
1092   Konrád I. Brněnský
1092–1100  Břetislav II.
1100–1107, 1109–1110, 1117–1120 Bořivoj II.
1107–1109 Svatopluk Olomoucký
1109, 1110–1117, 1120–1125  Vladislav I.
1125–1140  Soběslav I. 
1140–1172  Vladislav II. (od r. 1158 český král 
  Vladislav I.)
1172–1173, 1178–1182, 1182–1189 Bedřich (též Fridrich) 
1173–1178  Soběslav II.
1182, 1189–1191  Konrád II. Ota (od r. 1182 markrabě 
  moravský) 
1191–1192 Václav II.
1192–1193, 1197–1198 Přemysl Otakar I. (od r. 1198 český 
  král) 
1193–1197  Jindřich Břetislav (již od r. 1182 též 
                                   pražský biskup) 
1197   Vladislav Jindřich (též markrabě mo-
  ravský)

Čeští králové
Ostatní panovnické tituly českých králů jsou uvedeny pouze 
výběrově. Skutečnost, že český král byl zároveň moravským 
markrabětem, zmiňujeme pouze v případě, že se tyto dvě vlá-
dy časově nepřekrývaly.   

Knížata Velkomoravské říše
Mojmírovci
830?–846   Mojmír I.
846–870   Rostislav
870–894   Svatopluk
894–906?   Mojmír II.

Česká knížata
Přemyslovci 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)
867?–889?  Bořivoj I.
890?–894   Svatopluk (kníže Velké Moravy
                                  z rodu Mojmírovců)
894?–905/915  Spytihněv I.
905/915–921  Vratislav I.
921–935   sv. Václav
935–967/972  Boleslav I. (Ukrutný)
967/972–999  Boleslav II. (Pobožný)
999–1002, 1003  Boleslav III. (Ryšavý)
1002–1003 Vladivoj (původ nejasný – Polák,
  snad též příbuzný Přemyslovců?)
1003, 1004–1012, 1033–1035 Jaromír
1003–1004  Boleslav I. Chrabrý (polský kníže,
                           později král z rodu Piastovců)
1012–1033  Oldřich 
1035–1055  Břetislav I.
1055–1061  Spytihněv II.
1061–1092  Vratislav II. (od r. 1085 český král 
   Vratislav I.) 

PANOVNÍCI 
ZEMÍ 
KORUNY 
ČESKÉ

některé lokality nálezů um
ě-

lecky zpracovaných předm
ětů: 

Předm
ostí, Dolní Věstonice, 

Pekárna, Koněpruské jeskyně

některé nálezy jeskynních 
m

aleb: Altam
ira, Lascaux, 

Trois frères 

...středověk

Přemyslovci 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)
1198–1230  Přemysl Otakar I. (předtím český kníže,
  dědičný královský titul od r. 1198, defi -
  nitivně potvrzen 1212) 
1230–1253  Václav I.
1253–1278  Přemysl Otakar II. (od r. 1247 markra-
  bě moravský, 1251 vévoda rakouský, 
  1261 vévoda štýrský, 1269 vévoda ko-
  rutanský a kraňský)
1278–1283  Ota V. Dlouhý (markrabě braniborský 
  – poručnická vláda) 
1283–1305  Václav II. (od r. 1300 též polský král)
1305–1306  Václav III. (v letech 1301–1305 uherský 
  král, od r. 1305 též polský král)
1306, 1307–1310  Jindřich Korutanský (od r. 1295 ty-
  rolský hrabě a korutanský vévoda)
1306–1307  Rudolf I. Habsburský (od r. 1298 vé-
  voda rakouský) 

středověk

Gotika
Rom

ánský 
sloh

Rom
ánský sloh

Gotika

13. stol.

14. stol.

12. stol.

orientační tabulka
velkých uměleckých 

slohů a výtvarných směrů

na českém územív Evropě

...pravěk

O
tónská

renesance
Rom

ánský sloh

Předrom
ánské um

ění
Rom

ánský 
sloh

10. stol.

9. stol.

11. stol.

40 000 let př.n.l.

15 000 let př.n.l.

Karolínská renesance



1576–1611  Rudolf II. (již od r. 1572 uherský král,
  od r. 1575 král a od r. 1576 císař Sv. ří-
  še římské, v letech 1576–1608 též ra-
  kouský arcivévoda) 
1611–1619  Matyáš (již od r. 1608 rakouský arcivé-
  voda, uherský král a též faktický vládce
  na Moravě, od r. 1612 císař Sv. říše římské)
1619, 1620–1637 Ferdinand II. Štýrský (od r. 1619 kon-
  tinuálně též rakouský arcivévoda, uher-
  ský král a císař Sv. říše římské)
1619–1620  Fridrich Falcký (též falckrabě rýnský, 
  král vzbouřených nekatolických čes-
  kých stavů)
1637–1657   Ferdinand III. (též rakouský arcivévo-
  da, uherský král a císař Sv. říše římské) 
1657–1705  Leopold I. (též rakouský arcivévoda, uher-
  ský král a od r. 1658 též císař Sv. říše 
  římské)
1705–1711  Josef I. (též rakouský arcivévoda, uher-
  ský král a císař Sv. říše římské)
1711–1740  Karel VI. (též rakouský arcivévoda, uher-
  ský král a císař Sv. říše římské)
1740–1780  Marie Terezie (též rakouská arcivévod-
  kyně a uherská královna) 
1741–1743  Karel Albrecht (bavorský kurfi řt, samo-
  zvaný český král a rakouský arcivévo-
  da, v letech 1742–1745 císař Sv. říše 
  římské)

Habsbursko-lotrinská dynastie
1780–1790  Josef II. (již od r. 1765 císař Sv. říše řím-
  ské, též rakouský arcivévoda a uherský 
  král) 
1790–1792  Leopold II. (též rakouský arcivévoda, 
  uherský král a císař Sv. říše římské)
1792–1835  František I. (též uherský král, do r. 1804 
  rakouský arcivévoda, poté rakouský
  císař, do r. 1806 císař Sv. říše římské)
1835–1848  Ferdinand V. (Dobrotivý) (též rakouský
  císař a uherský král)
1848–1916  František Josef I. (též rakouský císař 
  a uherský král)
1916–1918  Karel I. (též rakouský císař a uherský
  král)

Lucemburkové 
1310–1346  Jan Lucemburský (od r. 1308 též hrabě 
  lucemburský)
1346–1378  Karel IV. (v pořadí českých králů Karel I.) 
  (v letech 1334–1349 markrabě morav-
  ský, od r. 1346 též král a od r. 1355 cí-
  sař Sv. říše římské) 
1378–1419  Václav IV. (v letech 1376–1400 též král
  Sv. říše římské, od r. 1411 markrabě mo-
  ravský)
1419/1436–1437  Zikmund Lucemburský (v letech 1373–
  1397 a 1411–1417 markrabě branibor-
  ský, od r. 1387 král uherský, od r. 1410 
  král a r. 1433 císař Sv. říše římské, v le-
  tech 1419–1423 markrabě moravský)

Různé dynastie
1438–1439  Albrecht I. Habsburský (od r. 1404 ra-
  kouský vévoda, od r. 1423 markrabě 
  moravský, od r. 1438 též uherský král 
  a král Sv. říše římské)
1439–1453  Interregnum (bezvládí), od r. 1452
  zemský správce Jiří z Poděbrad
1453–1457  Ladislav Pohrobek (Habsburk, již od
  1444/1452 uherský král, též rakouský
  arcivévoda)
1458–1471  Jiří z Poděbrad (v letech 1452–1457 
                           zemským správcem, po roce 1469 fak-
  ticky vládl pouze v Čechách)
1469–1490     Matyáš Korvín (Hunyadi) (od r. 1458
  uherský král, vzdorokrál proti Jiřímu z Po-
  děbrad, respektovaný katolickými stavy
  v Čechách a tzv. vedlejšími zeměmi 
  Koruny české)

Jagellonci 
1471–1516  Vladislav II. Jagellonský (do r. 1490 
  fakticky vládl jen v Čechách, od r. 1490
  též uherský král)
1516–1526  Ludvík Jagellonský (zároveň též uher-
  ský král)
Habsburkové 
(panovníci z jiné dynastie uvedeni kurzivou)
1526–1564  Ferdinand I. Habsburský (již od r. 1521
   rakouský arcivévoda, zároveň též uher-
  ský král, od r. 1531 král a r. 1556 císař
  Sv. říše římské)
1564–1576  Maxmilián (již od r. 1562 král Sv. říše 
  římské, od r. 1563 též uherský král a zá-
  roveň též rakouský arcivévoda)
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Historické slohy
Impresionismus

Postimpresionismus
Secese 

Realismus

Kubismus
Fauvismus

Expresionismus
Futurismus

Abstraktní umění
Metafyzická malba

moderní umění 
mimo umělecké směry

novověk
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