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Přemysl 
Otakar II.



 zpráva o smrti Václava I. Zastihla Přemysla 
uprostřed bojů o babenberské dědictví

 na nátlak papeže byl nucen uzavřít mír s 
uherským Bélou IV. a vzdát se Štýrska

 snažil se získat novou podporu papeže – 
slib křížové výpravy

 po nástupu k moci se nejprve vypořádal 
se svými odpůrci



 pátý český král
 druhorozený syn Václava I.
 vládl v letech 1253 -  1278
 král český, markrabě moravský, vévoda 

rakouský, štýrský, korutanský a kraňský, 
pán chebska



http://cs.wikipedia.org/wiki/P
%C5%99emysl_Otakar_II.#mediaviewer/Soubo
r:Otakarek2.jpg



Panovník

 jako panovník si získal pověst tvrdého 
vládce

 ctižádostivý
 podle antropologů byl průměrně vysoký
 udělil nebývalá práva židům
 ale přivolal do země inkvizici
 rozhodoval se podle vlastních cílů



Král „železný a zlatý“

 železný – jako udatný bojovník
 zlatý – bohatství (hlavně ze stříbra)
 přívlastky, které mu přisoudily středověcí 

kronikáři
 král dokázal dávat najevo nádheru 

královského dvora
 okázala oslava jeho korunovace
 pořádaly se turnaje s hojnou účastí 

evropských rytířů



 k pohoštění návštěvníků při oslavě 
korunovace musely být na Letné na 
rychlo postaveny tři dřevěné paláce

 během svého manželství bez dědice s 
Markétou Babenberskou měl vztah s 
Anežkou s Kueringu – tři děti

 podařilo se mu získat u papeže legitimitu 
těchto dětí



Územní zisky

 k českým zemím připojil:

- Chebsko, Rakousy, Korutany, Štýrsko…



Vláda

 zúčastnil se křížové výpravy do pohanské 
Litvy – založil přístav Královec (Kaliningrad)

 patřil k nejmocnějším panovníkům 13. 
století

 ucházel se o korunu krále Svaté říše římské
 obavy kurfiřtů z jeho moci



http://cs.wikipedia.org/wiki/P
%C5%99emysl_Otakar_II.#mediaviewer/Soubor:Bohemia-

ottokar2.jpg

Území Přemysla Otakara II.



Konec mocného 
panovníka
 1273 kurfiřti raději zvolili králem 

bezvýznamného Rudolfa Habsburského
 Přemysl odmítl uznat volbu
 Rudolfovi se podařilo získat na svou stranu 

některé šlechtické rody v českých zemí 
(Vítkovci)



 Přemysl donucen se vzdát všech území
 zůstaly mu jen Čechy a Morava
 Přemysl se odmítl pokořit
 26.8. 1278 v bitvě na Moravském poli je 

poražen a umírá



Království v ohrožení

 po smrti Přemysla Otakara II. nastává 
období bezvládí (1278-1283)

 Rudolf Habsburský obsadil většinu Moravy
 šlechta v Čechách okamžitě rozchvátila 

královské statky
 následník trůnu Václav II. byl teprve 

sedmiletý
 poručníkem Václava se stává Ota 

Braniborský



 Ota Braniborský odvezl Václava na hrad 
Bezděz, kde jej držel jako rukojmí

 braniborské tlupy začaly plenit zemi
 v království se šířil hladomor
 Braniboři v Čechách
 nutnost sjednocení šlechty proti Otovi 

Braniborském
 roku 1283 dochází ke korunovaci krále 

Václava II.



http://cs.wikipedia.org/wiki/P
%C5%99emysl_Otakar_II.#mediaviewer/Soubor:D

%C3%BCrnkrut_feld.jpg

Památník bitvy na 
Moravském poli
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