
6_VLASTIVĚDA _4.B_VZNIK ČESKÉHO STÁTU 

Minulý týden jste se dozvěděli, že i tak významný stát, jak byla 

Velkomoravská říše, podlehl nájezdům nepřátel a rozpadl se. Dnes se 

podívejte, jak to potom na našem území vypadalo, kdo vládnul a kdo byl 

svatý Václav.  

1. Učebnice:  

- str. 16 - 17 – přečti si učivo VZNIK ČESKÉHO STÁTU A VLÁDA 

PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT 

- prohlédni si obrázky tehdejších panovníků 

- zkus odpovědět na otázky za učivem, pokud nebudeš vědět, vyhledej si 

je v textu 

 

2. Čítanka pro 4. ročník 

- str. 104 – 107 – přečti si povídání Český stát, Bořivoj I. a Kníže Václav 

 

3. Prezentace: 

V další příloze najdeš prezentaci VZNIK ČESKÉHO STÁTU. Prezentaci si 

prohlédni, jsou v ní i obrázky z důležitých historických událostí. Odkaz na 

krátký film nefunguje, můžete si ho spustit a prohlédnout přímo na youtube 

– Dějiny udatného českého národa – Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, Svatý 

Václav, Svatá Ludmila  

 

4. Pracovní sešit: 

- str. 11/1, 2, 3 - řešení úkolů najdeš na konci tohoto dokumentu 

 

5. Sešit 

Do sešitu si přepiš zápis v modrém rámečku, je možné si to vytisknout a do 

sešitu nalepit. 

  

 

 

 

 

 



 

 

VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT 

 

Začátek 10. st. – na našem území je nejsilnější kmen Čechů, vládl rod 

Přemyslovců, vzniká český stát 

 

Kníže Bořivoj – s manželkou Ludmilou šířili křesťanství, zakládali kostely 

- knížecí sídlo přemístil na Pražský hrad 

 

Vratislav I. – měl manželku Drahomíru a syna Václava 

 

Václav – babička Ludmila ho vedla ke vzdělání (uměl číst a psát) a zbožnosti 

- byl velmi oblíbený u lidu 

- bratr Boleslav ho nechal zavraždit 

- Václav a Ludmila byli prohlášeni za svaté 

 

Ve 2. polovině 10. st. Přemyslovci měli jediného soupeře – rod Slavníkovců. 

Přemyslovci je nechali vyvraždit, aby si zachovali vládnoucí moc. Přežil jen 

biskup Vojtěch. 

 

Kníže Oldřich – jeho druhá manželka byla Božena 

- měli spolu syna Břetislava – později s otcem připojili Moravu 

k českému státu 

 

Břetislav – manželku Jitku unesl z kláštera 

- určil, že po smrti panovníka na trůn nastoupí nejstarší člen rodu 

 

Vratislav II. – nejúspěšnější syn Břetislava 

- byl první český král 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: PS – str. 11/1, 2, 3 

 

 
 

 
 

 

 

 


