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První 
Přemyslovci 

 dolní tok řeky 
Vltavy – 
slovanský 
kmen Čechů 

 nejmocnějším 
rodem – 
Přemyslovci 

 prvním 
vládcem - 
Bořivoj 



Mýtus o původu kmenu Čechů 

 „Už ve středověku se věřilo, že 
počátek Čechů je odvozován 
od vojvody Čecha, který přivedl 
svůj lid v pradávných dobách 
na území dnešní České 
republiky. Jeho kmen dorazil 
podle pověsti až k hoře Říp, kde 
se Čech nakonec rozhodl 
usadit. Říp se stal v průběhu 
dějin poutním místem a na jeho 
vrcholku stojí dodnes rotunda sv. 
Jiří.“ 



Bořivoj 

 knížectví 
 Levý Hradec 

 podpora Svatopluka 

 přijetí křtu – Metoděj 
 po smrti v Čechách 

vládne Svatopluk 

 po smrti Svatopluka - 
Přemyslovci 



Bořivojův křest 

 „Jak víte, tehdejší křest probíhal 
ponořením celého člověka do kádě s 
vodou.“ 

 „Zhruba o 37 let dříve než Bořivoj přijalo 
na dvoře východofranského krále křest 
čtrnáct českých knížat. Věřili, že 
přijetím křesťanství odvrátí jeho útoky 
na naše země. Když se však franský král 
vypravil proti Velké Moravě, knížata 
křesťanství odvrhla. Zajímavé je, že 
podle tehdejšího zvyku nesměli 
nepokřtění lidé sedět u jednoho stolu s 
lidmi pokřtěnými.“ 





Svatý Václav 
(924 – 935) 

Vratislav + 
Drahomíra 

babička Ludmila – 
921 uškrcena na 
rozkaz Drahomíry 

vzdělaný 
panovník, politik, 
diplomat 

spor s Jindřichem I. 
Ptáčníkem – tribut, 
závislost, Václav 
poražen a musel 
platit 



Jindřich I. Ptáčník 

„Ptáčník není příjmení, ta ve 
středověku ještě 
neexistovala. Je to jen 
přezdívka. Jindřichovi I. tak 
začali říkat proto, že údajně 
právě líčil sítě na ptáky, 
když mu přinesli zprávu, že 
byl zvolen králem.“ 



Svatý Václav (924 – 935) 

spor s Boleslavem – 935 
Václav zabit na rozkaz 
Boleslava ve Staré Boleslavi 

první český světec 

patron české země 

královská koruna - 
svatováclavská 
 



ZÁPIS 

Založení českého státu na území 
Čech v 9. století, vládne zde rod 
Přemyslovců. 

Prvním knížetem Bořivoj, který s 
manželkou Ludmilou přijal křest. 

V 10. století spor o výchovu 
Václava, Drahomíra nechala 
uškrtit Ludmilu, stala se první 
svatořečenou. 



ZÁPIS 

Václav se zasadil o šíření 
křesťanství, platil tribut franské 
říši. 
Na popud bratra Boleslava byl 

roku 935 Václav zavražděn, 
poté prohlášen za svatého a 
stal se patronem české země. 
 



Boleslav I.  
(935 – 972) 

„Ukrutný“ 
 schopný – 

sjednocení Čech 
konec placení 

tributu, zavedení 
daní 

hrady – ochrana, 
úroda, daně, 
poplatky, trhy, 
řemesla, kupci 

kostely 
 



Boleslav I. 
(935 – 972) 

Morava + Slezsko + 
jižní Polsko + 
západní Slovensko 

knížecí družina 

zastaveni Polskem 

denáry 
 



KVÍZ 



KVÍZ 



KVÍZ 



KVÍZ 



KVÍZ 



Svatá říše 
římská 

10. století – rozpad 
východofranské 
říše na menší 
knížectví 

prvním králem byl 

Ota I. 
sjednocení území 

pod názvem 
německé 
království 



Svatá říše 
římská 

 Boleslav I. spojencem 
Oty I. proti Maďarům 

Maďaři poraženi v 
bitvě na řece Lechu 
955 

Ota I. korunován 
císařem – vzniká útvar 
nazvaný Svatá říše 
římská 
 



SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ 

BELGIE NĚMECKO SEVERNÍ ITÁLIE 

LUCEMBURSKO ŠVÝCARSKO RAKOUSKO 

NIZOZEMSKO VÝCHODNÍ 
FRANCIE 



Boleslav II.  
(972 – 999) 

„Pobožný“ 

973 založeno 
biskupství v Praze 

prvním biskupem 
Dětmar 



Boleslav II. (972 – 999) 

druhým biskupem Vojtěch z 
rodu Slavníkovců 

995 vyvraždění rodu 
Slavníkovců (Libice nad 
Cidlinou) 

Vojtěch zavražděn u Baltského 
moře - světcem 
 







Boleslav III.  
(999 - 1003) 

 „Ryšavý“ 

 Boleslav III. X Jaromír X 
Oldřich 

 neshody oslabily český 
stát 

 Boleslav I. Chrabrý (polský 
kníže) připojil Moravu ke 
svému státu 

 1035 na trůn usedá 
Břetislav I. (syn Oldřicha) 

 





ZÁPIS 

Za vlády Boleslava I. a Boleslava II. 
došlo k upevnění moci a ovládnutí 
celých Čech. 

Boleslav I. spolupracoval s Otou I. 
a porazil Maďary, sám nechal razit 
stříbrné denáry. 

Boleslav II. nechal zřídit v Praze 
biskupství. 



ZÁPIS 

Druhým pražským biskupem byl 
Vojtěch z vyvražděného rodu 
Slavníkovců. 

Rozpory mezi Boleslavem III., 
Jaromírem a Oldřichem oslabily 
český stát. 

Klid byl nastolen až po nástupu 
knížete Břetislava I. 
 


