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PRVNÍ PŘEMYSLOVCI 



Bořivoj a Ludmila 

 od druhé poloviny 9. století nejvýznamnější rod 
Přemyslovců 

 další významný rod v Čechách –Slavníkovci 

 Bořivoj – první historicky doložený Přemyslovec 

 křest z rukou Metodějových 

 v období největšího rozmachu Velkomoravské říš 
Čechy její součástí 



 dobré vztahy s moravským knížetem Svatoplukem 

 Uvnitř kmene však narazil na odpor – na čas utekl na 
Moravu 

 založil Pražský hrad 

 do té doby sídlo Přemyslovců na Levém Hradci 

 na Levém Hradci vystavěl první křesťanský kostel v 
Čechách 



Spytihněv  I. 

 syn Bořivoje 

 894 – 915 

 věnoval se budování souvislé sítě hradů 

 hledal oporu svého postavení v zahraničí 

 poddal se bavorskému vévodovi Arnulfovi 



Vratislav I. 

 bratr Spytihněva a jeho nástupce 

 915 – 921 

 během jeho vlády skončily příznivé zahraniční 
podmínky pro upevňování pozic uvnitř státu 

 postupné vměšování nového císaře římského Jindřicha 
Ptáčníka 

 po smrti Vratislava získává rozhodující postavení 
kněžna Drahomíra 



 za působení Drahomíry došlo k jednomu z pokusů o 
návrat k pohanským zvyklostem 

 Drahomíra se dostává do sporu s kněžnou Ludmilou 

 dne 15. září 921 byla Ludmila uškrcena  



Václav 

 vnuk Bořivoje, otec zemřel mlád 

 z počátku za něj vládla jeho matka Drahomíra – 
regentská vláda 

 vzdělaný a cílevědomý muž 

 podporoval křesťanství 

 založil kostel sv. Víta 

 rozšířil území 



 po útoku německého krále Jindřicha Ptáčníka odváděl 
Václav poplatek za zachování míru – 500 hřiven stříbra 
a 120 volů 

 růst odpůrců proti jeho jednoznačné politice a orientaci 

 28. září 935 zavražděn bratrem Boleslavem 

 prohlášen za svatého – roku 1729, kdy se milně slavilo 
800. výročí od vraždy ve Staré Boleslavi 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav#mediaviewer/Soubor:Wenzeslaus_by_Peter_
Parler.JPG 

Socha sv. Václava ve Svatováclavské kapli pražské 
katedrály. 



Boleslav I. 

 ukrutný 

 přestal platit Jindřichovi poplatky 

 válčil s jeho nástupcem Otou I. (později spojenci – 955 
proti Maďarům na řece Lechu) 

 schopný panovník, energický 

 pokračoval v budování hradské soustavy 

 na hradech budovány kostely – šíření křesťanství 

 ovládl celé Čechy, část Moravy, Slezska a Krakovsko 

 

 



 oporou moci mu byla vojenská družina – až několik 
tisíc mužů 

 zavedl pravidelné daně (např. daň z míru) 

 v Čechách se rozšířilo používání domácího „platidla“ – 
tkaných plátěných šátečků  

 první české mince – denáry 

 10 šátečků = 1 denár 

 snažil se o zřízení biskupství v Praze, ale před tím roku 
972 zemřel 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.#mediaviewer/Soubor:Boleslav1_denar.jpg 



Boleslav II. 

 syn Boleslava I. 

 rozšiřoval území 

 970 založen první klášter v Čechách – u kostela sv. Jiří 
na Pražském hradě 

 973 – založeno pražské biskupství 

 první biskup Dětmar, druhý Vojtěch (Slavníkovec) 

 995 došlo k přepadení Libice a vyvraždění Slavníkovců 
(vraždění přežil pouze biskup Vojtěch a jeho bratr 
Radim) 



Boleslav III. 

 nesl přízvisko Ryšavý 

 nepříliš schopný panovník 

 navíc v okolních zemích vládli silní panovníci 

 nedokázal navázat na dílo svého otce 

 po zvolení se Boleslav III. dostal do konfliktu se svými 
bratry – Jaromíra nechal vykleštit a Oldřicha se pokusil 
zavraždit 

 proti Boleslavu III. vystoupila část velmožů – útěk ze 
země 



 na pražský knížecí stolec nastupuje Vladivoj (1002 – 
1003) 

 Vladivoj požádal německého krále, aby mu udělil Čechy 
v léno 

 Český stát byl pokládán za součást středověké římské 
říše 

 po náhlé Vladivojově smrti (zřejmě se upil) se na krátký 
čas vrací Boleslav III. 

 ten stačil jen vyvraždit starý rod Vršovců, pak byl znova 
vyhnán 
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