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ČESKÝ STÁT PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ
 Poslední

třetina 9. st.- vznik českého

státu
 První kníže – Bořivoj (? – 894)
 V počátcích vliv Východofrancké říše a Velké
Moravy
 Původní sídlo Přemyslovců – Levý Hradec
 Bořivoj přenesl knížecí sídlo do Prahy
 Manželka Ludmila a Bořivoj pokřtěni v r. 884 na
VM
 Konkurenční rod - Slavníkovci z Libice
 Synové Bořivoje – Spytihněv a Vratislav
(podporovali budování hradů a upevnili základy
českého státu)

KNÍŽE VÁCLAV (921?- 935?)
Vychováván v křesťanském duchu
na dvoře babičky Ludmily
 Upevňoval a šířil křesťanství
a vzdělanost
 Ubránil samostatnost českého státu
za cenu placení výkupného východofranskému králi
Jindřichu I. Ptáčníkovi (500 volů, 120 hřiven stříbra
 Matka Drahomíra a bratr Boleslav s placením
poplatku nesouhlasili
 Konflikt ukončen vraždou na Staré Boleslavi v roce
929 nebo 935
 Po smrti prohlášen za svatého a je považován za
patrona české země (svatováclavská tradice mj.
jezdecká socha na Václavském náměstí)


KNÍŽE BOLESLAV I. (935 – 972)











Církví označován Ukrutný- odmítal platit
„daň z míru“
936-950 boje s něm. králem
Otou I.Velikým, nakonec poražen a donucen uznat
německou svrchovanost nad Čechami a odvádět
poplatek
955 porazila německá a česká vojska na řece Lechu
Maďary (ti se vrátili do Podunajské nížiny, začali vést
usedlý způsob života a založili Uherské království)
Čechy ekonomicky prosperovaly; Praha – důležité
obchodní centrum
Ražba stříbrných mincí – denárů
Rozšířil základy hradské soustavy (důležitá součást
obrany státu a jednotka státní správy)

KNÍŽE BOLESLAV II.
 Nazýván

Pobožný
 Založil nejstarší klášter v českých zemích –
ženský benediktinský u sv. Jiří na Pražském
hradě (pomáhal mu Vojtěch Slavníkovec z
druhého nejmocnějšího rodu v Čechách) a první
mužský benediktinský v Břevnově
 973 – založil pražské biskupství (1. biskup Sas
Dětmar,2.biskup Vojtěch Slavníkovec)
 995 – nechal vyvraždit Slavníkovce – ukončil
proces sjednocení Čech pod Přemyslovci

ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY BOLESLAVŮ

PŘEMYSLOVCI
pol. 11. st. vládli postupně 3 synové
Boleslava II.: Boleslav III. Ryšavý, Jaromír
a Oldřich.
 Mezi sebou krutý zápas o moc (Jaromír
vykleštěn a pak oslepen, nakonec
zavražděn Vršovci).
 Nejvýznamnější z nich – Oldřich (10121033) – ač ženatý, unesl při lovu krásnou
selku, Křesinovu ženu Boženu, a po smrti
své manželky se ní oženil (měli syna
Břetislava I.
 Za Oldřichovy vlády Morava definitivně
připojena k Čechám (Slovensko 1025
k Uhrám - do 1918).
 1.

PŘEMYSLOVCI
Břetislav I. 1034-1055 (syn Oldřicha a Boženy) manželka Jitka)
 Upevnil panovnickou moc
 Za jeho vlády rozvoj Sázavského kláštera,
posledního centra slovanského jazyka, liturgie a
literatury v přemyslovských Čechách (zakladatel
kláštera i 1. opat sv. Prokop).
 r. 1039 převezl do Prahy z polského Hnězdna
ostatky sv. Vojtěcha.
 r. 1054 vydal tzv. stařešinský řád o nástupnictví
na knížecí stolec (nejstarší syn zemřelého knížete
se stává novým knížetem, ostatní synové získávají
úděly = území na Moravě, tj. Olomoucko, Brněnsko,
později Znojemsko


PŘEMYSLOVCI










1. český král - Vratislav II. (1061-1092), syn Břetislava
I. a Jitky
1063 zřídil v Olomouci moravské biskupství (= posílení
významu Moravy v rámci českého státu)
1085 získal Vratislav. II. jako 1. český kníže český
královský titul = zvýšení prestiže českého panovníka v
Evropě ( za pomoc římskoněmeckému císaři Jindřichu
IV. v zápase o investituru s papežem Řehořem VII.)
Získal ho jen pro svou osobu, tj. doživotně, nikoli
dědičně
Zrušeno placení „daně z míru“, povinná jen účast na
římských korunovačních jízdách
Korunován v r. 1086 na Vyšehradě, kam přenesl své
sídlo z Pražského hradu a kde je i pohřben
1108 vyvraždění rodu Vršovců, soupeřů Přemyslovců
v boji o moc

PŘEMYSLOVCI
2. český král Vladislav II. (1140-1172) –
manželka Judita
 r. 1158 získal za pomoc římskoněmeckému císaři Fridrichu
I. Barbarossovi v bojích v severní Itálii český královský
titul – jen pro svou osobu, nikoli dědičně
 V Praze postaven nejstarší kamenný most - Juditin,
(nejstarší kamen. most v Evropě je v německém Řezně)
 Symbolem českého státu se stal stříbrný lev
v červeném poli (zpočátku jednoocasý)
 r. 1189 vydána knížetem Konrádem II. Otou tzv. Konrádova
statuta, která zaváděla dědičné vlastnictví půdy feudály 
vznik rodové šlechty - budování vlastních hradů
(oslabení moci knížete, krále)
 Významný olomoucký biskup - Jindřich Zdík (asi Kosmův
syn) – položil základy samostatné církevní organizace na
Moravě,nechal postavit rotundu sv. Kateřiny (Znojmo)
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Použité zdroje:
1. Beneš, Z. Dějepis 1 pro střední odborné školy, SPL Práce
ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, 2001

2. Odmaturuj z dějepisu 1, Didaktis 2006
3. Dějiny Čech a Moravy slovem a dokumenty, S a M 1991

Obrázky:
1. http://referaty-testy.webnode.cz/referaty/dejepis/vaclav-1-svaty/

2. http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mestopraha/opravene-pamatky/k-sose-sv-vaclava-v-praze-se-vratil-bronzovyretez/1430/
3. http://xtree.cz/se_vizitka.php?osoba=420044
4. http://www.ze-vzduchu.cz/fotografie-zajimavych-mist-zevzduchu/category/425-hrad-landstejn
5. http://ff.ujep.cz/velimsky/cs_1_1/04CS/04CS.htm
6. http://www.ucivo.wz.cz/panovnici/011.BMP
7. http://royal-history.sweb.cz/premysl.html
8. http://www.lovecpokladu.cz/home/historie-minci-denary-690

