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Václav II.



 když Přemysl Otakar II. padl, synovi 
Václavovi bylo 7 let

 regentská vláda Otty Braniborského
 Václav byl odvezen do Braniborska



Braniboři v Čechách

 Ota věděl, že jeho vláda jednou skončí
 české země drancoval
 snažil se co nejvíc obohatit
 Václava věznil a trápil hlady
 v zemi propukl hladomor



Nástup krále 

 Václav se vrátil do Čech v roce 1283
 jako dvanáctiletý se ujal vlády
 ale největší vliv měl partner Václavovi 

matky Záviš z Falkenštejna
 obklopil se schopnými rádci
 Záviše brzy uvěznil



Vláda

 spoléhal se spíše na diplomacii než na 
válku

 využil nových ložisek stříbra v Kutné Hoře 
(největší v Evropě)

 1300 začal razit pražský groš (vysoký 
obsah stříbra

 vydal horní zákoník – ius regale 
montanorum



http://cs.wikipedia.org/wiki/V
%C3%A1clav_II.#mediaviewer/Soubor:Wenzel_II_Kuttenberger_Bergo

rdnung_1280_%2801%29.jpg

Václav II. uděluje kutnohorským 
dolům horní řád



http://cs.wikipedia.org/wiki/V
%C3%A1clav_II.#mediaviewer/Soubor:Grossi_pragens

es_avers.jpg

Pražský groš



 založil Zbraslavský klášter – měl sloužit 
jako pohřebiště českých králů

 uvažoval o založení univerzity



Diplomatické zisky

 na konci 13. století vymřel rod Piastovců v 
Polsku – sňatek s osiřelou dědičkou Eliškou 
Rejčkou

- polský král (1300)
 1301 vymřel rod Arpádovců v Uhrách 

- získal korunu pro syna Václava



Závěr

 útrapy a zdravotní následky jeho věznění 
způsobily jeho předčasné úmrtí

 1305 ve věku 34 let umírá



Pražský groš

 zásluhu na měnové reformě měli florentští 
specialisté Rinieri, Appard a Cino 
Lombardský

 z hřivny stříbra (253 g) se razilo 64 grošů 
 jeden groš se dělil na 12 parvů (drobné)
 reforma znamenala i investice pro krále
 nutnost nahromadit velké množství stříbra
 dochází ke znehodnocování platidel



Petr z Aspeltu

 politické úspěchy Václava II. byly i 
důsledkem rad odborníků, kterými se 
obklopoval

 většinou šlo o cizince – pohlíželi na české 
prostředí s odstupem

 od roku 1296 se kancléřem Václava II.
 vystudoval v Paříži a v Itálii teologii a 

lékařství



 působil jako osobní lékař Rudolfa 
Habsburského

 zasloužil se o upevnění pozic Českého 
království v mezinárodním měřítku

 měl velký podíl na Václavově přípravě 
korunovace polským králem

 podporoval zvolení Jana Lucemburského 
českým králem



http://cs.wikipedia.org/wiki/V
%C3%A1clav_II.#mediaviewer/Soubor:Vaclavove.jpg

Václav II. jako král 
český a polský a 
Václav III. jako král 
český, polský a 
uherský (iluminace ze 
Zbraslavské kroniky)
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