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Milé děti, 

minulý týden jste se dozvěděli, jak to vypadalo za vlády prvních Přemyslovců, 

jaké se stavěly církevní stavby – baziliky a rotundy.  

Dnes se přesuneme do doby, kdy na našem území začala vznikat první města, 

stavěly se hrady a kostely, dařilo se obchodu i řemeslu. Byla to doba rozkvětu 

naší země.  

 

1. Učebnice:  

- str. 21 – přečti si učivo ROZVOJ ČESKÉHO STÁTU VE 13. STOLETÍ, 

PŘEMYSL OTAKAR I., VÁCLAV I. A ANEŽKA ČESKÁ 

- přečti si i zajímavosti pod písmeny Z 

 

 

2. Prezentace: 

V dnešní prezentaci se dozvíte o životě na našem území v době vlády 

přemyslovských králů. Prezentaci si spusťte v Teams v souborech, na školních 

stránkách je uložena v jiném formátu, který neumožňuje prezentaci plně 

spustit. 

Odkaz na krátký film nefunguje, můžete si ho spustit a prohlédnout přímo na 

youtube. com  – Dějiny udatného českého národa – Přemysl Otakar I, 

Václav I. a Anežka Česká.  

 

3. Pracovní sešit: 

- str. 14/1, 3, 4  

- uprostřed sešitu je příloha RODOKMENY PANOVNÍKŮ – tu si oddělte, 

pomůže vám zorientovat se v našich panovnících, jsou tam zaznamenány i 

nejdůležitější události 

 

 

 

 

    



4. Sešit 

Do sešitu si přepiš zápis v  rámečku, je možné si to vytisknout a do sešitu 

nalepit. 

 

 

 

 
 
 

VZNIK ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ 
 
Rozvoj českého státu ve 13. století: 

- doba rozkvětu českých zemí 
- rozvoj obchodu, řemesel 
- vznik hradů, kostelů a prvních měst 
- města – vznikala na povolení krále, hranici měst tvořily hradby, 

obyvatelé měst byli svobodní lidé, většinou řemeslníci 
- rozvoj rytířství 
- nástup gotického slohu 

 
Přemysl Otakar I. 

 dobrý panovník, dosáhl uznání Českého království u jiných 
panovníků 

 roku 1212 získal Zlatou bulu sicilskou – listina zaručovala, že se 
královský titul dědil z otce na syna – tím u nás končí knížectví a 
začíná doba Českého království 
 

Václav I. 

 syn Přemysla Otakara I. 

 osídlování zalesněných oblastí 

 upevnil postavení Čech v Evropě 

 za jeho vlády objevena naleziště stříbra v Jihlavě 
 

Anežka Česká 

 dcera Přemysla Otakara I. 

 založila v Praze Anežský klášter se špitálem – pečovala tu o 
nemocné a chudé lidi 

   roku 1989 prohlášena za svatou 
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1. PS str. 14/1 

 
 

 

2. PS str. 14/3, 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


