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Tématem mého referátu je „Přemysl Otakar II. a alpské země“, pojednává tedy 
o české expanzivní zahraniční politice ve třetí čtvrtině 13. století – konkrétně o 
podobě, příčinách a souvislostech panování českého krále v alpských zemích. 
Nejprve považuji za nutné vymezit přesněji pojem alpské země. Pod tímto označením 
rozumíme „východoalpské země“ – tedy Štýrsko, Korutany a Kraňsko, a země spíše 
„podunajské“ – tedy Horní a Dolní Rakousy.  
Česká expanze na jih ve 2. pol. 13. století navázala na předchozí vzájemné vztahy, 
které byly ovšem značně rozdílné s jednotlivými zeměmi. Pokud jde o babenberské 
země, tedy Rakousko a Štýrsko, již Přemysl Otakar I. vedl válečný spor s rakouským 
vévodou Leopoldem VI., který překazil jeho plány na sňatek jeho dcery Anežky se 
synem císaře Fridricha II. Jindřichem. I období vlády Václava I. bylo poznamenáno 
neustálými konflikty s Leopoldovým synem Fridrichem II. Bojovným. Václav, ať už 
jako spojenec císařův nebo stojící na straně papežské, směřoval svou politiku k zisku 
alespoň části rakouského území. V roce  1239 došlo mezi Václavem a Fridrichem 
k dohodě, jejíž součástí byl i závazek sňatku Václavova nejstaršího syna Vladislava a 
vévodovy neteře Gertrudy. Svatba se po dalších vzájemných konfliktech konala až 
v dubnu 1246. Nedlouho poté, v červnu 1246, padl Fridrich II. Bojovný v bitvě proti 
Uhrům a Přemyslovcům se tak skýtala reálná naděje na zisk babenberského dědictví. 
Bezdětný Fridrich II. vzhledem ke své nečekané smrti neurčil nástupce. Jako dědičky 
přicházely v úvahu dvě Babenberkovny – jeho sestra Markéta a neteř Gertruda, 
manželka Vladislava. Již 3.1.1247 však markrabě Vladislav zemřel. Další události 
v Rakousku probíhaly dočasně bez Přemyslovců, neboť Václav se po smrti syna 
duševně zhroutil a v letech 1248-1249 navíc musel čelit vzpouře domácí šlechty a 
syna Přemysla. 
Při posuzování možných nároků na babenberské dědictví je nutno přihlédnout 
k příslušným právním úpravám. Babenberkové získali roku 1156 od císaře Fridricha 
I. Barbarossy tzv. privilegium minus, kterým byly Rakousy povýšeny na vévodství. 
Privilegium minus dále stanoví, že vláda v Rakousích je dědičná výhradně v rodu 
Babenberků, a to i v ženské linii, ale automaticky dědí pouze synové a dcery, nikoliv 
jiní příbuzní. Dále je zde právo bezdětných vládců odkázat zemi komukoliv, a to bez 
účasti šlechty na rozhodování. Privilegium minus ovšem neplatilo pro Štýrsko, které 
Babenberkové zdědili v roce 1192 po štýrských vévodech na základě 
Georgenbergských úmluv z roku 1186.  
Po Vladislavově smrti se císař Friedrich II. pokusil ovládnout Rakousko 
bezprostředně jako uvolněné léno, nakonec se ale přiklonil k dynastické variantě 
řešení a určil za dědice obou zemí svého vnuka Fridricha, syna již zemřelého 
Jindřicha a Markéty Babenberské. Markétiny nároky byly podle privilegia minus 
legitimnější než Gertrudiny, neboť Markéta byla dcerou vévody (Leopolda VI.), 
zatímco Gertrudin otec Jindřich z Mödlingu vévodou nikdy nebyl. V roce 1251 však 
Markétin syn Fridrich zemřel. Svým novým sňatkem zatím uvedla do hry dalšího 
kandidáta Gertruda. S podporou části šlechty a papeže si za muže vzala markraběte 
Heřmana Bádenského, blízkého příbuzného bavorského vévody Oty. V roce 1249 mu 
římský král Vilém písemně potvrdil jeho oblénění Rakouskem. Heřmanovi se však 
nepodařilo získat úplnou vládu ani dostatečnou prestiž. Jeho smrt v říjnu 1250 pak 
otevřela možnost nového uplatnění Přemyslovců. 
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Do sporu o část babenberského dědictví se zapojili také korutanští Sponheimové, 
kteří měli zájem o převzetí Kraňska. Jádro Kraňska bylo dědičným majetkem Agnes 
Meránské, vdovy po Fridrichu II. Bojovném. Agnes si pak vzala Oldřicha, syna 
korutanského vévody Bernharda. Oldřich byl do té doby klientem českého dvora jako 
břeclavský údělník, v roce 1247 je již zmiňován jako pán Kraňska. 
Ve hře dále byli bavorští Wittelsbachové, kteří se snažili dovršit rodový vzestup 
rozsáhlou expanzí do alpských zemí a tlakem na církevní knížata v Řezně a 
Salcburku. Pro rakouskou šlechtu však Wittelsbachové byli méně přijatelní než 
Přemyslovci, což dokládá fakt, že žádná z uvažovaných sňatkových kombinací obou 
Babenberkoven se Wittelsbachů netýkala. K tomu jistě přispěly i jejich spory 
s řezeňským biskupství, které vedli jako držitelé lenního úřadu řezeňského 
purkrabího a které vyvrcholily interdiktem uvaleným na Bavorsko papežem 
Inocencem IV.  
Dalšími možnými kandidáty byli Wettinové, neboť synové míšeňského markraběte 
Jindřicha Jasného Albrecht a Dětřich byli dětmi jeho první manželky Konstancie 
Babenberské, Markétiny sestry. Zřejmě na základě dohody s Václavem I. však své 
nároky neuplatňovali.  
To, že došlo ke spojení českých a rakouských zemí, rozhodně nebylo dílem  
„šťastné“ náhody, ale výsledkem širšího historického pohybu, jehož politickým 
nositelem byla šlechtická aristokracie působící v zemských úřadech i na biskupských 
stolcích. Po smrti císaře Fridricha II. se český stát nepochybně jevil díky své stabilitě,  
královské koruně i kurfiřtské hodnosti vhodnou zástupnou autoritou 
univerzalistického typu pro říšská území. Projevem nové zodpovědnosti a politických 
ambicí bylo české vojenské tažení počátkem roku 1251 proti bavorské expanzi 
v Podunají na ochranu řezeňského biskupství. To byl bezprecedentní zásah českého 
krále do říšských záležitostí, který se ovšem konal s podporou papeže Inocence IV.  
Wittelsbašská expanze i obavy z Uher přivedly v Rakousku vedoucí vrstvy šlechty a 
měst k záměru povolat na vévodský stolec markraběte Přemysla. Na zemském sjezdu 
v Trübensee bylo rozhodnuto požádat českého krále, aby uvolnil svého syna do 
Rakouska k převzetí moci a obhajobě země. Vůdčí roli v pročeské kandidatuře měl 
mezi šlechtou Albero z Kuenringu, dále Lichtenštejnové, Waisové a další. 
Přemyslova pozice na trůně pak měla být pojištěna sňatkem s Markétou, jejíž nároky 
začal doceňovat i papež. Při své cestě do Rakous na konci roku 1251 Přemysl díky 
podpoře místní šlechty (Kuenringové, Schaumburkové) i pasovského biskupa 
získával pod svou kontrolu hrady a města. V prosinci byl pak na sněmu 
v Korneuburgu přijal šlechtou a městy za vévodu. Jeho nástup na trůn byl 
podporován biskupy a posuzován nepochybně jako zcela legitimní i z hlediska krále 
Viléma Holandského (zřejmě písemné udělení léna). Ve Štýrsku nebylo stanovisko 
místní šlechty zdaleka tak jednoznačně pročeské, silnou podporu zde měla Gertruda i  
Jindřich, syn Oty Bavorského a zeť Bély IV. Šlechta se opírala o své právo zakotvené 
v Georgenbergských úmluvách zvolit si při vymření panovnického rodu nového 
vládce. Přemyslovu vládu však uznal zemský písař Witigo a část šlechty v čele 
s hrabětem Oldřichem z Pfannberka.  
V únoru 1252 se slavila v Hainburku svatba s Markétou (oddal je pasovský biskup 
Berthold). V dubnu 1252 udělil biskup Albert Přemyslovi léna řezeňského biskupství. 
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Podpora bavorského episkopátu, který vykonával církevní dozor nad většinou 
alpských zemí, byla Přemyslovi i v dalších letech cennou oporou. Panovnická moc se 
zde totiž opírala tradičně o četná léna, která tu náležela biskupstvím v Pasově, Řezně 
i Salcburku a kteří biskupové propůjčovali vévodům do držby. Wittelsbašská 
rozpínavost dlouho stavěla tyto biskupy na stranu české politiky.  
 Již v létě vstoupil pod ochranou Bélových oddílů do země Roman Haličský a oženil 
se s vévodkyní Gertrudou, která svá práva přenesla na Bélu IV. V červnu se hlavní 
uherské vojsko pokusilo neúspěšně dobýt Vídeň. Zároveň došlo k prvnímu 
kumánskému nájezdu na Moravu. Dalších vojenských operací v létě 1253 se kromě 
Uhrů (kteří si nárokovali Štýrsko) účastnil Daniel Haličský (Rurikovci měli získat 
Rakousko), vévoda krakovský a opolský jako političtí klienti Uher a Wittelsbachové, 
jejichž zájmy se poněkud křížily s uherskými nároky ve Štýrsku. Válečné akce se 
nejvíce dotkly Moravy, která byla zpustošena více než za mongolských nájezdů. 
V červenci papež vyzval k okamžitému ukončení boje a pověřil svého legáta 
zprostředkováním míru. K tomu rovněž přispěla smrt bavorského vévody Oty, která 
z boje odvedla jeho syna Jindřicha, a dále úmrtí českého krále Václava 22.9.1953. 
V nové politické situaci neměl Béla zájem na dalších bojích a vyjednavači obou stran 
dojednali podmínky míru v Budíně. Budínská smlouva potvrdila Přemyslovu vládu 
v Rakousku (bylo k němu přičleněno Vídeňské Nové město a Pittensko, dále 
Přemyslovi zůstalo Travensko s městy Emží a Štýrem) a Štýrsko si podržel Béla IV. 
Dále byly rozděleny dědické nároky obou Babenberkoven. Mír byl potvrzen setkáním 
Bély s Přemyslem v květnu 1254 v Prešpurku.  
Přemysl připravil pro Rakousko nové správní uspořádání. V roce 1254 schválil 
zásady zemského práva a míru, které jsou obsaženy v landfrýdu Pax Austriatica. 
Tento dokument navazuje na starší mohučský landfrýd císaře Fridricha II., ale 
vyjadřuje novou situaci a snahu o prosazování spravedlnosti. Byla zajištěna soudní 
nezávislost církevní vrchnosti a ochrana před zneužitím soudních práv. 
Ministeriálové se mohli obracet na vyšší zemské soudy, což posilovalo právně plošný 
řád země. Zároveň se pro Rakousko objevuje hodnost consiliares (radů),  kteří 
představovali poradní grémium panovníka. Vznikl také úřad čtyř zemských sudí.  
V dalších letech se stávala neodvratnou nová konfrontace s Uhry. Uherské panství ve 
Štýrsku se totiž dostávalo do krize (vládl zde syn Bély Štěpán). Záminkou k obnovení 
sporu s Uhry se stal boj o arcibiskupský stolec v Salcburku. Výstřední arcibiskup 
Filip Sponheimský (Přemyslův bratranec), který zpronevěřoval církevní peníze a 
stále odmítal přijmout kněžské svěcení, byl roku 1256 kapitulou sesazen a nahrazen 
Oldřichem, biskupem sekovským. Filip ale s Přemyslovou pomocí většinu Salcburska 
udržel. Oldřich pak uzavřel spojenectví s Bélovým synem Štěpánem, ale pokus o 
dobytí Salcburku roku 1258 skončil Oldřichovým zajetím. Štěpán potom na jaře 1259 
odvetou zaútočil na Korutany, kde vládl Filipův bratr. Tento krok získal Přemyslovi 
podporu veřejného mínění a šlechty ve všech alpských zemích a o pomoc ho požádali 
zástupci rebelující štýrské šlechty a měst. Přemyslova vojenská pozice byla 
nepoměrně lepší než při předchozích střetech. Na jeho straně stáli oba sponheimští 
bratři, braniborský markrabě Ota III., vratislavský vévoda Jindřich III. a kníže 
Vladislav Opolský. V dubnu 1260 holdovala Přemyslovi ve Vídni část štýrské šlechty 
a on znovu přijal titul štýrského vévody. Přemysl i Béla se nyní chystali k bitvě, která 
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byla nakonec svedena 12.7.1260 u Kresenbrunnu. Tato bitva byla největším 
Přemyslovým vojenským vítězstvím. Mírovou smlouvou potom získal celé Štýrsko a 
Ptujsko. 
Přemysl zahájil vůči Uhrám politiku, která měla obě dynastie propojit. Byl domluven 
sňatek Bélova stejnojmenného syna s Přemyslovou neteří Kunhutou Braniborskou. 
Především se ale sám rozhodl ke zrušení svého manželství s Markétou a k novému 
sňatku s uherskou princeznou. Od své manželky vzhledem k jejímu pokročilému 
věku totiž nemohl čekat dědice. Svatba s Bélovou vnučkou Kunhutou se konala 
v říjnu 1261, za dva měsíce se pak konala česká královská korunovace novomanželů. 
Dočasně proto došlo k obnovení tradičně dobrých česko-uherských vztahů. Po 
rozvodu s Markétou bylo nyní nutno potvrdit legitimnost Přemyslovy držby 
babenberských zemí, v čemž mu vyhověl římský král Richard Cornwallský. Listinou 
z 9.8.1262 mu mimo jiné potvrdil vlastnictví Čech a Moravy, jakož i Rakousko a 
Štýrsko. Babenberské země zde byly označeny za uvolněná říšská léna, po zásluze 
udělená českému králi.  
Polovina 60. let byla pro Přemysla obdobím, kdy začínal ztělesňovat své ambice 
královského majestátu. Probíhal proces dostavby zemí v podmínkách velkého státu. 
Jako průvodní úkaz vzestupu monarchické moci došlo k Přemyslově rozchodu 
s některými nejstaršími stoupenci (především uvěznění a smrt Beneše z Cvilína a Oty 
z Maissova – byli obviněni ze zrady). Bylo také zlikvidováno dosavadní panství 
vévodkyně Gertrudy (držela Judenburk a Voitsberk), které bylo nahrazeno rentou. Na 
podzim 1265 byl pak novým salcburským arcibiskupem jmenován pasovský biskup 
Vladislav, probošt vyšehradský a kancléř český. O moc v Salcburku totiž stále 
soupeřili Filip s Oldřichem Sekovským, kteří nakonec oba ztratili podporu svých 
příznivců.  
Na konci 60. let se zhoršily Přemyslovy vztahy se štýrskou šlechtou. Živý zájem zde 
vzbudilo tažení vnuka císaře Fridricha II. Konradina provázeného Fridrichem 
Bádenským (Gertrudin syn) do Itálie, což český dvůr zneklidnilo. Negativně bylo 
vnímáno i zasnoubení nejmladší Gertrudiny dcery Marie se synem slavonského bána 
Štěpána, dřívějšího uherského místodržitele ve Štýrsku. Tato možná ohrožení 
Přemyslovy autority spolu s problémy související s revindikační činností zemského 
hejtmana olomouckého biskupa Bruna v zemi ho přiměla k důraznému prosazení 
svých zájmů proti štýrským pánům. V říjnu 1268 obvinil některé štýrské předáky ze 
zrady, uvěznil je a požadoval vydání či zboření některých hradů (jednalo se o hrabata 
z Pfannberka, hraběte z Ptuje, Oldřicha z Lichtenštejna, Heranta z Wildonu a 
Wulfinga z Stubenberka). Propustil je až po 26 týdnech, kdy souhlasili 
s Přemyslovými požadavky. Vyhoštěna byla i Gertruda, která odešla do kláštera do 
Míšeňska. Tak byly vztahy štýrské šlechty a Přemysla zásadně narušeny. Ke zmírnění 
situace jen částečně přispěla změna na nejvyšších správních postech. 
Pro další Přemyslovu politiku byla strategicky důležitá otázka Korutan, kde vládl 
jeho bezdětný bratranec Oldřich. Oldřichův bratr Filip byl totiž pro Přemysla i část 
veřejnosti osobou nepřijatelnou za dědice země. V prosinci 1268 proto Přemysl a 
Oldřich za přítomnosti brněnského probošta Konráda uzavřeli v Poděbradech 
dědickou smlouvu, na jejímž základě se Přemysl stává dědicem majetků svého 
bratrance. Jako odškodnění pro Filipa se v září 1269 objevilo východisko v podobě 
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uprázdněného aquilejského patriarchátu. Již  v říjnu 1269 vévoda Oldřich zemřel a 
Přemysl vyslal do Korutan probošta Konráda, aby převzal zeměpanské hrady a 
vévodský majetek. Proti tomu ovšem protestoval Filip, který se prohlásil za pravého 
dědice a pokusil se své nároky podpořit zřejmě zfalšovanou listinou krále Viléma, 
která udílela Korutany jako říšské léno společně oběma bratrům. Přemysl se brzy 
vydal do Vídně, aby řešil korutanské záležitosti. V lednu 1270 pak přijal titul vévoda 
korutanský a pán kraňský. V rámci přípravy vojenské akce proti Filipovi 
Sponheimskému se Filipovo vratké italské panství zhroutilo. V květnu 1270 uzavřeli 
v Cividale spojenectví s Přemyslem patriarchát aquilejský a šlechta Furlánska.  
27.5.1270 však zaskočila Přemysla smrt salcburského arcibiskupa Vladislava, za 
jehož úřadu bylo Salcbursko v podstatě klientskou zemí českého krále. Jeho 
nástupcem se stal probošt kapituly Fridrich z Walchen. Ten usiloval o zbudování 
nezávislé teritoriální moci arcibiskupů, což se projevilo požadavky na revindikaci 
salcburských majetků, na vydání měst Klagenfurtu a St. Veitu v Korutanech, které 
mu prý slíbil vévoda Oldřich.  
V květnu 1270 zemřel také Béla IV., jehož nástupce – syn Štěpán V. – svou politiku 
stavěl na odporu proti Přemyslovi a usiloval o obnovení uherské hegemonie 
v alpských zemích. Hned po Bélově smrti emigrovala do Čech část uherské elity 
včetně Bélovy manželky Anny. Štěpán si znovu nárokoval Štýrsko a vyjádřil podporu 
Filipovi Sponheimskému. Hrozící válečný střet byl nakonec nahrazen dvouletým 
příměřím. Filip, který vyjednávání přerušil útokem na město Pordenone, se tímto 
aktem vyřadil z mírových úmluv a ztratil Štěpánovu podporu. Přemysl příměří využil 
k převzetí vlády v nových zemích. V Korutanech byl uznán šlechtou a privilegiem jí 
potvrdil zemské svobody. Novým korutanským hejtmanem se stal Přemyslův zeť 
Oldřich z Drnholce. V Kraňsku a Vindické marce správu vedl tyrolský šlechtic 
Oldřich z Taufersu. Filip Sponheimský obdržel fiktivní spoluvládu v zemi s titulem 
vikáře.  
Brzy musel Přemysl čelit novému konfliktu s Uhry, když se ho Štěpán pokusil 
pomocí přepadového oddílu lstí zaskočit. Přemysl z léčky unikl, ale nová válka byla 
nevyhnutelná. Přemysl dobyl Prešpurk, Trnavu a Nitru, kde přijal přísahy věrnosti 
biskupa, měšťanů, ale i širšího okruhu šlechty. V bitvě u Mošoně v květnu 1271 Uhry 
porazil, brzy se ale kvůli zásobovacím problémům musel vydat na cestu zpět a 
iniciativu převzal Štěpán. Oblehl Prešpurk (Pozoň), kde proběhlo mírové jednání. Mír 
zaručil stabilní uherskou hranici a Štěpán se konečně zřekl Štýrska. Dozvuky války se 
projevily v tvrdém útoku na Siegfrieda z Mahrenberka, který byl jako stálý stoupenec 
uherského nepřítele zajat ve  Štýrsku  a odvezen do Prahy, kde zemřel ve vězení, 
zřejmě na následky mučení.  
O rok později dosáhl rozsah území ovládaného Přemyslem svého vrcholu, když 
aquilejská kapitula jmenovala Přemysla generálním kapitánem země a v květnu 1272 
obsadil Oldřich z Drnholce hlavní město Furlánska Cividale. Český král tak získal 
symbolický přístup k Jaderskému moři.  
V dubnu 1272 stabilitu narušila smrt krále Štěpána V., za jehož nezletilé syny se 
vlády ujala jejich matka Alžběta Kumánská. Byl zavražděn Béla Mačevský, jejich 
strýc a zároveň bratr české královny, a to družinou hrabat Kyseckých, kteří dříve stáli 
na Přemyslově straně. Bylo proto byla chystáno další válečné tažení, ovšem v krajně 
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nevhodné době. V dubnu 1272 totiž zemřel Richard Cornwallský a pražský dvůr byl 
uherskými záležitostmi zaneprázdněn v době, kdy by se měl více věnovat říšské 
politice. Při shromažďování oddílů proti Uhrům byl navíc zabit hejtman Oldřich 
z Drnholce, což byla pro Přemysla výrazná ztráta.  
Zatím došlo k volbě nového římského krále. V září 1273 byl zvolen Rudolf 
Habsburský. České poselstvo odmítlo konání volby s poukazem na panování Alfonse 
X., kurfiřtské kolegium však k hlasování přibralo místo Čech Bavorsko. 
Přemysl, který zatím zdárně válčil v Uhrách, ukončil tažení po ovládnutí Šoproně, 
poté, co byl zpraven o výsledku volby, a hned se vrátil zpět, aby zahájil diplomatický 
boj s Rudolfem. 
Rudolfova koncepce byla jasná: zmocnit se lén českého krále v alpských zemích a 
zbudovat zde svou rodovou základnu. Proto dosažení míru nebylo jeho zájmem.  
Přemysl naopak odmítal opustit svou roli sebevědomého panovníka, zatímco Rudolf 
se obratně stylizoval do role chudého, ale spravedlivého krále, který bojuje proti 
zpupnému uchvatiteli říšských statků. Hned po volbě rozkázal Přemyslovi, aby mu 
odevzdal Rakousko, Štýrsko, Korutany, Kraňsko a Chebsko. Tím naznačil nemožnost 
mírového vypořádání. Nelze zřejmě přijmout názor, že Přemyslova vláda v alpských 
zemích byla nelegitimní. Říše mohla zpochybnit jeho vládu v Korutanech, které ještě 
nebyly uděleny v léno, a mohla také revindikovat Cheb, ale  Přemyslova vláda 
v Rakousku a Štýrsku byla legální. Zásadní politickou oporu dal však Rudolfovi 
právní nález knížat v Norimberku v listopadu 1273, že všechna léna a majetkové 
změny uskutečněné od roku 1245 podléhají novému potvrzení. Celé toto období bylo 
označeno za bezprávné interregnum. V září 1274 papež Řehoř X. potvrdil Rudolfa 
římským králem a schválil revindikační program v říši. 
Revindikační proces se od ledna 1275 obracel ve sféře velké politiky jen proti 
Přemyslovi a bavorskému vévodovi Jindřichovi. V této situaci se král s pomocí 
olomouckého biskupa Bruna cílevědomě připravoval na dlouhou válku. V dubnu 
1274 odjel Přemysl do Rakous a Štýrska, kde jmenoval nové zemské hejtmany (ve 
Štýrsku to byl Milota z Dědic, v Korutanech Oldřich z Taufersu, v Kraňsku Oldřich 
z Habsbachu). V roce 1275 postavil Přemysl do čela správy Korutanska štýrského 
hraběte Jindřicha z Pfannberka, do Horních Rakous byl povolán Purkart z Janovic 
jako hejtman Enžska. Na některých zeměpanských hradech byli dosazeni čeští páni 
jako kasteláni. Tato aktivita signalizovala narůstající nedůvěru Přemysla vůči pánům 
z alpských zemí v rozhodujících správních funkcích.  
Proti Přemyslovi horlivě vystupoval salcburský arcibiskup Fridrich z Walchen. Na 
habsburskou stranu přešel i Filip Sponheimský, kterému Rudolf udělil v únoru 1275 
v léno Korutany a Kraňsko a řada významných šlechticů (páni z Wolkersdorfu a 
Wildonu). Na říšském sjezdu v Augšpurku v květnu 1275 uvalil Rudolf na Přemysla 
a Jindřicha říšskou klatbu, která se do roka a do dne měnila v aberacht, konečnou 
klatbu, znamenající ztrátu všech vlastnických práv a zrušení přísah věrnosti všech 
poddaných. Po vypršení lhůty aberachtu vyzval mohučský arcibiskup  v červenci 
1276 pražského a olomouckého biskupa, aby buď přiměli Přemysla k podrobení se 
Rudolfovi, nebo uvalili na Čechy a Moravu interdikt. Rudolf prohlásil Přemysla za 
zbaveného vlády i v dědičných českých zemích. Schylovalo se k vojenskému 
střetnutí. Od srpna 1276 propukaly boje v Kraňsku a Korutanech, kde tyrolský hrabě 
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Menhart II. usiloval o ovládnutí zeměpanských hradů. Štýrská šlechta pak uzavřela 
proti Přemyslovi spolek (v čele hrabata Jindřich z Heunburka, Jindřich z Pfannberka, 
páni z Lichtenštejna, z Ptuje, z Wildonu…). Za důvod k odboji bylo uváděno boření 
hradů (1268). Rudolf zatím uzavřel dohodu s bavorským vévodou Jindřichem – za 
zrušení spojenectví s Přemyslem a uznání Rudolfa za krále mu nabídl Horní Rakousy. 
Kritickou situaci mohlo změnit jen zadržení Rudolfových sil v Horních Rakousích, 
kam Přemysl také s vojskem vyrazil. Na Rudolfovu stranu zatím ale přešla rakouská 
zemská šlechta a města v čele s Otou z Haslova a Otou z Perchtoldsdorfu, typickými 
představiteli Přemyslovy správy. Proti Přemyslovi se postavila také část domácí 
české šlechty (Vítkovci, Boreš z Rýzmburka). V situaci, kdy Přemysla odmítla 
šlechta v alpských zemích, navíc s domácím odbojem v zádech, nastala doba pro 
vyjednávání. Tomu byl i nakloněn Rudolf, který chtěl zabránit plundrování 
zeměpanského majetku v Rakousku a Štýrsku a zároveň si pojistit územní moc 
nebývalého rozsahu. Podle ujednaných plánů se Přemysl měl především vzdát všech 
práv k vládě v Rakousku, Štýrsku, Korutanech, Kraňsku, Vindické marce, Chebsku a 
Pordenone, dále přijmout od Rudolfa Čechy a Moravu v léno. Česká princezna 
Kunhuta si měla vzít Rudolfova syna Hartmana a Václav jednu z jeho dcer. Formou 
svatební zástavy byla Přemyslovi zajištěna rozsáhlá území mezi Dunajem a Čechami, 
která zatím ovládal. Přemysl podmínky přijal a uznal Rudolfa za krále. 25.11.1276 
mu byly Čechy a Morava uděleny v léno a byla z něj sňata říšská klatba. Souhrn 
uzavřených podmínek přináší mírová smlouva z 26.11.1276. Přemyslova vláda 
v alpských zemích, budovaná celé čtvrtstoletí, tak nečekaně rychle skončila. Napjaté 
vztahy obou panovníků, neustálé pohraniční nepokoje, úpravy již dojednaných úmluv 
a jejich neustálé porušování činilo však situaci značně nestabilní a nakonec 
neudržitelnou. Nevyhnutelně proto došlo ke konečnému vojenskému účtování, které  
skončilo porážkou Přemyslových vojsk a jeho smrtí dne 26. srpna 1278, v den 
svatého Rufa. To byl také konec české vlády v alpských zemí. 
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Příloha 1: 
 
Alpské země – stručný nástin historického vývoje 
 
Rakousy (něm. Österreich) 
Poprvé tak (Ostarrichi) byla označena Východní marka bavorská v roce 996 v listině 
potvrzující markrabský úřad Jindřicha I. Babenberka (994-1018), český název se 
odvozuje od jména pohraničního hradu Ratgoz (dnešní Raabs).  V čele Východní 
marky stáli od roku 983 Babenberkové, kteří ji v průběhu 11. století rozdělili na dvě 
části – východní a západní (za a před řekou Enží, protékající směrem jih - sever), 
takže zde vedle sebe existovaly dvě markrabství. V roce 1156 byly obě marky 
povýšeny císařem Fridrichem I. Barbarossou na vévodství Rakousy (náhradou pro 
Jindřicha II. Jasomirogotta, který se vzdal bavorského vévodství ve prospěch saského 
vévody Jindřicha Lva). Pro východní část se ustálil název Dolní Rakousy, pro 
západní Horní Rakousy. 
Babenberkové drželi Rakousy až do vymření rodu po meči roku 1246. Po krátkém 
interregnu je získal roku 1251 Přemysl Otakar II., roku 1276 Rakousy ovládli 
Habsburkové, kteří je drželi až do roku 1918. 
Dnes jsou součástí Rakouska.  
 
vévodové rakouští: 
(1141 markrabě) 1156-1177 Jindřich II. Jasomirgott 
1177-1197 Leopold V. 
1194-1198 Fridrich I. Katolický (der Katolische) 
1198-1230 Leopold VI. Velebný (der Glorreiche) 
1230-1246 Fridrich II. Bojovný (der Streitbare) 
 
1246-1247 Vladislav, markrabě moravský 
1248-1250 Heřman, markrabě bádenský 
1251-1276 Přemysl Otakar II. 
1276-1282 Rudolf I. 
 
Štýrsko (něm. Steiermark, lat. Stiria, Styra, Mardria) 
Toto území se zformovalo z Korutanské marky zřízené císařem Ottou I. Své jméno 
získalo roku 1056 po rodu hrabat ze Steieru v Traungau, který zde získal markrabství 
v roce 1050. Roku 1180 bylo Štýrsko povýšeno na vévodství. Georgenbergskými 
úmluvami z roku 1186 – štýrský vévoda Otakar IV. byl nevyléčitelně nemocný a 
nemohl mít potomky – přešlo štýrské dědictví na rakouského vévodu Leopolda V. 
Roku 1192 Otakar IV. zemřel a zemi tak získali Babenberkové. 
Dnes součástí Slovinska. 
 
Korutany (n ěm. Kärten, lat. Carinthia, Carnutum, Caranthania) 
Na tomto území byla v 7. stol. vytvořena mocná slovanská říše Karantánie, která ale 
v pol. 8. stol. podlehla Avarům a Bavorům. Území bylo potom připojeno k Franské 
říši, bezprostředně pak podléhalo bavorskému vévodství. Roku 976 bylo Korutansko 
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císařem Ottou II. povýšeno na samostatné vévodství a byly k němu připojeny Istrie a 
Friaul. Na východní hranici bylo území obklopeno řadou pohraničních marek proti 
Maďarům, z nichž nejdůležitější byla Kraňská marka a nově zřízená Korutanská 
marka. Územní i politická moc vévodství upadaly úměrně růstu právě těchto marek; 
Korutanská marka (pozdější Štýrsko) zaujímala v polovině 11. století téměř celou 
východní polovinu Korutan, jižní část zase Kraňská marka. Z původního území 
vévodství se vyčlenila řada menších celků – Veronská marka, Gorice, část Tyrolska, 
Istrie atd.  
Korutanskému vévodství po roce 1180 zůstalo pouze území na horním toku řeky 
Drávy. Po vymření hrabat ze Sponheimu roku 1269 získal území Přemysl Otakar II., 
roku 1276 na deset let Habsburkové, kteří je pak přenechali Menhartovi, hraběti 
z Gorice a Tyrolska.  
Dnes součástí Rakouska. 
 
Kra ňsko (slovin. Kranjsko, něm. Krain, lat. Carania, Crania, Carniola) 
Po vypuzení Avarů roku 788 Karel Veliký oblast začlenil do marky Friaul, později 
bylo součástí Východofranské říše. Od roku 976 bylo území pod názvem Kraňské 
hrabství pod vlivem Korutanského vévodství, roku 1040 bylo s titulem Kraňské 
markrabství uděleno císařem Jindřichem IV. v léno Aquilejskému patriarchiátu. 
Během 12. století bylo přičleněno Babenberky ke Štýrsku, po krátké držbě 
Přemyslem Otakarem II. v letech 1269-1276 patřilo Kraňsko až do roku 1335 
hrabatům z Tyrolska. Od roku 1335 toto území náleželo Habsburkům. 
Dnes součástí Slovinska. 
 
Friaul ( česky též Furlánsko, Furlandsko, it. Friuli , něm. Friaul , lat. Foroiulium ) 
Roku 776 bylo zřízeno markrabství Friaul jako obrana proti jižním Slovanům. V roce  
828 byla tato marka rozdělena na čtyři hrabství – jméno Friaul si podrželo hrabství 
Pordenone. Roku 952 byl Friaul připojen k Bavorsku a roku 976 k nově vzniklému 
Korutanskému vévodství. Od 10. stol. se datuje snaha Aquilejského patriarchátu 
Friaul ovládnout, podpořená císaři roku 1027 i 1077). Přemysl Otakar II. získal Friaul 
vojenským tažením a nechal si ho udělit v léno patriarchou, který ho v roce 1272 
jmenoval generálním kapitánem Aquilejského patriarchátu.  
Dnes součástí Itálie (až na malou část patřící Slovinsku).  
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Příloha 2: 
 
Země Přemysla Otakara II. 
 
 
 

 
 
 


