
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice

AUTOR: Jarmila Basariková

NÁZEV: VY_32_INOVACE_04_33_VZNIK ČESKÉHO STÁTU

TEMA: Vláda přemyslovských knížat

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2095  



ČASOVÁ OSA ČESKÝCH DĚJIN

PRAVĚK STŘEDOVĚK

0 - 1526 1526 - současnost

NOVOVĚK

500 000 př. n. l.- 0 



VZNIK ČESKÉHO STÁTU

• začátek 10. st.:  

– na našem území byl nejsilnější kmen Čechů

– vládl jim rod Přemyslovců

– přemyslovská knížata získala území bojem, sňatky

– vznikl český stát

• trvání českého státu – od roku 895 do 1198

ERB 

PŘEMYSLOVCŮ
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MAPA ČESKÉHO KNÍŽECTVÍ V RÁMCI EVROPY
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BOŘIVOJ I.

• první známý přemyslovský kníže

• vládl ve stejné době jako kníže 
Svatopluk  na Moravě

• s manželkou Ludmilou přijal na 
Moravě křest

• šířil křesťanství, budoval kamenné 
kostelíky

• přemístil knížecí sídlo do Prahy

• Praha se stala centrem vznikajícího 
českého  státu

VIDEO:                      
BOŘIVOJ A LUDMILA

Ludmila s vnukem 

Václavem
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KŘEST BOŘIVOJE A LUDMILY
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VRATISLAV I.

• měl  manželku Drahomíru a syny Václava a Boleslava

• po jeho smrti byl Václav ještě dítě - vládla matka Drahomíra s 
babičkou Ludmilou

• Drahomíra žárlila na Ludmilu – měla velký vliv na její syny

• Drahomíra nechala Ludmilu zavraždit
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HROBKA VRATISLAVA
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ZAVRAŽDĚNÍ LUDMILY
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VÁCLAV

• babička Ludmila ho vedla ke zbožnosti  
a vzdělání 

• byl velmi oblíbený, spravedlivý               
a mírumilovný panovník

• založil kostel sv. Víta na Pražském hradě

• bratr Boleslav ho nechal zavraždit          
– chtěl se zmocnit vlády

• Ludmila a Václav byli prohlášeni za 
svaté

Video:    
svatý Václav
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ZAVRAŽDĚNÍ SVATÉHO VÁCLAVA
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HROBKA SVATÉHO VÁCLAVA



SLAVNÍKOVCI

• rod Slavníkovců byl soupeřem 
Přemyslovců

• Přemyslovci  si chtěli uchovat vládnoucí                  
moc - nechali je vyvraždit

• přežil jen biskup Vojtěch – šířil 
křesťanství, později zemřel mučednickou 
smrtí

• český stát byl sjednocen

• v českých zemích byla velká bída
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ZAVRAŽDĚNÍ SVATÉHO VOJTĚCHA
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DALŠÍ PŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA

• Oldřich

připojil Moravu k českému státu

 za jeho vlády byla klidnější doba

druhá manželka Božena – měli syna Břetislava

• Břetislav 

manželka Jitka – unesl ji z kláštera

určil dědičnost trůnu nejstaršímu členu rodu

• Vratislav II.

nejúspěšnější syn Břetislava

 získal pro sebe titul – první český král
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