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Od konce 12. a během 13. století docházelo ke změnám v 
osídlení země. Vznikaly nové vesnice a města. 

Vesnice – část vesničanů odcházela z hustě obydlených 
osad do neosídlených krajů. Na vhodném místě vykáceli 

v jeho okolí les, aby získali půdu k obdělávání.
Vesničané si vše vyráběli a pěstovali sami. Rolníci však 

museli po založení vesnice platit poplatky za držení půdy.
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První středověká města vznikala např. na křižovatce cest, 
u brodu, v podhradí správního hradu.

Nově zakládaná města měla náměstí ve tvaru čtverce 
nebo obdélníku, ulice spojují náměstí a městské brány.
Obyvatelé byli řemeslníci nebo obchodníci. Fungovali 

zde trhy. Přijížděli sem i kupci odjinud.
Města měla různé výsady – vybírat poplatky, cla.

Obyvatelé byli svobodní, nevykonávali povinné práce.



 
 

 
 

 

HISTORIE NAŠEHO MĚSTA

Za své vlády nechal Přemysl Otakar II. v Tachově vystavět nový 
hrad a v jeho podhradí asi kolem roku 1285 založil nové 
královské město Tachov, které nechal obehnat hradbami, které 
se zachovaly dodnes a patří mezi nejzachovalejší středověké 
hradby na našem území.

Přemysl Otakar II.
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Přemysl Otakar I.
Roku 1197 nastoupil vládu Přemysl Otakar I., syn krále 

Vladislava II. Po dlouholetých bojích o trůn mezi 
Přemyslovci, které oslabovaly naši zemi, přinesla jeho 

vláda potřebný klid. Využil chytře soupeření dvou 
šlechtických rodů o císařský trůn v sousedním Německu 

a spojil se s protivníky. Vždy hleděl na to, co může ze 
spojenectví získat.
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V roce 1212 získal Přemysl Otakar I. (opět za pomoc v 
bojích) od římského císaře Fridricha II. dědičný královský 

titul (z otce na syna) - Zlatou bulu sicilskou. Byla to 
listina, která potvrzovala nezávislost Českého království.
Bula je název pro kovovou pečeť zavěšenou na listině.

Českému králi byla přiznána i další práva. 
 Nedělitelnost území českého státu. 

 Osvobození od poplatků, již dříve spíše symbolických, za udělení zemí v léno. 

 Právo zcela svobodné volby panovníka bez zásahu Svaté říše římské. 

 Právo jmenovat biskupy (tehdy světská moc udělovala duchovní úřady). 

 Zmírňovala  povinnosti vyplývající z lenního vztahu k Svaté říši římské. 
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V roce 1230 odevzdával vládu svému synovi Václavu I. 
Vládl až do roku 1253. Za jeho vlády se opevňovala 

města, stavěly hrady, zaváděly rytířské mravy, osidlovaly 
zalesněné oblasti, těžilo se stříbro. Musel se bránit proti 

nájezdům Tatarů na Moravě. Na konci jeho vlády 
vystoupil proti němu syn Přemysl. Chtěl se stát 

spoluvládcem.
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Přemysl Otakar II. - král železný a zlatý.

 

Přemysl Otakar II., syn Václava I. byl velice nedočkavý usednutí na trůn, a tak se v patnácti 

letech spolčil se šlechtou, která ho využila ke svým záměrům svrhnout dosavadního krále. Otec 

mu ale nakonec odpustil. Byl nazýván králem železným (vojenská síla) a zlatým (bohatství, 

těžba stříbra u Jihlavy). Výhodně oženil s dědičkou rakouských zemí Markétou, připojil Horní a 

Dolní Rakousy. O toto, ale také o jiná území vedl spory s uherským králem Bélou IV. Proto 

došlo k bitvě u Kressenbrunnu (1260), kde Přemysl zvítězil a připojil další území (Štýrsko, 

Kraňsko, Korutany).  Dostává se téměř až k Jadranskému moři. Podnikl křížovou výpravu proti 

pohanským Prusům do Pobaltí a tím získal podporu papeže. Na Pobaltí poté založil město a hrad 

Královec (dnes Ruské území). Připojil také Chebsko. Založil 25 nových měst, nechává stavět i 

hrady (Bezděz, Zvíkov) a kláštery (Zlatá koruna v jižních Čechách). 

 Přemysl Otakar II. zatoužil i po císařské koruně, zvolili však císařem Rudolfa Habsburského.  

Jejich nepřátelství vedlo až k bitvě na Moravském poli - r. 1278, kde jej šlechta opustila a tak 

byl poražen (zrádcem byl Milota z Dědic). Přemysl Otakar II. v této bitvě padl. 
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Královská koruna – král ji směl nosit jen při některých 
slavnostních příležitostech (např. při setkání s císařem).

Žezlo – se zdviženým žezlem vydával král své příkazy.
Jablko – bylo vlastně koulí s malým křížkem a               

představovalo vládu na zemi. Malý křížek obrazně 
vyjadřoval, že panovník vládl jménem Ježíše Krista.
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Václav II.
Syn Přemysla Otakara II., Václav II., byl teprve sedmiletý, když jeho otec zahynul ve válce. Němečtí 

vévodové ho uvěznili a v Čechách a na Moravě začaly tlupy německých zbrojnošů loupit. Teprve po pěti 

letech se české šlechtě podařilo dostat krále zpět do země. Ta začala znovu vzkvétat. Bohatství stříbrných 

dolů dokázal Václav II. dobře využít. Zavedl nové peníze – pražské groše. Díky pevně stanovenému obsahu 

stříbra se staly jednou z nejstabilnějších měn v Evropě. 

Václav II. nebyl válečník jako jeho otec, byl však panovníkem moudrým. Oženil se například s dcerou 

otcova životního nepřítele, Jitkou Habsburskou. Po její smrti se oženil s polskou princeznou Eliškou Rejčkou 

a stal se polským králem. Po korunovaci začal upevňovat spojení obou zemí s cílem vytvořit velkou 

jednotnou říši. Vzápětí pro svého dvanáctiletého syna získal uherský trůn. Přemyslovské panství se tak 

rozkládalo od Baltu až k Bulharsku. Na jaře roku 1305 Václav II. těžce onemocněl a zemřel. 
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Václav III. - poslední Přemyslovec
Vládl necelý rok. Byl teprve šetnáctiletý a poznal, že není 
v jeho silách udržet tři královské koruny. Vzdal se proto 
uherské koruny. V Polsku, kde byla jeho vláda ohrožena, 
se chystal vojensky zasáhnout. Při cestě do Polska byl 

4.srpna 1306 v Olomouci zabit neznámým vrahem. 
Touto vraždou vymřel rod Přemyslovců po meči – 

nezůstal žádný mužský potomek.


