
1. Úvod  
Festivity – nastolení, korunovace, pohřby, ale i svatby, křtiny nebo honosné  
vjezdy panovníků do měst. Všechny tyto slavnostní události jsou velmi zajímavé a  
při studiu především z časových důvodů opomíjené. Proto jsem se rozhodla  
podrobněji věnovat tomuto tématu, a tím rozšířit třeba nejen své obzory, ale i  
jiných. Při shromažďování literatury jsem se prvotně zaměřila na všechny výše  
zmíněné události. Postupně však vyšlo najevo, že k nastolení knížat, ke  
korunovacím králů a k pohřbům, mám materiálu více, než jsem očekávala, a že by  
byla škoda v této práci nezmínit vše, co jsem vyhledala. Proto jsem vynechala  
svatby, křtiny a honosné vjezdy ve prospěch výše zmíněných slavností.  
 
Za cíl této práce jsem si stanovila zmapovat sváteční chvíle přemyslovských  
vládců. Jedná se nejen o slavnosti, které panovníkovu vládu obvykle uváděly, ale  
také ji neméně okázale uzavíraly. Soustředila jsem se především na vládce  
přemyslovského státu ve 12. a 13. století. Nebylo však možné toto časové rozmezí  
vždy plně dodržet, proto v práci nalezneme nejen přemyslovské vládce panující  
v 11. století, ale také přemyslovské krále vládnoucí na počátku 14. století. Důvod je  
prostý, podkladů k festivitám knížat vládnoucích ve 12. století nebyl dostatek, a  
proto bylo nutné doplnit chybějící informace z dob minulých, tedy od  
přemyslovských knížat žijících v 11. století. Z hlediska úplnosti tématu královských  
korunovací jsem považovala za nutné zmínit již první přemyslovský královský titul  
Vratislava II. Nemohla jsem se ani vyhnout počátku 14. století, zvláště  
slavnostnímu pohřbu Václava II., o kterém nás tak hezky informoval Petr Žitavský1.  
Jednalo se o první podrobně zmapovanou pohřební slavnost, jejíž průběh mohl být  
využíván i dříve. Informace však chybí. Aby byl obraz festivit přemyslovských  
vládců v tomto textu kompletní, nechybí ani zmínky o Václavovi III., jehož smrt  
uzavírá nejen vládu rodu Přemyslovců, ale i mou práci.  
 
Text je tematicky rozdělen na dvěčásti, na slavnostní uvedení panovníka do  
úřadu, na vládcovu smrt a následný pohřeb. První části se věnují kapitoly Nastolení  
přemyslovských knížat a Korunovace přemyslovských králů. Druhou část  
reprezentuje kapitola Pohřby přemyslovských knížat a králů. 


