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Anketa Největší Čech: vyhlášení 5. 5. 2005 
Česká televize, internetové hlasování, 1,5 mil. diváků 
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/oprojektu 

Umístění středověkých křesťanských panovníků nebo členů jejich 
rodiny: 

1. Karel IV., český král a římský císař, * 1316   + 1378 
Nejvýznamnější evropský panovník pozdního středověku. Karel IV. učinil Prahu sídelním 
městem. Založil Nové Město Pražské a univerzitu. Nechal postavit kamenný most, zahájil 
stavbu katedrály sv. Víta. Posílil svatováclavský kult, nechal zhotovit korunu a korunovační 
klenoty. Jeho postava se stala národní legendou - vysloužil si přízvisko Otec vlasti. 

16. Přemysl Otakar II., český král, * 1233(?)  + 1278, korunován 1261 
Schopný diplomat a válečník přezdívaný Král železný a zlatý. Sňatkovou politikou začlenil do 
českého království rakouské země a vybudoval jednu ze dvou mocností střední Evropy. O 
císařskou korunu však usiloval marně. Zemřel v Bitvě na Moravském poli. 

17. Svatý Václav, český kníže * 907(?)   + 935 
Patron české země. Svatováclavská koruna a relikvie patří k nejcennějšímu českému pokladu. 
Svatý Václav v plné zbroji je symbolem státu. Jeho socha v Praze je symbolem, pod kterým 
se národ schází v těžkých dobách. 

20. Svatá Anežka Česká, princezna a řeholnice, * 1211   + 1282 
Nejznámější česká světice. Anežka Svatá se vzepřela roli žen své doby, svým asketickým 
způsobem života a dobročinností získala všeobecnou oblibu. Je zakladatelkou špitálního řádu 
a kláštera, který byl první gotickou stavbou v Čechách. 

57. Svatý Vojtěch, biskup, * 957   + 997 
Druhý pražský biskup, ale první rodem Čech. Po životních peripetiích odešel svatý Vojtěch 
kázat víru pohanským Prusům, kde však nalezl smrt. Byl prvním Čechem, který překročil 
geografické i myšlenkové hranice českého prostoru a stal se Evropanem. 

62. Svatá Ludmila, kněžna, * 860   + 921 (?) 
Manželka prvního křesťanského knížete Bořivoje, která měla silný vliv na šíření křesťanství u 
nás. V tomto duchu vychovávala i svého vnuka, sv. Václava. Svatá Ludmila je první 
slovanskou světicí. 

68. Václav II., král, * 1271   + 1305, vládl od roku 1283 
Václav II. postavil české království na nohy, dovedl využít mezinárodní situace. Nepodařilo 
se mu založit univerzitu a uzákonit trestní právo. Získal však polskou a uherskou korunu a 
uskutečnil měnovou reformu ražbou kvalitního pražského groše. 
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71.  Přemysl Otakar I., král, * 1155(?)   + 1230 (král od roku 1198) 
Obratný politik a válečník, který pro české království získal tzv. Zlatou bulou sicilskou. Byla 
tak potvrzena dědičnost královského titulu a příznivě nastaven vztah českého krále a Svaté 
říše římské. Přemysl Otakar I. vytvořil předpoklady pro rozmach českého státu ve 13. století. 

77. Svatá Zdislava z Lemberka, šlechtična, * 1220(?)   + 1252 
Zdislava z Lemberka proslula dobročinností a péčí o nemocné. Založila dominikánský klášter 
v Jablonném v Podještědí. V roce 1995 byla svatořečena. 

84. Eliška Přemyslovna, královna, * 1292   + 1330 
Eliška Přemyslovna vešla do českých dějin jako poslední potomek z rodu Přemyslovců na 
českém trůně, jako dcera krále Václava II., manželka Jana Lucemburského a matka Karla IV. 

87. Boleslav I., kníže, * 915(?)   + 967(?) nebo 972 (?) 
Schopný panovník, zakladatel jednotného českého státu. Ve všeobecném povědomí je však 
Boleslav I. znám spíše v souvislosti s vraždou jeho bratra Václava. 
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