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PRVNÍ ČEŠTÍ KRÁLOVÉ 



Král Vratislav 

 druhorozený syn Břetislava 

 do té doby údělný kníže olomoucký 

 na dlouhou dobu stálil mocenské poměry 

 v době jeho vlády boj o investituru 

 český kníže stál věrně po boku císaře 

 1085 za odměnu královský titul 

 titul nebyl dědičný 

 



 1063 vytvořil biskupství se sídlem v Olomouci 

 přenesl knížecí sídlo z Pražského hradu na Vyšehrad 

 vedl úspěšnou zahraniční politiku 

 



královská koruna 

 v dubnu 1085 se konal dvorský sjezd v Mohuči 

 udělena od Jindřicha IV. za služby královská koruna 

 český král zbaven poplatků 

 růst prestiže českého panovníka 

 titul nebyl dědičný – jen formální 

 v červnu trevírský biskup Vratislava na Pražském hradě 
korunoval 

 u příležitosti korunovace vznikl Kodex vyšehradský 



„ 

Mezitím Egilbert, arcibiskup trevírský, jsa poslušen císařova rozkazu, 
přijel do hlavního sídla Prahy a dne 15. června při slavné mši svaté 
pomazal Vratislava, oděného královskými odznaky, na krále a vložil 
korunu na hlavu jeho i na hlavu jeho manželky Svatavy, oblečené v 
královské roucho. 

“ 
 

 

Kosmas 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_II. 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_II.#mediaviewer/Soubor:W_vratislav_ii_198_32
0.jpeg 

Vratislav II., freska ze znojemské 
rotundy. 



Král Vladislav 

 druhý Přemyslovec s královskou korunou 

 Vratislavův vnuk 

 z jeho mládí se nedochovaly téměř žádné informace 

 zvolený shromážděním 

 nechtěl se smířit s omezováním moci 

 dostal se do konfliktu se šlechtou 

 Vladislav byl poražen, ale své postavení obhájil za 
pomoci římského krále Konráda III. 

 



 spolupracoval s Konrádem III. a s jeho nástupcem 
Fridrichem I. Barbarossou 

 snažil se vést velkolepou zahraniční politiku 

 v roce 1147 se účastnil křížové výpravy do Palestiny – 
dostal se však jen do Cařihradu 

 zakládal kláštery 

 podporoval písemnictví a rozvoj výtvarného umění 

 



 z podnětu manželky Judity Durynské byl v Praze 
postaven první kamenný most – přibližně v místech 
pozdějšího Karlova mostu) 

 vrcholem úspěchů byl zisk královské koruny 

 



královská koruna 

 císař Fridrich Barbarossa ho požádal o pomoc při tažení 
do severní Itálie 

 čeští bojovníci se vyznamenali statečností 

 Barbarossa z vděčnosti udělil Vladislavovi královský 
titul 1158 

 dědičně 

 po smrti Vladislava se titul nepodařilo udržet 

 



Český znak 

 kronikář Dalimil uvádí, že Vladislav II. od Fridricha 
Barbarossy dostal nový erbovní znak 

 lva – symbol odvahy  

 první panovník, který užil lva v červeném poli byl 
Přemysl Otakar II. 

 měl vystřídat Přemyslovci užívanou černou orlici 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II.#mediaviewer/Soubor:MilanvaldislavII.jpg 

Čechové před Milánem roku 1158. Ilustrace Josefa Mathausera ke knize „Historie českého národa v 
obrazech“ (1909) 



Král Vratislav  v datech 

 

 

Knížeti Břetislavovi a jeho manželce Jitce se 
narodil druhý syn Vratislav 

Zemřel Břetislav, knížetem Spytihněv II., 
Vratislav musel uprchnout do Uher 

Vratislav se oženil s Adlétou z rodu 
Arpádovců, dcera krále Ondřeje 

Adléta zemřela, Vratislav se oženil s dcerou 
polského knížete Kazimíra I. Svatavou 



 

 

 

 

Polský kníže Boleslav II. Smělý zaútočil na 
Čechy, Vratislav se bránil ve spojení s 

římským králem Jindřichem IV. 

Vratislav se účastnil bitvy u Flarchheimu,, 
stál na straně Jindřicha IV. proti vzdorokráli 

Rudolfovi Švábskému  

Na sjezdu v Mohuči slavnostně udělil 
Jindřich IV. Vratislavovi královskou hodnost 

Proběhla Vratislavova slavnostní 
korunovace na Pražském hradě 



 

 

Král Vratislav zemřel na následky zranění 
při lovu 

Král Vratislav oblehl na brněnském hradě 
svého bratra Konráda 
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