
POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU

ČESKÉ KNÍŽECTVÍ ZA PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

V době druhé vlny stěhování národů se v úrodné kotlině na dolním toku řeky Vltavy usadil 
slovanský kmen Čechů. 
Nejmocnějším rodem se v ruhé pol. 9. stol. stali PŘEMYSLOVCI.

PRVNÍ PŘEMYSLOVCI

Prvním knížetem, o kterém máme písemné zprávy, je kníže Bořivoj. Měl za ženu Ludmilu a aby 
posílil svůj vliv, nechal se i s ní pokřtít od Metoděje. Nechal také postavit na našem území první 
kamenné kostelíky. Po jeho smrti se Čechy dostali zase pod nadvládu vládce Velké Moravy 
(Svatopluka). Později se ale jeho synům a zejména jeho vnukům - Václavovi a Boleslavovi podařilo 
v Čechách zase prosadit vliv Přemyslovců.

SVATÝ VÁCLAV

Byl vnukem Bořivoje. Když se měl ujmout vlády, byl ještě příliš mladý. Proto za 
něj vládla jeho matka Drahomíra. Výchovy Václava se proto ujala jeho babička 
Ludmila, která ho vedla ke křesťanské víře. Obě ženy se ale dostaly do 
vzájemného sporu. Ludmila nakonec ustoupila, protože se nechtěla zbytečně 
dohadovat. Drahomíra ji ale přesto nechala uškrtit v jejím sídle. 
Když Václav dospěl, ujal se sám vlády. Byl to velmi dobrý politik a diplomat. 
Podařilo se mu zajistit pro naši zemi mír a pořádek. 
Václav měl velmi smířlivý postoj, což se nelíbilo jeho bratrovi Boleslavovi I.  
Boleslav navíc velmi toužil po vládě. 
28. ZÁŘÍ 935 byl proto Václav zabit před branami kostela  ve Staré 
Boleslavi. Zabít ho nechal právě jeho bratr Boleslav I., který na něj poslal své věrné vojáky.
PRO SVOU  MUČEDNICKOU SMRT BYL VÁCLAV ZVOLEN PRVNÍM ČESKÝM SVĚTCEM. 

Snad žádna česká osobnost není tak oslavovaná jako svatý Václav. Proto se z něj také stal 
PATRON ČESKÉ ZEMĚ.

BOLESLAV I.

Po zorganizované vraždě svého bratra se ujal Boleslav I. vlády v naší zemi. Podle svého činu 
dostal přízvisko UKRUTNÝ. Boleslav ale svého činu pozdeji velmi litoval. 
Byl navíc velmi schopný panovník, který dokončil sjednocení Čech, začal budovat hrady, zavedl 
daně, zakládal kostely a začal razit první stříbrné mince v Čechách - stříbrné denáry. 

BOŘIVOJ -přijal křest, manželka Ludmila 
VÁCLAV - měl spory se svým bratrem Boleslavem  
BOLESLAV I. - budování hradů, zvětšení území, 
stříbrné mince 
BOLESLAV II. - biskupství v Praze, vyvraždění rodu 
Slavníkovců 
BOLESLAV III. - spory s bratry, rozbroje ve státě 


