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Český stát trvá s různými změnami od začátku středověku až do současnosti. 
Čím se liší náš život od života našich předků?

V této kapitole: 
• se dozvíte, jak získávala knížata moc v novém státě a kdo jim při tom pomáhal;
• budete uvažovat o tom, k čemu potřebovali stát prostí lidé a jak byli státu užiteční oni;
• pochopíte, proč a kde vznikala města a jak spolupracovali lidé z měst a venkova.

přemyslovské počátky
Nejmocnějším rodem v Čechách se stali Přemyslovci. 
Mimořádným vladařem byl Václav, vzdělaný kníže, jenž 
usiloval o šíření křesťanství. 
Písemné zprávy uvádějí, že Václav vládl spravedlivě 
a pomáhal chudým. Boleslav, mladší bratr knížete, s jeho 
vládou nesouhlasil. Dnes už nezjistíme přesné důvody, 
ale víme, že Boleslav nechal Václava roku 935 zavraždit.

 1 Co mohlo vést Boleslava k takovému činu? 
Jak je možné, že se Boleslav stal po vraždě svého bratra 
knížetem? Bylo by něco podobného možné dnes? Vysvětlete.

Kníže Boleslav i jeho potomci pracovali na vybudování českého 
státu. Ovládli postupně celé Čechy. Aby mohl lépe kontrolovat 
a chránit svou zemi, nařídil kníže zbudovat hrady. V nich sídlili 
bojovníci a správce dosazený knížetem. Hrady měly sloužit lidem 
za úkryt v dobách, kdy by zemi napadl nepřítel. 

 2 Jak se kníže dozvídal o tom, co se v jeho zemi děje? Co musel 
kníže udělat, když se dozvěděl třeba o podvodech nebo násilí 
mezi lidmi? Jak mu v těchto záležitostech pomáhali správci 
hradů?

Budování státu 

Václav zemřel mladý. Byl prohlášen za 
svatého a stal se patronem Českého státu. 

patron – ochránce, po-
mocník, jehož lidé žádají 
o pomoc 

Stát musí mít své území, 
zákony a vládu, která jej 
kontroluje a spravuje.

Jak se dnes dozvědí 
politici o tom, co se děje 
ve státě? 


