem poté uzavřeli mír, čímž byly Čechy ušetřeny vleklého sporu s Říší
ź r. 1130 chystali někteří čeští velmoži povstání proti Soběslavovi, bylo však odhaleno a šest povstalců bylo popraveno
ź Soběslav také nechal přestavět pražské hradiště, z něhož vybudoval kamenný románský hrad (v posledním roce vlády měl 

také založit klášter v Želivě)

možný rozsah území pod vládou Soběslava I.
(červeně)

Víte, že: Kníže Soběslav I. si dva roky před smrtí nechal potvrdit svým nástupcem svého syna
Vladislava (od německého krále Konráda III. i domácích velmožů)? Vladislav ho nakonec nahradil,
nebyl to však Soběslavův syn, ale synovec (syn knížete Vladislava II.) 
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r. 1000

1140-1172

Vladislav II. (I.)
kolem 1110 – 1174

ź syn knížete Vladislava I., jako český kníže vládl v letech 1140-1158, jako 
král v letech 1158-1172

ź k titulu knížete mu dopomohli i čeští velmoži, kteří doufali, že ho budou 
ovládat      Vladislav se však od počátku své vlády projevoval jako silný a 
samostatný panovník (s pomocí německého krále Konráda III. nakonec 
porazil povstání části velmožů a moravských údělníků)

ź byl spojencem císaře Fridricha Barbarossy, jemuž pomáhal v boji proti italským městům
ź za tuto pomoc získal r. 1158 královský titul pro svou osobu, čímž se v hierarchii Svaté říše římské zařadil hned za císaře
ź za jeho vlády došlo k rozvoji zejména Prahy: byla dokončena přestavba hradu, postaven kamenný most přes Vltavu 

pojmenovaný po Vladislavově manželce Juditin, vystavěn klášter na Strahově (a jiné po celých Čechách) a rozrostlo se i 
pražské podhradí

ź r. 1172 Vladislav rezignoval ve prospěch svého syna Bedřicha, uchýlil se do kláštera na Strahově a zemřel r. 1174 v Meerane 
(v dnešním Německu nedaleko českých hranic)

možný rozsah území pod vládou Vladislava II. (I.)
(červeně)

Víte, že: V té době ještě kníže (r. 1146) Vladislav II. se zúčastnil 2. křížové výpravy? Podle záznamů
se zdá, že se čeští bojovníci dostali na území Malé Asie, kde se setkali s nedávno poraženým
křižáckým vojskem. To vedlo Vladislava k návratu domů. Českého knížete také tehdy přijal
byzantský císař, k dalšímu setkání mezi těmito dvěma panovníky došlo o 18 let později při bojích
v Uhersku.
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r. 1000

1172-1173; 1178-1189

Bedřich
okolo 1141/2 – 1189

ź nejstarší syn knížete a krále Vladislava, vládl nejprve jako kníže 
olomouckého údělu, českým knížetem byl v letech 1172-1173 a poté 
1178-1189

ź stále platil stařešinský řád, a protože Bedřich nebyl nejstarším žijícím 
Přemyslovcem, dostal se brzy do konfliktu s ostatními členy rodu i císařem

ź již r. 1173 o český knížecí titul přišel
ź na knížecí stolec se vrátil r. 1178, spory však neustaly      nakonec došlo k dohodě, že Bedřich zůstane českým knížetem a jeho 

soupeř Konrád Ota se stane moravským markrabětem (tím byla oslabena moc českého knížete)
ź další potyčka mezi Bedřichem a Konrádem Otou vyvrcholila r. 1185 bitvou u Loděnice na jižní Moravě (zřejmě nejkrvavější 

bitva mezi Čechy a Moravany v historii)      situaci nakonec vyřešil sněm v Kníně ve středních Čechách (Konrád Ota udržel 
Moravu a zůstal podřízen českému knížeti, další z Bedřichových protivníků – jeho bratranec a pražský biskup Jindřich 
Břetislav – byl císařem jmenován říšským knížetem, čímž byla Bedřichova moc ještě více oslabena)

možný rozsah území pod vládou Bedřicha
(červeně)

Víte, že: Kníže Bedřich měl podpořit císaře Fridricha Barbarossu při 3. křížové výpravě, ale těsně
předtím zemřel? České vojsko se však stejně výpravy zúčastnilo, a to pod vedením vnuka knížete
Vladislava I. Děpolta II.
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r. 1000

1173-1178

Soběslav II.
asi 1128 – 1180

ź syn knížete Soběslava I., vládl v letech 1173-1178
ź v mládí byl 15 let vězněm na hradu Přimdě
ź k moci se dostal, když se knížecího titulu v jeho prospěch vzdal jeho bratr 

Oldřich
ź již současníky byl Soběslav II. nazýván jako „selský kníže” nebo „kníže 

sedláků” (prý nedůvěřoval českým velmožům, jejichž vliv a moc v této době 
stoupaly, a raději se obklopoval lidmi nižšího původu)

ź oporu své moci hledal v církvi (podporoval kláštery a rytířské řády) a měšťanech (udělil privilegia pražským Němcům, která 
jsou považována za vzor městské samosprávy)

ź svou sebevědomou politikou si nakonec znelíbil císaře Fridricha Barbarossu, který ho sesadil z knížecího stolce
ź Soběslav se ještě vojensky pokoušel znovu získat vládu, byl však poražen a následně zemřel v zahraničí

možný rozsah území pod vládou Soběslava II.
(červeně)

Víte, že: Kníže Soběslav II. vládl 5 let a jeho předchůdcem i následníkem byl kníže Bedřich?
Soběslav II. byl bratrancem Bedřichova otce, knížete a krále Vladislava.
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r. 1000

1189-1191

Konrád II. Ota
1136/41 – 1191

ź nejprve postupně získal vládu ve všech třech moravských údělných 
knížectvích (Znojemsko, Brněnsko, Olomoucko), v letech 1182-1189 vládl 
celé Moravě jako moravský markrabě, v letech 1189-1191 zastával úřad 
českého knížete

ź když r. 1189 nastoupil na český knížecí stolec, opět spojil Čechy a Moravu 
pod vládou jedné osoby

ź téhož roku vydal Statuta Konráda Oty (zákoník, který upravoval postavení a práva šlechty ve všech zemích pod vládou 
českého knížete)

ź Konrád II. Ota podporoval císaře Jindřicha VI. na cestě do Itálie a zemřel při dobývání Neapole
ź v případě Konráda II. Oty nedošlo po jeho smrti k boji o knížecí stolec, protože neměl žádné potomky, a dalším českým 

knížetem se stal Václav II., kterého určil jako svého nástupce ještě před odjezdem do Itálie

možný rozsah území pod vládou Konráda II. Oty
(červeně)

Víte, že: Nejbližším přímým předkem Konráda II. Oty na českém knížecím stolci byl jeho praděd
Konrád I. Brněnský? Děd a otec Konráda II. Oty byli knížaty znojemského údělu a českými knížaty
se nikdy nestali.
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r. 1000

1191-1192

Václav II.
1137 – po 1192

ź nejmladší syn knížete Soběslava I. a bratr Soběslava II., nejprve vládl jako 
olomoucký údělný kníže, v letech 1191-1192 byl českým knížetem

ź jeho vláda trvala zhruba 3 měsíce
ź na počátku r. 1192 došlo ke střetu Václava II. a Přemysla Otakara I., po 

zásahu císaře Jindřicha VI. byl Václav zbaven knížecího titulu
ź uprchl do Německa, kde později za neznámých okolností zemřel ve vězení

možný rozsah území pod vládou Václava II.
(červeně)

Víte, že: Nástupcem knížete Václava II. se stal Přemysl Otakar I.? Po Václavově porážce sice vládl
pouze rok, jeho historická chvíle však měla ještě přijít.

r. 500 r. 1500

SVATÁ
 ŘÍŠE ŘÍM

SKÁ

UHERSKÉ KRÁLOVSTVÍ

POLSKÁ KNÍŽECTVÍ

ČESKÉ
KNÍŽECTVÍ



r. 1000

1193-1197

Jindřich Břetislav
? – 1197

ź jako český kníže vládl mezi lety 1193-1197, současně byl již od r. 1182 
pražským biskupem

ź kvůli sporům s knížetem Bedřichem jej císař Fridrich Barbarossa r. 1187 
(ještě jako pražského biskupa) jmenoval říšským knížetem (biskup a jeho 
majetek byl podřízen přímo císaři a nikoli českému knížeti)

ź Jindřich Břetislav nejprve podporoval Přemysla Otakara I. v boji o knížecí 
stolec, později se z nich stali nepřátelé a Jindřich Břetislav získal knížecí titul r. 1193

ź r. 1197 mezi nimi došlo k dalším bojům, již nemocný Jindřich Břetislav odjel z Prahy do Chebu, kde později zemřel      novým 
českým knížetem se stal bratr Přemysla Otakara I. Vladislav Jindřich

možný rozsah území pod vládou Jindřicha
Břetislava (červeně)

Víte, že: Kníže Jindřich Břetislav používal, stejně jako jeho předchůdce i následník, dvě jména –
jedno v českém prostředí a druhé v cizojazyčných listinách? Jako český kníže se tedy může
označovat jako Břetislav III. a latinskou verzi jména Jindřich – Henricus – užíval v mezinárodním
styku.
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r. 1000

1197

Vladislav Jindřich
asi 1160/65 – 1222

ź nejmladší syn knížete a krále Vladislava, vládl jako moravský markrabě a r. 
1197 byl zvolen českým knížetem

ź za vlády knížete Jindřicha Břetislava byl vězněn, po jeho smrti se stal jeho 
nástupcem

ź jeho vláda trvala 6 měsíců (během ní byl zvolen nový pražský biskup, kterého 
uvedl do úřadu Vladislav Jindřich, čímž biskup ztratil postavení samostatného 
říšského knížete a stal se opět vazalem českého panovníka)

ź v prosinci 1197 vpadl do Čech Vladislavův starší bratr Přemysl Otakar I., který měl také nárok na knížecí titul, a schylovalo se 
k válce      Vladislav Jindřich se nakonec s Přemyslem usmířil a dohodli se, že Vladislav Jindřich opět získá Moravské 
markrabství (vládl až do své smrti r. 1222) a Přemysl Otakar I. se stane českým knížetem

ź ustanovením vlády jednoho markraběte na Moravě došlo k zániku údělných knížectví (od té doby je Morava považována za 
jednu zemi v rámci českého státu)

možný rozsah území pod vládou Vladislava
Jindřicha (červeně)

Víte, že: Za vlády markraběte Vladislava Jindřicha vznikla nejstarší města na území českých zemí?
Byly to moravské obce (Bruntál a Uničov), které jako první obdržely městská práva podle
německého vzoru.
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r. 1000

1192-1193; 1197-1230

Přemysl Otakar I.
? – 1230

ź syn knížete a krále Vladislava, vládl jako český kníže v letech 1192-1193 a 
1197-1198 a jako český král v letech 1198-1230

ź poprvé získal knížecí titul r. 1192, kdy dobyl Pražský hrad a císařem 
Jindřichem VI. byl potvrzen v úřadu knížete      následně se Přemysl zapojil 
do spiknutí proti císaři a již r. 1193 byl sesazen a odešel do vyhnanství

ź r. 1197 přitáhl Přemysl s vojskem do Čech a po jednání se svým bratrem, 
knížetem Vladislavem Jindřichem, získal opět knížecí titul (Vladislav Jindřich se stal moravským markrabětem)

ź v té době se situace v Čechách uklidnila (Přemysl byl silná osobnost a skončily boje o vládu), naopak začaly boje o moc v Říši 
toho Přemysl využil a podle situace podporoval vždy jednu ze soupeřících stran (např. již r. 1198 získal královskou korunu)

ź pokoušel se o založení arcibiskupství v Praze (to se mu nepodařilo, ale papež aspoň uznal jeho královský titul)
ź r. 1212 byl zvolen novým císařem sicilský král Fridrich II., jenž vydal svému podporovateli Přemyslovi privilegia (tzv. Zlatou 

bulu sicilskou), která mj. potvrzovala dědičný královský titul, upravovala postavení českého krále vůči Říši, zaručila 
neporušitelnost zemských hranic nebo právo dosazovat pražské i olomoucké biskupy

ź Přemysl se dostal do sporu s pražským biskupem ohledně svébytnosti církve, nakonec jí udělil značná privilegia
ź ke konci vlády vpadl Přemysl do Rakouska a jeho nástupci potom tímto směrem ještě více expandovali

m  

možný rozsah území pod vládou Přemysla
Otakara I. (červeně)

Víte, že: Král Přemysl Otakar I. změnil nástupnický řád? Dosud platný stařešinský řád vydal kníže
Břetislav I. již v polovině 11. století, Přemysl jej zrušil a zavedl princip tzv. primogenitury
(nástupnictví nejstaršího syna). Také to pomohlo ke stabilizaci poměrů v Českém království a k jeho
cestě mezi evropské velmoci.
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r. 1000

1230-1253

Václav I.
1205 – 1253

ź syn knížete a krále Přemysla Otakara I., vládl v letech 1230-1253
ź již r. 1216 byl na popud svého otce zvolen českými šlechtici a potvrzen 

císařem českým králem
ź za jeho vlády České království dohnalo kulturně a hospodářsky vyspělejší 

země jižní a západní Evropy
ź rovněž začala intenzivnější vlna tzv. vnitřní kolonizace (osídlování dosud 

pustých regionů zejména německým obyvatelstvem) a rozvoj měst (Staré Město pražské, Jihlava)
ź Václavovo blízké okolí tvořili lidé německého původu, díky nim do Čech pronikla rytířská kultura a gotické umění
ź v době vlády Václava I. byl založen klášter sv. Františka, jehož první abatyší se stala Anežka (sestra Václava I.), která byla r. 

1989 svatořečena
ź počátkem 40. let 13. století se Václav I. velkou měrou zasloužil o porážku Mongolů a zastavení jejich nájezdů do střední 

Evropy a Českého království
ź na konci 40. let 13. století porazil povstání svého syna Přemysla, kterého česká šlechta zvolila „mladším králem” – Přemysl 

byl nakonec omilostněn a hlavní podněcovatelé povstání z řad šlechticů byli uvězněni nebo popraveni

možný rozsah území pod vládou Václava I.
(červeně)

Víte, že: Král Václav I. byl vášnivým lovcem, přičemž během jednoho lovu přišel o oko? Proto bývá
označován jako jednooký král. Trpěl prý rovněž psychickými problémy.
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r. 1000

1253-1278

Přemysl Otakar II.
1233 – 1278

ź syn krále Václava I., vládl v letech 1253-1278, byl také moravským a 
kraňským markrabětem a rakouským, štýrským a korutanským vévodou

ź již od svých současníků získal přezdívku „král železný a zlatý” – byl to 
rytíř-vojevůdce a zároveň dokázal využít bohatství své země

ź ještě před nástupem na český trůn ho rakouská šlechta zvolila svým vévodou, 
zisk tohoto titulu ještě potvrdil sňatkem s dědičkou rakouských zemí 
Markétou Babenberskou (byla asi o 30 let starší než Přemysl)      r. 1260 následoval rozvod

ź vedl válku s uherským králem Bélou IV., kterého v r. 1260 porazil v bitvě u Kressenbrunnu a získal na něm území Štýrska a 
jako manželku jeho vnučku Kunhutu Uherskou

ź ucházel se o titul krále Svaté Říše římské, ale nikdy na něj nedosáhl
ź v 70. letech 13. století se dostal do konfliktu s tehdejším římským králem Rudolfem Habsburským, jenž donutil Přemysla 

přijmout od něj České království v léno a zříci se alpských a rakouských zemí a Chebska
ź Přemysl se pokusil svého soka vojensky porazit, ale v bitvě na Moravském poli (na území dnešního Rakouska) v srpnu 1278 

byl poražen a zabit

největší rozsah území pod vládou Přemysla
Otakara II. v 70. letech 13. století (červeně)

Víte, že: Král Přemysl Otakar II. se v letech 1254-55 zúčastnil křížové výpravy? Byla to výprava
proti tehdy pohanským Prusům žijícím u Baltského moře. Český král zde také založil město Královec
(dnešní Kaliningrad).
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r. 1000

1283-1305

Václav II.
1271 – 1305

ź syn krále Přemysla Otakara II., vládl v letech 1283-1305, byl také polským 
králem a moravským markrabětem

ź v době smrti jeho otce mu bylo 7 let a jeho poručníkem se stal jeho 
bratranec Ota V. Braniborský, který ho věznil na hradech v Čechách i 
Německu a sám převzal vládu v Českém království

ź až v r. 1283 Ota pod tlakem české šlechty tehdy dvanáctiletého Václava 
propustil a ten převzal vládu v Čechách (rádcem mu byl nevlastní otec Záviš 
z Falkenštejna)

ź r. 1290 byl Záviš popraven a Václav II. již vládl zcela samostatně
ź Václav obrátil směr expanze na východ a získal titul polského krále a na počátku 14. století také titul uherského krále pro 

svého syna
ź rozmachu českého státu pomohl objev bohatých nalezišť stříbra v Kutné Hoře – to umožnilo Václavovi provést mincovní 

reformu (začala se razit kvalitní mince – český (pražský) groš)
ź podporoval kulturu – na jeho dvůr přicházeli minnesängři (skladatelé a zpěváci) a sám, i když neuměl psát, sloužil několik 

písní v němčině
ź založil Zbraslavský klášter, ve kterém byl také pohřben

největší rozsah území pod vládou Václava II.
(červeně) a Václava III. (žlutě) na počátku

14. století

Víte, že: Podle pramenů měl král Václav II. psychické i zdravotní potíže? Měl prý panický strach
z bouřek a bál se koček, zemřel ve 33 letech na tuberkulózu.
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r. 1000

1305-1306

Václav III.
1289 – 1306

ź syn krále Václava II., jako český král vládl v letech 1305-1306, byl také 
polským a uherským králem a moravským markrabětem

ź uherský královský titul pro něj získal jeho otec r. 1301, ale již v r. 1305 se 
ho vzdal

ź podle kronikářů se Václav III. po nástupu na český trůn věnoval pitkám, 
ponocování a dalším mladickým nerozvážnostem (r. 1305 mu bylo 16 let), po 
několika důrazných domluvách jeho rádců se však pevně ujal vlády

ź navázal na politiku svého otce a zdá se, že vládl inteligentně a diplomaticky (postavil se proti rozpínavosti české šlechty, 
vyřešil situaci v Uhrách, jednal s římským králem Albrechtem Habsburským atd.)

ź od konce r. 1305 se začala zhoršovat situace v Polsku, sílilo tam protičeské povstání a Václav III. se rozhodl pro vojenskou 
akci      v srpnu 1306 se české vojsko zastavilo v Olomouci a Václav zde byl 4. 8. 1306 zavražděn (o tom, kdo atentát spáchal a 
na čí příkaz se vedou spory)

ź smrtí Václava III. vymřel přemyslovský rod v mužské linii a Českému království již nikdy nevládla domácí dynastie

největší rozsah území pod vládou Václava III.
(červeně) a území pod jeho částečnou vládou

(žlutě) na počátku 14. století

Víte, že: Není tak úplně pravda, že by byl král Václav III. posledním mužem z přemyslovského rodu?
Václav měl strýce Mikuláše Opavského, který byl nelegitimním synem krále Přemysla Otakara II.
Mikuláš se však nemohl ujmout vlády v Českém království, a tak mu Přemysl udělil aspoň Opavsko.
Mikuláš nakonec Václava III. přežil o 12 let a založil vedlejší linii opavských Přemyslovců, kteří zde
vládli až do r. 1521.
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r. 1000

1306-1307

Rudolf
Habsburský

asi 1281 – 1307

ź jako český král vládl v letech 1306-1307, byl též rakouským a štýrským 
vévodou, moravským markrabětem a titulárním polským králem

ź po asi dvouměsíční vládě Jindřicha Korutanského ho nahradil na českém 
trůně (jeho otec, římský král Albrecht, mu udělil České království jako 
uvolněné říšské léno)

ź Rudolf získal uznání části české šlechty a svůj nárok na trůn podpořil sňatkem 
s Eliškou Rejčkou, vdovou po králi Václavu II.

ź byl to schopný vládce a snažil se o zlepšení finanční situace královské pokladny (to mu vyneslo přezdívku „král Kaše”)
ź brzy se proti němu vytvořila opozice podporovatelů Jindřicha Korutanského, kterou chtěl Rudolf vojensky porazit
ź při obléhání Horažďovic v jihozápadních Čechách zemřel na úplavici

přibližný rozsah Českého království za vlády
Rudolfa Habsburského (červeně)

Víte, že: Král Rudolf byl prvním Habsburkem na českém trůně? Protože ale neměl žádné potomky,
pro tentokrát vláda Habsburků v Čechách zase rychle skončila. Dva habsburští panovníci vládli
Českému království ještě v první polovině 15. století. Od r. 1526 pak členové habsburského rodu a
jejich potomci vládli v Čechách téměř nepřetržitě až do r. 1918.
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r. 1000

1306; 1307-1310

Jindřich
Korutanský

1265 – 1335

ź jako manžel Anny Přemyslovny (sestry krále Václava III.) byl českou 
šlechtou r. 1306 zvolen českým králem (vládl r. 1306 a mezi lety 1307-
1310), byl též korutanským vévodou, kraňským markrabětem, tyrolským 
hrabětem a titulárním polským králem

ź vlády v Čechách se ujal v srpnu 1306, ale již v říjnu téhož roku byl vyhnán 
Rudolfem Habsburským

ź po Rudolfově smrti opět dosedl na český trůn, ale během svého panování válčil s Habsburky a v Čechách hrozila občanská 
válka

ź Jindřich zřejmě nebyl dobrým králem a jeho politika zemi spíše škodila
ź jeho podporovatelé se od něj začali odvracet a nakonec česká šlechta zahájila jednání s novým římským císařem Jindřichem 

VII. o sňatku jeho syna Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou (další sestrou krále Václava III.) a jeho nástupu na český 
trůn

ź Jindřich znovu opustil Čechy r. 1310 po porážce od Jana Lucemburského a vrátil se do Tyrolska

přibližný rozsah Českého království za vlády
Jindřicha Korutanského (červeně)

Víte, že: Jindřich Korutanský se nikdy nevzdal českého královského titulu? I když od r. 1310
v Čechách nevládl, užíval i se svou ženou Annou titul českého krále a královny. Oba doufali
v další možnost vlády v Českém království, to už se však nikdy nestalo.
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r. 1000

1310-1346

Jan
Lucemburský

1296 – 1346

ź jako manžel Elišky Přemyslovny (sestry krále Václava III.) byl zvolen 
českou šlechtou českým králem – vládl v letech 1310-1346, byl rovněž 
lucemburským hrabětem a do r. 1335 titulárním polským králem

ź r. 1310 obsadil Prahu, s pomocí Eliščiných spojenců ji dobyl a vyhnal 
Jindřicha Korutanského

ź Jan se brzy dostal do sporů s českou šlechtou o jejím podílu na vládě, 
částečně rezignoval na řešení vnitřních záležitostí země a většinu času raději 
trávil ve Francii a Lucembursku

ź byl však schopným diplomatem a pozvedl prestiž Českého království v Evropě – získal Horní Lužici, Chebsko a některá slezská 
knížectví, zároveň se pro urovnání vztahů vzdal titulu polského krále

ź proslul též jako válečník a rytíř (zúčastnil se mnoha bojů a turnajů)
ź zemřel 26. srpna 1346 v bitvě u Kresčaku

přibližný rozsah Českého království (červeně) a 
Lucemburského hrabství (oranžově) za vlády
Jana Lucemburského, území Mazovska (žlutě)

uznávalo Janovu svrchovanost

Víte, že: Král Jan Lucemburský trpěl ke konci života oční chorobou a nakonec oslepl? I s tímto
postižením se z vlastní vůle vrhl do bitevní vřavy u Kresčaku. Měl s sebou doprovod dalších rytířů
a všichni ten den zemřeli. Jeho syn – budoucí císař a král Karel IV. – se této bitvy zúčastnil také a na
rozdíl od svého otce ji přežil.
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r. 1000

1346-1378

Karel IV.
1316 – 1378

ź nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, jako český král 
(Karel I.) vládl v letech 1346-1378, jako císař Svaté Říše římské (Karel IV.) 
v letech 1355-1378, byl též římsko-německým, italským a burgundským 
králem, moravským markrabětem a lucemburským hrabětem

ź narodil se jako Václav a jméno Karel získal na francouzském královském 
dvoře, kde byl vychováván

ź patřil k nejvzdělanějším panovníkům středověku, mluvil 5 jazyky
ź ještě jako moravský markrabě se spolu s otcem zasloužil o povýšení 

pražského biskupství a arcibiskupství
ź pro svou korunovaci českým králem nechal vytvořit Svatováclavskou korunu
ź r. 1348 právně ustanovil Země Koruny české (tj. země, kterým vládl český král)
ź poté, co se r. 1355 stal císařem, vydal Zlatou bulu, která mj. upravovala postavení českého krále v Říši a pravidla pro volbu 

císaře (také nechal sepsat české královské právo ve spise Maiestas Carolina – ten však nebyl zemským sněmem přijat)
ź známá je jeho zakladatelská činnost: v Praze např. katedrála sv. Víta (spolu se svým otcem), Nové Město pražské, Karlova 

univerzita, Karlům most; hrady – např. Karlštejn, Radyně, Kašperk, Montecarlo (Itálie), Lauf a Tangermünde (oba Německo); 
město Karlovy Vary; klášter Pustiměř

přibližný největší rozsah Českého království za
vlády Karla IV. v 70. letech 14. století (červeně)
a hranice Svaté Říše římské (žlutě); na přelomu

40. a 50. let 14. století vládl Karel také 
Lucemburskému hrabství (oranžově), to pak

získal jeho bratr Václav

Víte, že: Císař a král Karel byl čtyřikrát ženat (s Blankou z Valois, Annou Falckou, Annou Svídnickou
a Alžbětou Pomořanskou) a měl celkem 12 potomků (mezi nimi i budoucí panovníky Václava IV. a
Zikmunda)? Karel však díky svým manželkám zajistil nejen pokračování rodu, ale také rozšíření
území. Jeho druhá žena mu přinesla Horní Falc a třetí žena Svídnicko, Javorsko a Dolní Lužici.
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r. 1000

1378-1419

Václav IV.
1361 – 1419

ź nejstarší syn císaře a krále Karla IV., jako český král vládl v letech 1378-
1419 (korunován již r. 1363), jako římský král v letech 1376-1400, byl též 
moravským markrabětem, lucemburským vévodou a braniborským 
kurfiřtem

ź první léta jeho vlády postihla České království morová epidemie a 
Václavova „neschopnost” řešit její následky vedla k celkovému úpadku 
země

ź rovněž se dostal do sporů s dalšími členy rodu, arcibiskupem i vyšší 
šlechtou, která ho dokonce zajala

ź i kvůli těmto vladařským neúspěchům byl Václav r. 1400 sesazen z trůnu římského krále a r. 1402 uvězněn ve Vídni
ź po návratu do Čech začal podporovat hnutí za nápravu církve a společnosti, což vedlo k vydání Dekretu kutnohorského r. 

1409, který omezoval vliv cizinců na pražské univerzitě
ź Václav se snažil řešit situaci diplomaticky, ale když se doslechl o událostech 1. pražské defenestrace, vyvolalo to u něj 

záchvat mrtvice nebo epilepsie, na jejíž následky zemřel

přibližný rozsah Českého království za vlády
Václava IV. (červeně); Václav byl také krátce

lucemburským vévodou a braniborským
kurfiřtem (oranžově), tato území však brzy získali

jiní členové lucemburského rodu

Víte, že: Král Václav IV. byl ženatý dvakrát, ale na rozdíl od svého otce neměl žádné děti? Po
Václavově smrti se českým králem stal jeho bratr Zikmund – ten měl pouze jednu dceru a
Zikmundem tak vymřela česká větev lucemburské dynastie.

r. 500 r. 1500

SVATÁ
 ŘÍŠE ŘÍM

SKÁ

UHERSKÉ KRÁLOVSTVÍ

ČESKÉ
KRÁLOVSTVÍ

POLSKÉ KRÁLOVSTVÍ

LU
CEM

BURSKÉ

VÉVODSTVÍ

Slezsko
Lužice

Braniborsko



r. 1000

(1419)-1436-1437

ź druhorozený syn císaře a krále Karla IV., českým králem byl mezi lety 
1419-1437, římským císařem byl v letech 1433-1437, byl také římsko-
německým, uherským a chorvatským králem, braniborským kurfiřtem či 
moravským markrabětem

ź po svém otci zdědil politické i diplomatické nadání
ź sehrál významnou roli při kostnickém koncilu, při němž byl r. 1415 upálen 

Jan Hus      rozhořela se husitská „revoluce”
ź po smrti Václava IV. r. 1419 se českým králem stal Zikmund, husité ho ale 

nepřijali a Zikmund si musel českou korunu vybojovat
ź na déle než 15 let tak zůstalo v Čechách fakticky bezvládí (husité se 

neúspěšně snažili na český trůn dosadit člena polské královské dynastie)
ź až r. 1436 byla v Jihlavě přijata tzv. basilejská kompaktáta (výsledky jednání mezi husity a katolíky) a Zikmund byl husity 

uznán českým králem
ź po Zikmundově smrti došlo opět ke sporům o následnictví, nakonec se novým českým králem stal Zikmundův zeť, rakouský 

vévoda Albrecht Habsburský

na vrcholu moci ve 30. letech 15. století byl
Zikmund císařem Svaté Říše římské (žlutě),

uherským a chorvatským (fialově) a českým
(červeně) králem; v té době už nebyl braniborským
kurfiřtem (Braniborsko již tehdy ani nepatřilo mezi

Země Koruny české) a v Lucembursku vládla jiná
větev lucemburského rodu

Víte, že: Císař a král Zikmund byl pojmenován podle sv. Zikmunda, burgundského krále ze 6.
století? Jeho kult v Čechách rozšířil Karel IV., který získal většinu jeho ostatků a nechal je převést do
katedrály sv. Víta. Sv. Zikmund se poté stal jedním ze zemských patronů Čech.
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1437-1439

ź rakouský vévoda, po sňatku s jedinou dcerou Zikmunda Lucemburského 
Alžbětou se stal jeho dědicem      po Zikmundově smrti tak získal České, 
Římskoněmecké, Uherské a Chorvatské království (vládl v letech 1437-
1439), byl také moravským markrabětem

ź i když ho česká šlechta přijala za krále, část radikálních husitů si přála na 
českém trůně polského prince Kazimíra

ź Albrecht se nakonec jako český král prosadil: dodržoval kompaktáta (i když se 
mu říkalo „kladivo na kacíře”), získal si dobré jméno rytířským chováním a 
podporoval konání rytířských turnajů

ź po dvou letech královské vlády zemřel při návratu z vojenského tažení proti Turkům
ź v té době měl pouze dvě dcery, první syn zemřel hned po narození a druhý syn Ladislav se narodil až po Albrechtově smrti 

(proto se nazývá Pohrobek)
ź po Albrechtově smrti nastalo nejdelší období bez panovníka v českých dějinách: čeští stavové nakonec zvolili novým králem 

jeho syna Ladislava, až do r. 1453 však zemi spravovaly tzv. landfrýdy (doslova „zemské míry” – správní celky zajišťující justici 
a vojenskou ochranu), jejichž členové se scházeli v rámci zemských sněmů a kontrolovali království

Albrecht Habsburský byl nejprve rakouským
vévodou (oranžově) a jako dědic Zikmunda
Lucemburského se stal i českým (červeně) a
uherským a chorvatským králem (fialově)

Víte, že: Po smrti krále Albrechta se novým českým králem mohl stát jiný Albrecht – tehdejší
bavorský vévoda a synovec královny Žofie, manželky krále Václava IV.? Sbor volitelů složený
z téměř 50 šlechticů mu nabídl českou korunu r. 1440, ten ji však odmítl (Albrecht žil dlouho v Praze
a dokonce mluvil česky a znalost zdejších poměrů zřejmě rozhodla o nepřijetí království – Čechy
byly v té době vyčerpanou a konfesně rozdělenou zemí).
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1453-1457

ź syn krále Albrechta Habsburského, jako český král vládl v letech 1453-
1457, byl rovněž uherským a chorvatským králem, rakouským vévodou a 
moravským markrabětem

ź vlády se ujal ve svých 13 letech, správcem Českého království byl Jiří 
z Poděbrad

ź Ladislav byl silně vychován v katolické víře, což opět vedlo ke sporům 
s kališnickou stranou

ź během jeho vlády se ale situace docela uklidnila a nastalo i několik 
úrodných let      tento nadbytek a nízké ceny měly za následek vznik 
přísloví: „Za krále Holce (bezvousého) byla v Čechách za groš ovce”

ź zemřel v 17 letech na leukémii (nádorové onemocnění)

Ladislav nakonec, s pomocí své matky a spojenců,
získal vládu téměř ve všech zemích, jimž vládl jeho
otec: Českém (červeně), Uherském a Chorvatském

(fialově) království a Rakouském vévodství
(oranžově); pouze římskoněmeckým králem se

stal Ladislavův příbuzný Fridrich III.

Víte, že: Téměř ihned po smrti krále Ladislava se vyrojily teorie o jeho vraždě? Jedním z hlavních
„podezřelých” byl Jiří z Poděbrad – pozdější král. Objevil se také názor o úmrtí na mor a až r. 1985,
během antropologického výzkumu králových ostatků E. Vlčkem, byla vyslovena hypotéza, podle
které trpěl Ladislav vzácnou formou leukémie. Podle záznamů chodili prostí lidé ještě několik
měsíců po Ladislavově smrti k jeho hrobu a očekávali jeho zmrtvýchvstání.
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1458-1471

ź jediný český král, který nepocházel z žádné královské dynastie – byl 
členem šlechtického rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad

ź během nezletilosti krále Ladislava Pohrobka byl zemským správcem
ź po Ladislavově smrti r. 1458 byl zemským sněmem zvolen českým králem 

a vládl Zemím Koruny české v letech 1458-1469, v Čechách až do r. 1471
ź byl znám jako „král dvojího lidu” (v království vedle sebe žili katolíci a 

kališníci) a „husitský král” (Jiří sám byl kališnického vyznání)
ź r. 1462 papež zrušil kompaktáta (smlouvu mezi katolickou a husitskou 

stranou), což posílilo katolíky a v zemi opět docházelo ke konfliktům
ź Jiří se snažil odvrátit pozornost k tureckému nebezpečí a chtěl sjednotit křesťanské panovníky, to se mu však nepodařilo
ź koncem r. 1466 papež Jiřího exkomunikoval (vyloučil) z církve a vyhlásil proti němu křížovou výpravu – tu vedl uherský král a 

bývalý Jiřího zeť a spojenec Matyáš Korvín (ten se r. 1469 nechal zástupci vedlejších zemí Koruny české zvolit českým králem)
ź na počátku 70. let 15. století naplno propukla válka mezi Jiřím a Matyášem, bojovalo se zejména na Moravě
ź r. 1471 však Jiří, který trpěl zdravotními komplikacemi, zemřel (obezita mu znemožňovala pohyb a měl zřejmě tumor na 

játrech)      jeho následníkem se stal syn polského krále Kazimíra IV. Vladislav

přibližný největší rozsah území pod vládou Jiřího
z Poděbrad mezi lety 1458-1469 (červeně);

v letech 1469-1471 vládl Jiří jen v Čechách, kdežto
vedlejší země Koruny české (Moravu, Slezsko a

Lužici) v té době již ovládal Matyáš Korvín

Víte, že: Král Jiří se nejprve pokoušel zajistit nástupnictví pro své syny a založit tak vlastní dynastii?
Až po vyhlášení křížové výpravy proti Českému království od tohoto plánu upustil a nabídl českou
korunu polským Jagelloncům – králi Kazimírovi IV. a jeho synovi Vladislavovi.
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1469-1490

ź stejně jako Jiří z Poděbrad nebyl ani Matyáš Korvín příslušníkem královské 
dynastie – pocházel z uherského šlechtického rodu Hunyadiů

ź uherským sněmem byl r. 1458 zvolen králem Uherska a Chorvatska
ź byl vzdělaným panovníkem a mecenášem, za jeho vlády dosáhlo v Uhrách 

vrcholu renesanční umění
ź r. 1461 se oženil s Kateřinou z Poděbrad a až do její smrti r. 1464 byl zetěm 

a spojencem českého krále Jiřího, později se z nich stali nepřátelé
ź vedl křížovou výpravu proti Čechám Jiřího z Poděbrad, r. 1469 byl sněmy 

vedlejších zemí Koruny české zvolen českým králem a moravským 
markrabětem

ź válka s Čechami trvala téměř 10 let (po smrti Jiřího z Poděbrad bojoval i proti Vladislavu Jagellonskému)
ź až r. 1479 bylo diplomaticky potvrzeno rozdělení Zemí Koruny české mezi Vladislava Jagellonského (Čechy) a Matyáše 

(Morava, Slezsko, Lužice)
ź Matyáš bojoval i s Habsburky, dobyl rakouské země (od r. 1485 sídlil ve Vídni), ale nepodařilo se mu získat císařskou korunu
ź snažil se zajistit nástupnictví svému synovi, Matyášovým následníkem byl však v Zemích Koruny české a Uhrách zvolen 

Vladislav Jagellonský

přibližný rozsah Uherského království (fialově) pod
vládou Matyáše Korvína, jeho zisky v Zemích

Koruny české (červeně) a Rakousku (oranžově);
žlutě Čechy pod vládou Jiřího z Poděbrad a

následně Vladislava Jagellonského

Víte, že: Přízvisko Korvín (z lat. corvinus) znamená v češtině „havran”? Havran je zobrazen v erbu
rodu Hunyadiů a vážou se k němu rodové pověsti. Jedna z nich např. propojuje Matyášovu rodinu
až s antickým římským rodem Corviniů.
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1471-1516

ź člen polské královské dynastie Jagellonců, českým králem byl zvolen r. 
1471, faktickým vládcem vedlejších zemí Koruny české od r. 1490, stal se 
rovněž uherským a chorvatským králem

ź českou královskou korunu získal po jednání Jiřího z Poděbrad s polskou 
stranou a po potvrzení této smlouvy zemským sněmem

ź vedlejší země Koruny české však stále uznávaly jako českého krále Matyáše 
Korvína, takže stále pokračovala válka mezi Čechami a Uhrami

ź r. 1479 byla v Olomouci potvrzena dohoda o rozdělení Zemí Koruny české mezi Vladislava (Čechy) a Matyáše Korvína 
(Morava, Slezsko, Lužice) a oba panovníci mohli užívat titul českého krále

ź r. 1485 byl podepsán Kutnohorský náboženský mír mezi katolíky a kališníky, jenž vytvořil z basilejských kompaktát základní 
zemský zákon a tím definitivně ukončil spory přetrvávající od dob husitských válek

ź Vladislav –  i když byla královská pokladna prázdná a zadlužená – investoval do výstavby Prahy v pozdně gotickém slohu 
(Prašná brána, Vladislavský sál na Pražském hradě či královská oratoř v katedrále sv. Víta)

ź po smrti Matyáše Korvína r. 1490 byl Vladislav zvolen uherskými stavy králem Uherska a Chorvatska a přesídlil do Budína
ź r. 1500 bylo vydáno Vladislavské zřízení zemské – zákoník, jenž výrazně oslaboval moc krále a královských měst a naopak 

přiznával rozsáhlé možnosti šlechtě při podílu na vládě

přibližný rozsah soustátí Zemí Koruny české
(červeně) a Uherska (fialově) za vlády Vladislava

Jagellonského po r. 1490

Víte, že: Králi Vladislavovi se přezdívalo „král Bene”, tj. „král Dobře”? Byl prý velmi mírným
člověkem a často používal latinské slovo „bene”, tedy česky „dobře”. Jeho současníci si to vykládali
jako projev slabosti a nerozhodnosti, zároveň se však zbytečně nedostával do sporů, zejména se
šlechtici. Jeho smírné řešení konfliktů také přispělo k relativnímu udržování mírového stavu v zemi.
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1516-1526

ź jediný syn krále Vladislava Jagellonského, jako český, uherský a 
chorvatský král a moravský markrabě vládl v letech 1516-1526

ź uherským králem byl korunován ve 2 letech, českým králem ve 3 letech, 
k moci se dostal v 10 letech (Ludvíkovými poručníky byli jeho strýc, polský 
král Zikmund I. Starý, a pratchán, římský císař Maxmilián I.)

ź Ludvík sídlil v Budíně a o vládu v Českém království se přely různé šlechtické 
frakce      r. 1520 mezi nimi hrozila občanská válka, Ludvík později přijel do 
Čech a ustanovil novou zemskou vládu, po jeho odjezdu se však situace vrátila do předchozího stavu

ź snažil se též o navrácení rozchváceného královského majetku od šlechty zpět do rukou královských úřadů a o zlepšení financí 
královské pokladny

ź r. 1526 se vydal do boje s tureckým vojskem, jeho armáda byla poražena a Ludvík se na útěku utopil v bažině u Moháče 
(zemřel ve 20 letech bez dědice)

ź ještě před nástupem na trůn byl Ludvík zasnouben s Marií Habsburskou (svatba se konala r. 1522) a Ludvíkova sestra Anna 
se provdala za Mariina bratra Ferdinanda – tato sňatková politika výrazně pomohla Habsburkům po smrti Ludvíka 
Jagellonského k zisku českého i uherského trůnu (Ferdinand byl r. 1526 zemskými stavy zvolen českým i uherským králem)

přibližný rozsah soustátí Zemí Koruny české
(červeně) a Uherska (fialově) za vlády Ludvíka

Jagellonského

Víte, že: Rok 1526 (resp. počátek 16. století) se ve střední Evropě často považuje za konec
středověku? V té době získali český, německý i uherský trůn Habsburkové, umělecký gotický sloh
nahradila renesance a prosazoval se humanismus („návrat” k antice a „vítězství rozumu”), Martin
Luther zveřejnil 95 tezí (začátek náboženské reformace), prosakovaly informace o zámořských
objevech, politickou moc již pevně držely stavy a vznikaly nové vynálezy – začalo období novověku.
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