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znak Přemyslovců

VZNIK ČESKÉHO STÁTU
PRVNÍ PŘEMYSLOVCI

Na počátku 10. století je na našem území nejsilnější kmen 
Čechů. Jim vládla knížata z rodu Přemyslovců.

Svůj původ odvozovali od bájného zakladatele rodu 
Přemysla Oráče, který byl podle pověsti od pluhu 

povolán na knížecí stolec Krokovou dcerou Libuší.

  

kněžna Libuše Přemysl Oráč
VZNIK ČESKÉHO STÁTU

PRVNÍ PŘEMYSLOVCI

Prvním skutečně historicky doloženým knížetem, kterého 
známe jménem, byl Bořivoj I. 

Vládl Čechům  na konci 9. století. Byl již 
křesťanem.Nechal postavit kostel v Levém Hradci. Jeho 

manželkou byla svatá Ludmila. 
Za vlády Bořivoje I. bylo knížecí sídlo přemístěno na 

Pražský hrad.
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Nástupcem Bořivoje I. se stal jeho syn Spytihněv a po 
něm jeho bratr Vratislav. V 10.století už byli Přemyslovci 
nejvýznamnějším rodem. Postupně se zmocňovali území 

svých sousedů i vzdálenějších krajů.
Vratislav založil baziliku sv. Víta na Pražském hradě.

Velký význam v těchto neklidných dobách měla hradiště.

 
Spytihněv

Vratislav
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Nástupcem Vratislava se stal jeho syn Václav. Bylo mu v 
té době (r. 921) teprve 13 let a asi do roku 925 za něj 

vládla jeho matka Drahomíra. Vychovávala jej převážně 
jeho babička Ludmila. Vedla ho ke zbožnosti a zajistila 

mu vzdělání. Uměl číst a psát, což tenkrát uměl málokdo.

Svatováclavská koruna. Ludmila, Václav, Drahomíra
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Roku 929 saský Jindřich I. Ptáčník, jež si předtím 

podmanil i Bavorsko, vyslal svá vojska do Čech. Václav 

útok neočekával, takže Sasové a Bavoři se dostali až k 

Praze. Kníže Václav nechtěl, aby byla jeho země 

pleněna a drancována a proto se podrobil a složil 

Jindřichovi slib věrnosti. Zároveň se zavázal k platbě 

ročního tributu, ve výši 500 hřiven stříbra a 120 volů. 

Václav si tím na čas udržel panovnickou svrchovanost. 

Mezitím rostly názorové rozdíly mezi Václavem a jeho 

bratrem Boleslavem. Boleslav si chtěl Čechy pevně 

podmanit a zbavit ostatní knížata vlády, dosadit na 

jejich území své lidi a vybírat od obyvatel daně. Z 

vybraných peněz by pak vybudoval silné vojsko a zbavil 

se saské nadvlády. To se později Boleslavovi podařilo. 

Václav

Boleslav
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Násilí bylo častým a obvyklým řešením sporů. Ráno 

dne 28. září 938 Václav při cestě do kostela na 

Boleslavově dvorci ve Staré Boleslavi potkal svého 

bratra. Boleslava rozlítila povýšenost, s jakou ho Václav 

oslovil, tasil meč, ovšem bratr ho odzbrojil. Poté se 

přidali Boleslavovi druhové, rozběhli se proti 

Václavovi, ten se snažil ukrýt v kostele, ale doběhnout 

již nestihl… Podle legendy Boleslav litoval bratrovy 

smrti. 

Z Václava se stal mučedník, byl povýšen na světce a 

později se stal patronem českých zemí. Podle legendy 

dnes sídlí v hoře Blaník, kde se svými jezdci čeká, až 

bude jeho vlasti nejhůře, aby ji ochránil před 

nebezpečím.   
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Václav i jeho babička Ludmila byli církví prohlášeni za 
svaté. Kníže Václav byl spravedlivý a mírumilovný, často 
obdarovával chudáky. V dobách zlých pro náš národ se 

lidé obraceli k svatému Václavovi jako ke svému 
patronovi (ochránci). 

Památku svatého Václava si připomínáme státním 
svátkem dne 28. září. 
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Nebezpečný a významný soupeř vládnoucího rodu 
Přemyslovců byl sousední rod Slavníkovců.

Sídlili na hradišti Libice u řeky Cidliny. Po roce 950 se 
zmocnili i části jižních Čech a jejich moc stále stoupala. 
Razili i vlastní mince. Přemyslovci hrad Libice zničili a 

rod byl roku 995 vyvražděn. V Polsku žil jen biskup 
Vojtěch. I ten však přišel o život. Byl také prohlášen za 

svatého.
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Boje o moc v rodě Přemyslovců způsobovaly v českých 
zemích bídu a utrpení. Až za panování knížete Oldřicha 
(žena Božena) a jeho syna Břetislava nastaly klidnější 

časy. Břetislav určil, že po smrti panovníka má nastoupit  
na trůn nejstarší člen rodu a tím zamezil bojům o vládu.

 

Břetislav II Oldřich Oldřich a Božena
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Vratislav II. - první český král.
Čechy byly součástí Římské říše.Českého knížete mohl 

povýšit na krále jen římský císař. Jeden ze synů 
Břetislava II. - Vratislav II. byl jeho spojencem proti 

papeži a za to byl v roce 1085 odměněn titulem krále. 
Nevztahoval se však na na jeho následovníky.


