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SVATÝ VÁCLAV
( kolem 907- 929/935)

PATRON ČESKÉ ZEMĚ
 A

 SYMBOL ČESKÉ STÁTNOSTI

Vypracovala Tereza Zalabáková



RODINA
● Rod Přemyslovců
● Podle tradice se narodil ve Stochově u Libušína
● Otec kníže Vratislav
● Matka Drahomíra
● Babička sv. Ludmila
                                                          6 sourozenců:
                                                          2 mladší bratři-
                                                            Boleslav a Spytihněv
                                                          4 sestry (jménem je
                                                           známá jen Přibyslava)



VRATISLAV                               DRAHOMÍRA

LUDMILA                                      BOLESLAV



VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ
● Byl pokřtěn jedním ze žáků sv. Metoděje
● O křesťanskou výchovu se starala především Ludmila => 

vyučování slovanským knihám
● Otec jej odvedl na Budeč => studium latinských knih
● Po smrti Vratislava se dočasně ujala vlády Drahomíra
● Václav i Boleslav byli dáni na výchovu k Ludmile, což 

prohloubilo nenávist Drahomíry vůči ní
● Na příkaz Drahomíry byla Ludmila uškrcena
● Václav později nechal převést její ostatky z Tetína do 

Prahy





VÁCLAVOVA VLÁDA
● Na trůn nastoupil pravděpodobně roku 924
● Země byla rozdělena a vedly se vnitřní boje
● Poslal svou matku  a její přívržence do vyhnanství 

do té doby, až bude v zemi pořádek
● Snažil se o reformu soudnictví a zmírnění otroctví
● Šířil křesťanství
● Snažil se upevnit jednotu země



ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA
● Václavovi odpůrci využili Boleslavovu 

vládychtivost a spikli se s ním proti Václavovi
● Podle pověsti přijal Václav pozvání svého bratra 

Boleslava do Staré Boleslavi na slavnost
● 28. září byl Václav zabit před dveřmi chrámu, kam 

šel na ranní modlitbu
● Stále se vedou spory, ve které roce se vražda 

odehrála: 929 nebo 935
● Boleslav dal později přenést bratrovo tělo z 

Boleslavi do Prahy







SVATÝ VÁCLAVE
12. STOLETÍ

Svatý Václave,
vévodo České země,
kněže náš,
pros za ny Boha,
Svatého Ducha!
Kyrieleison!

Nebeskéť jest dvorstvo krásné,
blazě tomu, ktož tam pójde:
v život věčný,
oheň jasný
svatého Ducha!
Kyrieleison!

Pomoci tvé žádámy,
smiluj sě nad námi,
utěš smutné,
otžeň vše zlé,
svatý Václave!
Kyrieleison!

      kněžě- kníže
za ny- za nás
pójde- půjde
žádámy- žádáme
kyrieleison (z řec. Kyrie eleison)- 
Pane, smiluj se!



OTÁZKY A ÚKOLY

1) Jmenuj členy Václavovy rodiny.
2) Proč se podle tebe Václav stal symbolem 

české státnosti?
3) Co si pamatuješ o zavraždění Václava?
4) Pokus se převést text písně Svatý Václave 

do dnešní češtiny.
5) Vysvětli vlastními slovy text Svatý Václave.   



ZDROJ
● KOLEKTIV AUTORŮ. Dějepis 7 učebnice pro základní školy a 

víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009
● LEDERBUCHOVÁ, L., BERÁNKOVÁ, E. Čítanka 7 učebnice 

pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 
2004, str. 17

● http://www.abcsvatych.com/rozdeleni/cestisvati.htm (5. 12. 
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http://www.abcsvatych.com/rozdeleni/cestisvati.htm
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