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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

1.) Které státy (části států) byly součástí Českých zemí za vlády Přemysla Otakara II.?

2. Doplň chybějící v textu:
Přemysl Otakar II. vládl v letech ……………….. . Zahraničními výboji dokázal rozšířit český stát až k
…………………. moři. Zúčastnil se křížové výpravy do tehdy ještě pohanské ……………… a na břehu
………………………. moře založil významný přístav …………………………. . Přemysl Otakar II. patřil ve 13.
století k nejmocnějším panovníkům. Dostal označení jako král ……………………. a ……………………… .
Přemysl Otakar II. se rozhodl ucházet o korunu krále …………………………………. . Ovšem němečtí kurfiřti
zvolili roku ………….. králem hraběte ……………………. Habsburského.
Přemysl Otakar II. padl dne ……………. roku …………….. v bitvě na ………………… .

3.) Do obrysové mapy vyznač města, která založil Přemysl Otakar II.
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3.)List Přemysla Otakara II. z roku 1264 o chystaném založení města
„Proto známo činíme jak nynějším, tak budoucím, že z lesa našeho na Bezdězu položeného podle vody
Doks společně s vesnicí řečenou Chlum, odhadováno na sto lánů a ne více, spolu s lukami, pastvinami
a vodami a ostatními náležitostmi svěřili jsme Konrádovi a Hertvíkovi z Kravař na založení města
v lese řečeném. V kterémžto městě řečený Konrád a jeho legitimní potomci budou držet rychtu věčně
a z ní třetí peníz (ze soudních pokut) a budou míti dva lány vzdělané a dva ještě nevzdělané spolu
s mlýnem, který se má vystavět na řečené vodě, a to beze všech platů, svobodně a pokojně. Dále
postupujeme řečenému rychtáři a jeho dědicům a všem obyvatelům téhož města práva města
pražského a svobody, které mají města a městečka království našeho.“
(ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJIN III, Praha 1992, s. 24)
a) Z textu poznej, o jaký typ města se jednalo ………………………………………………………..
b) Kdo to byl rychtář………………………………………………………………………………………………
c)Jaké výhody král Konrádovi slíbil…………………………………………………………………………
d)Jaký význam má v textu pojem vzdělaný / nevzdělaný………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

4.) Vylušti tajenku

1. královský hrad v blízkosti Máchova jezera
2. město založené Přemyslem Otakarem II. v Pobaltí
3. období po smrti Přemysla Otakara II. (1278 – 1283)
4. mocný jihočeský rod
5. moravské město založené PO II. Uherské …
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