
 SVATOPLUK byl třetí a 

nejvýznamnější panovník Velkomoravské říše z dynastie Mojmírovců. Velká 

Morava se stala důležitou obchodní křižovatkou.  (Uč.str. 78 nahoře). Po 

Svatoplukově smrti jeho synové soupeřili o moc, a tak se nakonec říše na 

počátku 10.století rozpadla. – pověst O třech prutech, které se nikdy nezlomí, 

když budou pevně svázány u sebe. Něco podobného jako když se řekne, že ve 

dvou se to lépe táhne.  

Přečti si – a co je důležité na str. 78 a pokus se odpovědět ústně na otázky na 

str. 78 dole.  

Součástí velkomoravské říše jsou také dnešní Čechy. Nejmocnějším rodem 

kmene Čechů je rod Přemyslovci. První historicky doložený český kníže je 

BOŘIVOJ  

     Bořivoj                 Ludmila 

který s manželkou Ludmilou vystavěl své sídlo v Praze. Jejich vnuci Václav a 

Boleslav po zániku velkomoravské říše upevnili postavení Přemyslovců na 

našem území.  – učebnice str. 79 nahoře  

 

 

 

 



Kníže Václav  

 

zavraždění Václava u dveří kostela.  



 

Velice schopný  vzdělaný panovník. 

Všechny spory řešil raději domluvou a smírem než válkou. To se nelíbilo jeho 

bratrovi Boleslavovi, který se chtěl stát knížetem. Rozhodl se bratra odstranit. 

Nechal Václava zavraždit 28.9. 935. Vládl pak pevnou rukou a upevnil moc 

Přemyslovců nad celými Čechami. 

 Brzy po zavraždění knížete Václava se začaly o něm vyprávět příběhy plné 

zázraků. Byl prohlášen za svatého a stal se patronem české země, stejně jako 

jeho babička Ludmila.  Učebnice str. 79 

Babička Ludmila ( manželka Bořivoje - 1. historicky doloženého českého knížete)  

přivedla svého vnuka Václava ke křesťanství, naučila ho číst a psát. Protože byl  

Václav ještě moc malý na to, aby vládl, vládla za něho jeho matka Drahomíra.  

Matka Václava kněžna Drahomíra a babička kněžna Ludmila se dostaly do  

sporu, který skončil vraždou kněžny Ludmily. Na svém hradě Tetín byla Ludmila  

uškrcena šálou. Také ona byla později prohlášena za svatou.  Učebnice str.79 

Pověst o Blaničtích rytířích  

Uvnitř hory Blaník odpočívá vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Jeho 
velitelem je sám patron země České svatý Václav. Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší 
tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka 
přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová skála, rytíři 
uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením patrona české země vyrazí proti 
nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.[8] 

Den uvnitř hory je dlouhý jako rok na povrchu. Alois Jirásek ve Starých pověstech 
českých píše o kováři, kterého pozval neznámý rytíř z Blaníku, aby mu v hoře okoval koně. 
Kovář šel a když dokončil svoji práci, dali mu rytíři pytel plný smetí. Ve zlosti pak kovář 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blan%C3%ADk#cite_note-8


vysypal celý pytel pod kopcem. V Louňovicích se pak všichni divili, kam kovář na celý rok 
zmizel. Když pak vyprávěl, co se mu přihodilo, šáhl do pytle a nahmatal tři dukáty. Teprve 
v tu chvíli poznal, jakou udělal chybu, když pytel vysypal. Honem utíkal k hoře, ale nenašel 
ani dukáty, ani smetí. 

  hora Blaník – středočeský kraj u Vlašimy

          Drahomíra matka Václava 

    Sv.Ludmila bývá zobrazena se šálou ( šátkem ) kolem krku.  

 

 



 


