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Přemysl Otakar II. – vzpoura proti otci 
Přemysl Otakar II. je výrostek čtrnáctiletý nebo patnáctiletý, když se s ním potkáváme 

poprvé, a hned v situaci charakterizující jeho přímočarost i ambicióznost… Jinoch se nechal 
svést našeptavači a za zády otce Václava sáhl po jeho královské koruně… Nechal se svévolně 
zvolit spoluvladařem a přisvojil si titul „ mladšího krále“. Stalo se 31. července 1247 za 
souhlasu a účasti velkého množství českých předáků… Šlechta čím dál bohatší a nezávislejší 
ve svých rozkvétajících feudálních panstvích, se domáhala většího podílu na řízení a správě 
veřejných záležitostí. Zprvu volala po dialogu, časem sáhla k intrikám, a nakonec po meči. 
Odboj králova syna byl, aniž, to Přemysl chápal, především odbojem šlechty.  

V první fázi povstání se Přemysl choval neobyčejně sebevědomě.  Ostatně měl za 
sebou takovou převahu šlechtických přívrženců, že úvodní kolo zápasu vyhrál na celé čáře… 
A Václavovi nezbylo než uprchnout do Míšně… Václavovi nakonec zbyly už jen hrad Zvíkov, 
Přimda, Loket a Most… Přemysl II. se s podzimem 1248 rozhodl dovršit zdárně započaté dílo, 
skoncovat s posledními opěrnými body nepřátel. Předem si jist vítězstvím, hodlal zaútočit na 
hrad Most… Porážka u Mostu však otřásla pozicí Přemysla Otakara II. Jeho dosavadní 
spojenci začali přebíhat… Po deseti dnech syn – vzbouřenec kapituloval… Sedmnáctiletý 
potomek čtyřiačtyřicetiletého českého panovníka musel se skloněnou šíjí a na kolenou složit 
přísahu poslušnosti, vzdát se svévolně přisvojeného královského titulu, všech vladařských 
práv a nabytých statků.  

Se zradou panstva se Václav nesmířil… Z iniciativy syna pozval čelné představitele 
odboje k jednání o amnestii na hrad Týřov… Většina vůdců vzpoury byla uvězněna, pro dva 
nejčelnější iniciátory byly připraveny hrdelní rozsudky… Tak skončila vstupní epizoda 
politické kariéry Přemysla Otakara II. … i on byl při pogromu na Týřově zadržen, pobyl krátký 
čas v žaláři na Přimdě, avšak spíše symbolicky a pro výstrahu… 

 
1. Kdo se vzepřel proti otci?  Přemysl Otakar II. 

2. Kolik let bylo synovi? 14 – 15 let 

3. Jak se jmenoval otec? Václav I. 

4. Kdy začalo povstání? 31. 7. 1247 

5. Kdo ho využil pro své mocenské cíle?  Šlechta chtěla větší podíl na řízení. 

6. Kam musel uprchnout otec? do Míšně  

7. Které hrady mu zůstaly?  Zvíkov, Přimda, Loket, Most 

8. Kdy a kde došlo k rozhodujícímu střetnutí otce a syna?  podzim 1248 Most 

9. Ponechal otec synovi titul mladšího krále?  ne, vše mu bylo odebráno 

10. Kde se odehrála jednání o amnestii? na Týřově 

11. Jak dopadla většina vzbouřenců? Uvězněni, 2 popraveni, Přemysl Otakar 

uvězněn na Přimdě 
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