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Přemysl 
Otakar I.



 po téměř dvou desetiletích dynastických 
bojů nastává nástupem Přemysla Otakara 
I. ke zlepšení

 na trůn byl zvolen Vladislav Jindřich, který 
se však vzdal svého postavení ve 
prospěch svého staršího bratra Přemysla

 jelikož nežili další příslušníci rodu, neměl 
Přemysl jiného konkurenta



 první český král, který zachoval titul pro 
své potomky

 syn krále Vladislava II.
 nějaký čas trávil ve vyhnanství
 v bojích o trůn stál na straně staršího 

bratra Bedřicha



 1192 – 1193 poprvé českým knížetem
 ale po sporu s pražským biskupem a 

císařem opět ve vyhnanství
 až v roce 1197 podruhé usedá na český 

trůn
 aktivně se zapojil do bojů o císařskou 

korunu



královský titul

 v bojích mezi Štaufy a Welfy se postavil na 
stranu Barbarossova syna

 ten mu z odměnu udělil 1198 dědičný 
královský titul

 písemně potvrzený 1212 Zlatou bulou 
sicilskou (vnuk Fridricha Barbarossi Fridrich 
II. Sicilský)



vláda

 jeden ze tvůrců silného státu
 zdatný a rozvážný
 diplomat
 důležité spojenectví  svého bratra 

moravského markraběte Vladislava 
Jindřicha

 dostal se do sporu s papežem Inocencem 
III. o dělení církevních poplatků – dokonce 
dán i do klatby



 1222 vydal privilegium, kde vyjímal 
církevní poddané z pravomoci hradských 
úředníků, ale podřizoval je přímo králi

 zajistil tím klidnější období ve vztahu 
světské moci a církve



Přemyslovci a vztah k 
římské říši
 oslabení panovnické moci v říši a rostoucí 

vliv papežství – předpoklady pro uvolnění 
závislosti na říši

 nejlepší předpoklady měl Přemysl Otakar I.
 ale ani on a ani jeho nástupci se 

nepokusili o uvolnění svazků
 všichni viděli ve spojení s říší prospěch



 římský král nebo císař neměl na území 
Českého království pravomoci

 lenní vztah dával naopak možnost 
českému králi zasahovat do dění v říši

 vždy záleželo na schopnostech 
panovníka

 postupem času se vytvořily vazby českými 
zeměmi a jednotlivými částmi říš 
(ekonomické, kulturní …)



„

„Když Přemysl Otakar I. roku 1197 dosedl byl 
podruhé na trůn vlasti své, nalezl Čechy 
svržené až na nejhlubší stupeň politické 
nemoci a nevážnosti, podrývané od 
nepřátel domácích i zahraničných, trhané 
na různo fakciemi rozličnými, blízké oupadku 
konečného a sotva sebou vládnoucí, a když 
umřel, pozůstavil je synovi svému co 
mocnářství nikomu nepodlehlé, v sobě 
upokojené a svorné, a požívající ve valné 
části Evropy netoliko vážnosti, ale i o 
strachu.“

“

František Palacký

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.



nástupnictví

 snaha zachovat královskou korunu pro 
svého syna Václava

 stařešinský řád nahrazen primogeniturou 
(prvorozenectvím)



http://cs.wikipedia.org/wiki/P
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Pečeť Přemysla Otakara 
I. z roku 1223



http://cs.wikipedia.org/wiki/P
%C5%99emysl_Otakar_I.#mediaviewer/Soubor:Ottokar_I_Premysl_

nahrobek.jpg

Náhrobek Přemysla Otakara I. od 
Petra Parléře
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