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V DOBÁCH PV DOBÁCH PV DOBÁCH PV DOBÁCH PŘEMYSLOVSKÝCH   EMYSLOVSKÝCH   EMYSLOVSKÝCH   EMYSLOVSKÝCH   
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STARÉ POVSTARÉ POVSTARÉ POVSTARÉ POVĚSTI STI STI STI ČESKÉESKÉESKÉESKÉ

Praotec Praotec Praotec Praotec Čechechechech

pod jeho vedením ppod jeho vedením ppod jeho vedením ppod jeho vedením přišli naši  išli naši  išli naši  išli naši  
ppppředkové do našich zemíedkové do našich zemíedkové do našich zemíedkové do našich zemí

rozhlírozhlírozhlírozhlížel se po krajinel se po krajinel se po krajinel se po krajině z hory  z hory  z hory  z hory  ŘÍPÍPÍPÍP

řekl, ekl, ekl, ekl, že to je   ZEMe to je   ZEMe to je   ZEMe to je   ZEMĚ ZASLÍBENÁ ZASLÍBENÁ ZASLÍBENÁ ZASLÍBENÁ 

po jeho smrti vládl stapo jeho smrti vládl stapo jeho smrti vládl stapo jeho smrti vládl stařešina   KROKešina   KROKešina   KROKešina   KROK

jeho dcery se jmenovaly :jeho dcery se jmenovaly :jeho dcery se jmenovaly :jeho dcery se jmenovaly : KAZIKAZIKAZIKAZI

TETATETATETATETA

LIBUŠELIBUŠELIBUŠELIBUŠE
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KNKNKNKNĚŽNA LIBUŠENA LIBUŠENA LIBUŠENA LIBUŠE

nejmladší nejmladší nejmladší nejmladší KrokovaKrokovaKrokovaKrokova dceradceradceradcera

mmmměla prorocké nadání la prorocké nadání la prorocké nadání la prorocké nadání 

ujala se vlády nad svým lidemujala se vlády nad svým lidemujala se vlády nad svým lidemujala se vlády nad svým lidem

vládla z bájného Vyšehraduvládla z bájného Vyšehraduvládla z bájného Vyšehraduvládla z bájného Vyšehradu

vvvvěštila slávu budoucímu mštila slávu budoucímu mštila slávu budoucímu mštila slávu budoucímu městustustustu PRAZE

provdala se za Pprovdala se za Pprovdala se za Pprovdala se za Přemysla Oráemysla Oráemysla Oráemysla Oráče e e e 

---- stal se knížetem stal se knížetem stal se knížetem stal se knížetem Čechechechechů

---- popopopočátek rodu Pátek rodu Pátek rodu Pátek rodu Přemyslovcemyslovcemyslovcemyslovců
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KNÍKNÍKNÍKNÍŽE BOE BOE BOE BOŘIVOJIVOJIVOJIVOJ

VLÁDA KNÍŽAT Z RODU PVLÁDA KNÍŽAT Z RODU PVLÁDA KNÍŽAT Z RODU PVLÁDA KNÍŽAT Z RODU PŘEMYSLOVCEMYSLOVCEMYSLOVCEMYSLOVCŮ

Napomáhal šíNapomáhal šíNapomáhal šíNapomáhal šíření kení kení kení křesesesesťanství v anství v anství v anství v Čechách echách echách echách 
Se svou ženou Ludmilou pSe svou ženou Ludmilou pSe svou ženou Ludmilou pSe svou ženou Ludmilou přijal kijal kijal kijal křest od arcibiskupa  est od arcibiskupa  est od arcibiskupa  est od arcibiskupa  
MetodMetodMetodMetoděje je je je 
Postavil :    Postavil :    Postavil :    Postavil :    ---- kamenný kostel v Levém Hradcikamenný kostel v Levém Hradcikamenný kostel v Levém Hradcikamenný kostel v Levém Hradci

---- kostel ve svém novém sídle kostel ve svém novém sídle kostel ve svém novém sídle kostel ve svém novém sídle –––– pozdpozdpozdpozději  ji  ji  ji  
Pražský hrad Pražský hrad Pražský hrad Pražský hrad 
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KNÍKNÍKNÍKNÍŽE VÁCLAV E VÁCLAV E VÁCLAV E VÁCLAV 

Laskavý , moudrý a stateLaskavý , moudrý a stateLaskavý , moudrý a stateLaskavý , moudrý a statečnýnýnýný
Velmi vzdVelmi vzdVelmi vzdVelmi vzdělaný laný laný laný 
Podporoval šíPodporoval šíPodporoval šíPodporoval šíření kení kení kení křesesesesťanstvíanstvíanstvíanství
Vychovávala ho babiVychovávala ho babiVychovávala ho babiVychovávala ho babička ka ka ka –––– knknknkněžna Ludmilana Ludmilana Ludmilana Ludmila
ZavraZavraZavraZavraždddděn mladším bratrem Boleslavemn mladším bratrem Boleslavemn mladším bratrem Boleslavemn mladším bratrem Boleslavem
PPPPo o o o smrtismrtismrtismrti pppprohlášenrohlášenrohlášenrohlášen za svatéhoza svatéhoza svatéhoza svatého

KNÍKNÍKNÍKNÍŽE BOLESLAV  l.E BOLESLAV  l.E BOLESLAV  l.E BOLESLAV  l.

Jeho mladší bratrJeho mladší bratrJeho mladší bratrJeho mladší bratr
ChtChtChtChtěl sel sel sel se zmocnit  vládyzmocnit  vládyzmocnit  vládyzmocnit  vlády
Nechal  zavraNechal  zavraNechal  zavraNechal  zavraždit bratra Václavadit bratra Václavadit bratra Václavadit bratra Václava
Za jeho vlády Za jeho vlády Za jeho vlády Za jeho vlády –––– dlouholeté válkydlouholeté válkydlouholeté válkydlouholeté války
RozšíRozšíRozšíRozšířil své panství na východ od il své panství na východ od il své panství na východ od il své panství na východ od Čechechechech
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KNÍKNÍKNÍKNÍŽE BOLESLAV  E BOLESLAV  E BOLESLAV  E BOLESLAV  llllllll....

ROD SLAVNÍKOVCROD SLAVNÍKOVCROD SLAVNÍKOVCROD SLAVNÍKOVCŮ

Další vládce z rodu Přemyslovců
Syn Boleslava l.
Říkalo se mu také Boleslav Pobožný (otec  
sirotků, ochránce vdov a chudých)
Měl časté spory s biskupem Vojtěchem
Přepadl hradiště Slavníkovců, dobyl ho 
a nechal všechny pobít  

BISKUP VOJTBISKUP VOJTBISKUP VOJTBISKUP VOJTĚCHCHCHCH
Pocházel z tohoto roduPocházel z tohoto roduPocházel z tohoto roduPocházel z tohoto rodu
Byl známý svou vzdByl známý svou vzdByl známý svou vzdByl známý svou vzdělaností a dodržováním  klaností a dodržováním  klaností a dodržováním  klaností a dodržováním  křesesesesťanského uanského uanského uanského učení ení ení ení 
PPPPři pi pi pi přepadení jeho hradištepadení jeho hradištepadení jeho hradištepadení jeho hradiště knížetem Boleslavem II se zachránilknížetem Boleslavem II se zachránilknížetem Boleslavem II se zachránilknížetem Boleslavem II se zachránil

Snažili se vytvoSnažili se vytvoSnažili se vytvoSnažili se vytvořit ve východních it ve východních it ve východních it ve východních Čechách samostatné    echách samostatné    echách samostatné    echách samostatné    
knížectvíknížectvíknížectvíknížectví
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KNÍKNÍKNÍKNÍŽE  OLDE  OLDE  OLDE  OLDŘICH       A  BOICH       A  BOICH       A  BOICH       A  BOŽENAENAENAENA

Jeden  ze  synJeden  ze  synJeden  ze  synJeden  ze  synů Boleslava  Boleslava  Boleslava  Boleslava  llllllll....
MMMMěl  prudkou  povahul  prudkou  povahul  prudkou  povahul  prudkou  povahu
VVVVěnoval  se  lovu  divoké  zvnoval  se  lovu  divoké  zvnoval  se  lovu  divoké  zvnoval  se  lovu  divoké  zvěřeeee
Po  setkání  s  poustevníkem  nechal Po  setkání  s  poustevníkem  nechal Po  setkání  s  poustevníkem  nechal Po  setkání  s  poustevníkem  nechal 
vybudovat  u  vybudovat  u  vybudovat  u  vybudovat  u  řeky  Sázavy  kláštereky  Sázavy  kláštereky  Sázavy  kláštereky  Sázavy  klášter
PPPPřipojil   Moravu  k  ipojil   Moravu  k  ipojil   Moravu  k  ipojil   Moravu  k  Čechámechámechámechám
Na  lovu  potkal  svou  budoucí  Na  lovu  potkal  svou  budoucí  Na  lovu  potkal  svou  budoucí  Na  lovu  potkal  svou  budoucí  ženu enu enu enu 
BoBoBoBoženuenuenuenu
Žili  spolu  na  Praili  spolu  na  Praili  spolu  na  Praili  spolu  na  Pražském  hradském  hradském  hradském  hradě
Narodil  se  jim  syn  BNarodil  se  jim  syn  BNarodil  se  jim  syn  BNarodil  se  jim  syn  Břetislavetislavetislavetislav
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KNÍKNÍKNÍKNÍŽE  BE  BE  BE  BŘETISLAV     A  JITKAETISLAV     A  JITKAETISLAV     A  JITKAETISLAV     A  JITKA

Patřil k nejslavnějším českým knížatům
Byl smělý a úspěšný
V mládí mu byla svěřena do správy Morava
Strážní hrady – vybudoval je na obranu     
(na severní i jižní hranici)
Bylo po něm pojmenováno město Břeclav
Zavedl v zemi pevný křesťanský řád
Stanovil právo nejstaršího syna
přemyslovského rodu na trůn
Jitka – jeho žena

- unesl ji z německého kláštera
[Obr. 11]



KOSMOVAKOSMOVAKOSMOVAKOSMOVA

KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA

ČESKÁESKÁESKÁESKÁ

KRONIKÁKRONIKÁKRONIKÁKRONIKÁŘ KOSMASKOSMASKOSMASKOSMAS

VzdVzdVzdVzdělaný laný laný laný človlovlovlověkkkk
Miloval svou zemiMiloval svou zemiMiloval svou zemiMiloval svou zemi
Rozhodl se zaznamenat významné  Rozhodl se zaznamenat významné  Rozhodl se zaznamenat významné  Rozhodl se zaznamenat významné  
události z její minulostiudálosti z její minulostiudálosti z její minulostiudálosti z její minulosti
Zaznamenával bájná vypravování starcZaznamenával bájná vypravování starcZaznamenával bájná vypravování starcZaznamenával bájná vypravování starců
Zachoval tak staré Zachoval tak staré Zachoval tak staré Zachoval tak staré české poveské poveské poveské pověstistististi

Psaná latinskyPsaná latinskyPsaná latinskyPsaná latinsky
PatPatPatPatří k našim nejvzácní k našim nejvzácní k našim nejvzácní k našim nejvzácnějším  jším  jším  jším  
literárním památkámliterárním památkámliterárním památkámliterárním památkám

[Obr. 12]

[Obr. 13]
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