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Čechy po vymření Přemyslovců 

…Důsledky olomoucké vraždy byly o to tíživější, že smrtí Václava III. Vymřel v mužské 

linii i přemyslovský rod, vládnoucí v Čechách více než 400 let. … Od počátku bylo zřejmé, že 

největší naději na dosažení české koruny mají podle tehdejších právních zvyklostí manželé 

žijících Přemysloven či královských vdov. Česká šlechta nejprve vyslovila souhlas s nároky 

Jindřicha Korutanského, manžela Anny Přemyslovny, sestry zemřelého krále. Proti domu se 

postavili Habsburkové. …Mladý Rudolf Habsburský (manžel Elišky Rejčky – vdovy po Václavu 

druhém) se jevil jako schopný vládce. Snažil se o zlepšení královských financí tak 

vehementně, že mu šetrnost vynesla nelichotivou přezdívku „král Kaše“. Proti koncepčnímu 

Habsburkovi se záhy vytvořila šlechtická opozice. Její odpor se Rudolf rozhodl zlomit 

vojensky. Před Horažďovicemi však onemocněl úplavicí, jíž podlehl… Po Rudolfově skonu 

konečně přišla řada na Jindřicha Korutanského, který však postrádal autoritu. České 

království se ocitlo na pomezí anarchie… Ze zápasů o český trůn vyšel v poslední fázi vítězně 

Jan Lucemburský, příslušník rodu vládnoucího v hrabství na samém pomezí Říše a Francie… 

Jan se oženil s dosud neprovdanou Eliškou Přemyslovnou, dcerou Václava II., a tak získal 

nárok na český trůn. … Jan Lucemburský musel zlomit odpor Jindřicha Korutanského a trůn si 

vybojovat. … Dne 3.12.1310 zaútočili Janovi bojovníci na fortifikaci v místě dnešní Prašné 

brány a v úseku Na Františku a v ostrém boji obsadili Staré Město a posléze celou Prahu. 

Jindřich Korutanský musel Čechy chtě nechtě vyklidit. … Mladý český král (Jan Lucemburský) 

se stále častěji ocital v konfliktech se sebevědomou českou šlechtou… Pobýval raději 

v západní Evropě, nejčastěji ve Francii a Lucembursku. Proto býval označován nepříliš 

lichotivým přízviskem „král cizinec“. 

1. Jak dlouho vládli Přemyslovci?  víc jak 400 let 

2. Kdo vládl v Čechách po smrti Václava III.?  Jindřich Korutanský 

Proč? manžel Anny Přemyslovny – sestra Václava III. 

3. Kdo ho vystřídal na českém trůně? Rudolf Habsburský – manžel Elišky Rejčky 

4. Kdo se vrátil na český trůn? Jindřich Korutanský po smrti Rudolfa 

Habsburského 

5. Která nová dynastie nastupuje na český trůn? Lucemburkové 

6. Kdo se stal manželem Elišky Přemyslovny? Jan Lucemburský 

7. Jakou měl přezdívku? král cizinec 

 

Literatura: ČORNEJ, Petr. Panovníci českých zemí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1992, 64 

s. ISBN 80-901-0705-2. 
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