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Vymření 
Přemyslovců 
po meči



 Úkol:

Pokus se správně spojit rodinné vazby 
Přemyslovců



KONSTANCIE 
UHERSKÁ

VÁCLAV II.

Sv. ANEŽKA

KUNUTA 
UHERSKÁ

PŘEMYSL 
OTAKAR II.

VÁCLAV I.

PŘEMYSL 
OTAKAR I.



Václav III.

 vlády se ujal Václavův syn Václav III.
 bylo mu 16 let
 matka Guta Habsburská
 dědic koruny tří zemí
 ovšem jistá jen ta česká
 nucen vybrat si: Polská x Uherská



tažení do Polska

 Václav se rozhodl pro Polskou korunu
 vypravil se na vojenské tažení
 v Olomouci dne 4.srpna 1306 byl 

zavražděn



vrah neznámý

 4. srpna po poledni odpočíval v domě 
bývalého olomouckého děkanství

 tam byl zabit třemi ranami do hrudi
 dlouho byl viněn Konrád z Botenštejna
 dodnes se historikové neshodují



 Václav byl pohřben v kryptě katedrály sv. 
Václava v Olomouci

 o 20 let později jej nechala převézt sestra 
Eliška do Zbraslavského kláštera

 smrtí Václava III. vymírají Přemyslovci po 
meči



http://cs.wikipedia.org/wiki/V
%C3%A1clav_III.#mediaviewer/Soubor:Wenceslaus_III_of_B

ohemia_statue.jpg

Socha Václava III. 
vOlomouci.



Nová dynastie

 vymření dynastie znamenalo problémy 
pro zemi

 naštěstí pro české země měly Polsko i Uhry 
vlastní nástupnické problémy

 Svatá říše římská nebyla tolik silná
 na trůn se mohl někdo přiženit
 byly tu 3 varianty



Eliška Rejčka

 královna vdova
 provdala se za Rudolfa Habsburského
 po roce vlády Rudolf umírá



Anna Přemyslovna

 dcera Václava II.
 po smrti Rudolfa Habsburského se stává 

českým králem její manžel Jindřich 
Korutanský

 ovšem nespokojenost šlechty



Eliška Přemyslovna

 dcera Václava II.
 šlechta vybrala Elišce ženicha z rodu 

Lucemburků
 syn Jindřicha Lucemburského Jan 

Lucemburský (14 let)
 po váháni k sňatku nakonec došlo
 vyhnal Jindřicha Korutanského
 1310 Jan Lucemburský českým králem



Zdroje
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