
ČJS_4A_PL-čjs-březen B     / Vystřihnout a nalepit do ČJS/ + odpověz na 1. - 3. úkol. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V   DOBÁCH PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT 

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 

O nestarším období dějin Slovanů nemáme písemné zprávy. Dochovaly se formou vyprávění 

generace na generaci = POVĚSTI  a  z archeologických vykopávek. Do těchto končin přivedl naše 

předky praotec ČECH. Po jeho smrti vládl stařešina KROK.  Ten měl 3 dcery jménem Kazi, Teta  

a Libuše. Nejmladší z nich kněžna LIBUŠE uměla věštit a vládla na Vyšehradě. Nechala založit město 

Prahu. Za manžela si vzala PŘEMYSLA ORÁČE. Ten se stal knížetem Čechů. Tím byl založen slavný rod 

PŘEMYSLOVCŮ, který vládl několik století. 

 

NA ÚSVITU DĚJIN  

V. 9. století pocházejí první písemné zprávy o našich dějinách. Píší je mniši v klášterech, kteří umí číst 

a psát (= husí brko a pergamen). V jejich dílnách vznikaly knihy, ale jen zde v klášterech jsou první 

knihy (dovezené, nebo opisované). Kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců a *Ludmila se nechávají pokřtít. 

Území Čech se rozšiřuje v té době - sňatkem, dohodou nebo bojem. Oba pomáhají šířit křesťanství. 

Převažují lesy. Méně pole. Staví se hrady, osady a kostely - ROMÁNSKÝ SLOH (silné zdi, malá okna 

s kruhovým obloukem, pevné hradby a příkopy okolo.) Kolem hradů rostou tržní osady s řemeslníky  

a obchodníky – budoucí základ měst.  Rody mezi sebou bojovaly o vládu v zemi a o území.   

Kníže Václav a Boleslav 

Dva bratři z rodu Přemyslovců Václav a Boleslav soupeřili o moc. Staršího Václava vychovávala 

babička *kněžna Ludmila. Jeho matka Drahomíra ji nechala zavraždit v době, kdy ještě byl Václav 

malý. Až se Václav ujal vlády, lidé ho měli rádi - byl vzdělaný, spravedlivý a odvážný. Chtěl mír 

s okolními zeměmi. Nechtěl bojovat s německými panovníky, a proto odváděl VÝKUPNÉ (stříbro a 

dobytek = poplatek za mír v Čechách.) Bratr Boleslav toužil po moci, nechtěl platit výkupné, chtěl a 

Němci bojovat.  Jeho družina udělala léčku a Václava před kostelem ve Staré Boleslavi přepadla  

a zavraždila, když šel Václav na ranní modlitbu. Již brzy po smrti byl Václav prohlašován za svatého.  

Na trůn nastoupil Boleslav = Boleslav I. (zvaný Ukrutný). Začaly války s Němci, protože nic neplatil. 

Přesto rozšířil naše území o Moravu a Krakovsko (část polského území). Je považován za úspěšného 

panovníka, přestože způsobil smrt bratra Václava. 

1. ÚKOL: Koho si vzala Libuše a jaký knížecí rod založila? ____________________rod____________ 

2. ÚKOL: Kdo vychovával malého knížete Václava? ________________________________________ 

3. ÚKOL: KDO nechal zabít Václava a KDE to  bylo? ________________________________________ 

 


