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Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, 

pros za nás Boha, svatého Ducha,…    

                                      Svatováclavský chorál 

 

 



Erb rodu Přemyslovců 



 první český knížecí a královský rod 

 podle pověstí rod založil Přemysl Oráč, 

kterého si zvolila za svého muže kněžna 

Libuše 

 po nich vládlo postupně 7 bájných knížat 

(Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, 

Křesomysl, Neklan, Hostivít) 

 synem posledního knížete byl prý Bořivoj, 

který je prvním historicky doloženým 

vládcem rodu 

 



                                           

BOŘIVOJ  I. 

 dědeček 

LUDMILA 

babička 

VRATISLAV  I. 

otec 

DRAHOMÍRA 

matka 
SPYTIHNĚV I. 

strýc 

VÁCLAV  I. BOLESLAV  I. 

bratr 



Dětství a mládí: 

 narodil se asi roku 907 

 vychovávala ho babička Ludmila  

 byl neobvykle vzdělaný 

 921 zemřel Bořivoj I., za nedospělého 

Václava vládla jeho matka Drahomíra 

 Drahomíra nechala zavraždit Ludmilu              

(z politických nebo náboženských důvodů) 

 Václav začal vládnout před rokem 925 

 

 

 



Socha sv. Václava v chrámu sv. Víta 



Politika: 

 na území dnešních Čech existovalo v 10. století 
několik samostatných knížectví, jejich 
vzájemný vztah se měnil podle situace 

 západním sousedem jim bylo vévodství saské a 
bavorské, součásti východofrancké říše 

 roku 929 napadla knížectví vojska                             
z východofrancké říše 

 aby nepřátelé jeho území nedrancovali, rozhodl 
se Václav platit saské straně daň (dřívější 
knížata platila daně straně bavorské) 

 Václav upevňoval moc svého knížectví, ale 
nesnažil se rozšiřovat jeho území 

 

 



Sv. Václav v konfliktu s jedním ze sousedů, Dalimilova kronika 



Křesťanství: 

 kníže Václav byl zbožný, milosrdný, 

pracovitý, mravný, statečný, skvělý jezdec a 

hospodář, pečoval o nemocné, chudé, osiřelé 

 dbal o rozšiřování křesťanství ve svém 

knížectví 

 nechal stavět kostely 

 údajně konal za života i po smrti zázraky 

  nedlouho po smrti byl prohlášen za svatého 

(svatořečen), je patronem české země 



 mezi knížetem Václavem a jeho mladším 

bratrem Boleslavem docházelo buď kvůli 

politice nebo z náboženských důvodů                 

ke sporům a neshodám 

 28. 9. 935 ve Staré Boleslavi, při cestě                 

na ranní pobožnost, byl Václav zavražděn 

svým bratrem a jeho pomocníky 

 po bratrově smrti se stal Boleslav I. 

knížetem 



Zavraždění sv. Václava 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG


 Kde stojí nejznámější socha sv. Václava? 

 Václavské náměstí v Praze. 

 Karel IV. nechal vyrobit korunovační 
korunu. Jak ji nazval? 

 Svatováclavská koruna. 

 Na jaké minci je vyobrazen sv. Václav? 

 Dvacetikoruna. 
 

 

 

O Václavově životě a smrti neexistují spolehlivé doklady.  

    I tak patří mezi nejoblíbenější postavy české historie, je 
patronem české země a den jeho smrti je Dnem české 
státnosti. 

 



 erb rodu Přemyslovců: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C5%99em

yslovci_erb.svg> 

 socha sv. Václava v chrámu sv. Víta: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenzeslaus_

by_Peter_Parler.JPG> 

 sv. Václav v Dalimilově kronice: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dalimil.gif> 

 zavraždění sv. Václava, Gumpoldova legenda: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zab%C3%B3

jstwo_Wac%C5%82awa.JPG> 
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