
Vyprávění knížete Vra0slava I.  
první přemyslovský příběh 

Jmenuji se Vra0slav. Táta se jmenuje Bořivoj, máma Ludmila. 

Táta je kníže a máma kněžna. Naše rodina tvoří spolu s dalšími rodinami rod. 

Říkáme si PŘEMYSLOVCI. Bydlíme na Pražském hradě, protože vládneme 

celému českému území. Žijeme v době, kdy uplynulo necelých 0síc let 

od narození Ježíše Krista. Od tohoto roku to0ž náš kalendář začíná. 

Moji rodiče se nechali pokřUt a stali se křesťany. Křesťanství je náboženství, 

které lidem zakazuje, aby zabíjeli, kradli, lhali u soudu, podváděli se a chovali se 

k sobě zle. Naopak jim přikazuje, aby k sobě byli laskaví, vážili si jeden druhého, 

měli se rádi, uměli si odpouštět, uměli si vzájemně pomáhat a měli soucit s Um, 

kdo je na tom špatně. Přikazuje jim, aby měli úctu ke svým rodičům.  

Křesťané věří tomu, že jim takové chování přikázal Bůh. Věří také, že když 

se budou podle těchto pravidel chovat, čeká je po smr0 věčný život v nebi.  

Mnoho lidí si v naší době myslí, že křesťané jsou divní, že mají  divné požadavky. 

Neumějí si představit, jak jinak by se měly řešit spory mezi muži než bojem 

a násilím. A jde také hodně o peníze. Mnoha lidem se nelíbí, že by si neměli 

ukrást, co se jim zachce, když mají dost síly a zbraní. Jiným se nelíbí, že by měli 

přestat prodávat na trhu otroky, když je to tak výnosný obchod. 

S manželkou Drahomírou se nám narodilo sedm děU. V naší době se ale hodně 

děU nedožije dospělos0. Životní podmínky jsou drsné a lékařů a léků je málo.  

Nejstarší synové Václav a Boleslav se narodili pár let po roce 900. Po mně 

se vlády ujme Václav, protože je zvykem, že po otci vládne nejstarší syn.  



Výchovu synů jsem svěřil své matce Ludmile, jejich babičce, protože si přeji, 

aby byli vychováni ke křesťanským způsobům. O Václavovo vzdělání se stará 

kněz, Václav se odmala učí la0nsky. Chci, aby můj syn byl vzdělaný, i když je jinak 

mezi námi panovníky obvyklé, že neumíme ani číst a psát.  

Až zemřu (bude to myslím v bitvě), o Václava se dál bude starat jeho babička 

Ludmila. Jeho matka Drahomíra, moje manželka, za něj bude vládnout, než 

bude dospělý.  

Jsem rád, že dokud žiju, nevím nic o tom, že moje žena nechá moji matku 

zavraždit, právě proto, aby přestala mít vliv na Václava, stejně jako nevím nic 

o tom, že náš syn Boleslav zavraždí našeho syna Václava, svého bratra.  

Žijeme sice v drsných a nepohodlných životních podmínkách, ale zdá se, 

že nejnebezpečnější jsou naše rodinné vztahy.  

Jsem rád, že alespoň historie ocení, jak dobří lidé byli moje maminka a syn 

Václav. Prohlásí je za svaté, budou se o nich psát legendy a Václav se dokonce 

stane patronem českého státu. Dvacáté osmé září, den jeho smr0, se o 0síc let 

později stane státním svátkem České republiky. 

Myslím, že i Boleslav později litoval, co svému bratru provedl. Hádali se kvůli 

zahraniční poli0ce, a nakonec ji Boleslav vedl podobně, jako ji vedl Václav. 

Snad i ze špatného svědomí nechal Boleslav postavit tolik kostelů. 

Kostel, vedle kterého jsem se narodil já, můžete navšUvit, i když už vypadá 

trochu jinak. Dal ho postavit můj otec Bořivoj  a byl to první kostel v Čechách. 

Levý Hradec je pár kilometrů od Roztok, kde jste z Prahy vlakem za pár minut.  



Vyprávění krále Přemysla Otakara II.  
druhý přemyslovský příběh 

Můj dědeček byl slavný král Přemysl Otakar I.. Jako schopný diplomat zajis0l pro 

vládce českého státu královský 0tul a jeho dědičnost (rok 1212).  

Otec Václav I. šel v jeho stopách. Vášnivě miloval lov. Se svým otcem jsem měl 

zejména ke konci jeho života spory. Stát mi ale předal v dobrém stavu, a tak 

jsem ho mohl jak vojenskou silou, tak chytrým zacházením s penězi získanými 

ve stříbrných dolech dále rozšiřovat. V době jeho největší slávy jste se mohli 

koupat v Jaderském moři, protože až k němu sahalo české území.  

Vytýkali mi neuspořádaný rodinný život. Byl jsem ženatý s o hodně starší 

Markétou. To by mi tak nevadilo, jako to, že jsme s Markétou neměli dě0. 

S jinou milovanou ženou Anežkou jsem zato měl nemanželských děU několik. 

Teprve později po rozvodu s Markétou jsem se oženil s vnučkou uherského krále 

Kunhutou a měl s ní zákonem uznaného dědice. Kunhuta byla krásná a 

temperamentní a já se do ní zamiloval.  

Říkali mi "král železný a zlatý", podle toho, že jsem uměl vládnout jak mečem, 

tak penězi, a mnozí se mě báli. To jim ale nebránilo v nevěrnos0 ke královské 

službě. Pomoc králi v bojích ryUři slavnostně slibovali a byla jejich povinnosU. 

Roku 1278 jsem v bitvě na Moravském poli (které není na Moravě, ale kousek 

od rakouského hlavního města Vídeň) padl, oslaben neúčasU mnoha svých 

ryUřů. Synovi Václavovi bylo teprve 7 let. 



Slova z vyprávění knížete Vra4slava 

• Rod je velká skupina rodin, ve které jsou spolu všichni příbuzní. 

• Slovo Přemyslovci znamená něco jako dnešní příjmení.  

• Křesťanství je jedním z nejrozšířenějších světových náboženství. 

Základní knihou křesťanského učení je bible.  

• La=na měla skoro 2000 let podobné postavení jako dnes anglič0na. 

La0nsky se učili všichni vzdělaní lidé a panovníci, aby se spolu kdekoli v Evropě 

domluvili. V la0ně se psaly i knihy, zejména knihy odborné.  

• Patron = ochránce, hlídač.  

• Svatý - ten, kdo udělal mimořádné dobré skutky nebo kdo hodně trpěl kvůli tomu, 

že ve svém životě používal křesťanská pravidla a nevzdal se jich ani v ohrožení života.  

• Legenda - je vyprávění o důležité, zajímavé osobě. Mohou tam být věci, které jsou 

přesně pravdivé podle historie, i věci, které si vypravěči přimysleli. Oblíbenou 

legendou bývala Legenda o sv. Václavovi a jeho babičce sv. Ludmile. 

Slova z vyprávění krále Přemysla Otakara II.  

• Diploma0cké jednání, diplomacie je jednání výhradně mírovými způsoby. 

V diplomacii je hodně důležité umět dobře mluvit, ale také umět naslouchat.  

• Dědičné je to, co přechází z rodičů na dě0, potom na jejich dě0 a tak dále. 

Dědičný může být stejně tak majetek, jako tvar nosu nebo povahové založení. 

• Jaderské moře najdeme mezi Itálií a Chorvatskem, jehož část patřila českému státu.  

• Dě= manželské a nemanželské. Dnes jsou si dě0 narozené rodičům, kteří jsou 

manželé, a rodičům, kteří manželé nejsou, rovny. Dříve ale byla veliká ostuda, když se 

dítě narodilo rodičům, kteří manželé nebyli. Ostatní bývali hrubí jak k mamince 

takového dítěte, tak k tomu dítě0. Nemanželské dítě nemohlo dědit majetek svého 

otce. V královských a šlech0ckých rodinách nebyly nemanželské dě0 uznávány jako 

dě0 toho muže, který ve skutečnos0 jejich otcem byl, neměly nárok na jeho péči.  

K nemanželským dětem se ostatní chovali, jako by byly špatné a něčeho špatného se 

dopus0li, i když dítě nemůže za to, kdo a jak ho přivedl na svět. 



ROD PŘEMYSLOVCŮ 

Křestní jména přemyslovských knížat a králů 

Bořivoj, Boleslav, Spy0hněv, Vra0slav, Jaromír, Oldřich, Bře0slav,  

Svatopluk, Vladislav, Soběslav, Bedřich, Konrád, Jindřich, Přemysl, Václav. 

Přemyslovci, kteří byli prohlášeni za svaté 

• sv. Ludmila, kněžna, babička sv. Václava, zavražděna snachou Drahomírou 

• sv. Václav, vnuk sv. Ludmily, zavražděn bratrem Boleslavem 

• sv. Vojtěch, kněz, zabit na cestách, při kterých rozšiřoval křesťanské učení  

• sv. Anežka, dcera krále, zakladatelka pražského kláštera se špitálem; celý život 

pečovala o lidi chudé, nemocné a pos0žené. Špitál byl jejich ubytovnou, jinak by byli 

bezdomovci.  Anežka byla prohlášena za svatou 800 let po své smr0 papežem Janem 

Pavlem II. dne 12. listopadu 1989 (týden před sametovou revolucí).  

Slavné legendy a příběhy z dob Přemyslovců 

• Oldřich a Božena 

• Bře0slav a Jitka 

Důležitá data 

863 - příchod Konstan4na a Metoděje, učitelů křesťanství, na Velkou Moravu. 

1212 - zlatá bula sicilská; lis0na, kterou bylo zaručeno, že české království je nezávislé 

a že koruna je dědičná z otce na syna. 

1306 - vymření Přemyslovců po meči. Znamená to, že rod vymřel kvůli tomu, že 

neměl MUŽSKÉHO potomka. Kdyby rod vymřel po přeslici, znamenalo by to, že neměl 

ŽENSKÉHO potomka. Rod Přemyslovců vymřel po meči, a ještě k tomu mečem, 

protože Václav III. byl v Olomouci zavražděn, aniž by po sobě zanechal syna. 

Zůstala jen králova mladá krásná sestra Eliška. Králova družina se rozhodla opatřit 

Elišce vhodného manžela, kterého by chtěli za nového českého krále. 

Přemyslovci vládli přibližně 400 let.

Zdroj: Pro výuku dětí s OMJ připravila Jana Lejdarová, učitelka podpůrné výuky. Základní škola a 
mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí. 


	• Břetislav a Jitka

