
Kolonizace českých 

zemí v 13. století 

 

 

 

vesnice – města – hrady - kláštery 



Dynamika 13. století 

 vnější (vesnická) a vnitřní (městská) 

kolonizace 

 rozvoj těžby drahých kovů – přechod od 

rýžování k hlubinnému dolování 

 ražba nové kvalitní mince – pražského 

groše 

 nástup gotiky za Václava I. (1230 – 1253) 

 velká expanze českého státu do 

rakouských zemí, Polska a Uherského 

království  



Vymření moravských 

Přemyslovců a Soběslaviců 



Osídlená 

území: 

 

12. století 

 

 

 

 

 

13. století 



Vesnická kolonizace 

hlavně za Přemysla Otakara I. 



Poslední 

Přemyslovci 



Pronikání německých kolonistů 









Vítkovci 



Vesnice ulicovka  

s plužinami 





Doškové střechy 



Vesnice s tvrzí 



Vesnice s rychtou (Svídna) 





Jednolodní gotický kostel 

ve Vysoké u Kutné Hory 



TROJPROSTOROVÝ 

DŮM 

1) JIZBA / SVĚTNICE 

2) SÍŇ 

3) KOMORA / CHLÉV 









Větrné 

mlýny 





Přemysl Otakar II. 

1253 - 1278 



Královská města založená 

Přemyslem Otakarem II. 



Městská privilegia 

městská samospráva (rada) 

znak a pečeť 

privilegium opevnění (městské hradby) 

soudní a hrdelní 

tržní – týdenní a výroční trhy (jarmark) 

mílové – v okolí 1 staročeská míle (9-11,5 km)  

várečné (právo vařit pivo) 

mýta a cla 

nucené cesty a sklady 



Znaky českých měst 



Královská horní města 

v 13. století 



Pražský groš  

ražen od r. 1300 v Kutné Hoře 









Mincovní dílny ve Vlašském dvoře 



Královská věnná města 



Expanze posledních Přemyslovců 





Městský hrad v Písku 





Kadaň 

městský 

hrad 



Domažlice 





Města založená  

Přemyslem Otakarem II. 







Král českých hradů 



Zvíkov před napuštěním  

Orlícké nádrže 













Bezděz 





Hrady s bergfritem – útočištnou 

věží (Vízmburk a Osek)  



Útočištná věž 

- bergfrit 



Bor pánů  

ze Švamberka 



Petrohrad   Hauenštejn 



Volfštejn u Černošína 





Bergfrit 

 

Gutštejn       Hasištejn 







                    Příběnice 



              Rožmberk 



Věž Jakobínka 



Český 

Krumlov 



Hmotová  

rekonstrukce 

hradu Švamberka 



Hrad Rýzmberk střežící 

Všerubský průsmyk 





Choustník 



Hrady s obytnou věží - donjonem 



Kost          Nový Herštejn 



Nový Herštejn 





Velhartice  



Kastely – vícevěžové hrady 

Zvířetice a Konopiště  



Týřov 

1249 vězení 

Přemysla Otakara II. 



Džbán 













Praha – SM, 

Uhříněves, 

Templštejn, Čejkovice 

a Jamolice 



Templštejn, jediný hrad 

templářů v českých zemích 



Templářská komenda v Čejkovicích 



Johanité –  

strakonický hrad 1243  





Minorité – menší bratři sv. Františka 





Klášter 

augustiniánů 

poustevníků 

v Pivoni                            











Statuta Judeorum 

 Židé stali královým majetkem a jakýkoli 

útok na ně i na jejich majetek byl útokem 

na krále  

 nikdo je nesměl nutit násilím ke křtu. Za 

tuto „výsadu“ Židé museli platit daně a 

poskytovat panovníkovi půjčky  

 náboženská svoboda a správní 

autonomie židovských obcí 








