
Pověsti z české historie

První Přemyslovci

Palisáda  z kůlů  chránila  Hrad  před
všemi nepřáteli zvenčí, ale nemohla
zabránit  ostrým hádkám mezi členy
vládnoucího rodu Přemyslovců.

Například  kněžna  Drahomíra  dala
v roce  921  zavraždit  svou  tchýni
Ludmilu.  Prý  proto,  že  měla  příliš
silný vliv na jejího syna Václava.

Ludmila  vstoupila  na  nebesa  mezi
svaté.  Její  snacha,  Drahomíra,  se
poblíž  Hradu  propadla  i  s kočárem
do pekla.



Syn  Drahomíry,  Václav,  byl  velmi
zbožný  a  moudrý.  Aby  se  vyhnul
vpádu  mocného  souseda,  raději
platil daň míru.

Bratr  Václava,  Boleslav,  měl  však
odlišný názor na způsob vlády, a tak
nechal bráchu zavraždit.

Také  Václav,  stejně  jako  jeho
babička, vstoupil na nebesa. Tam mu
byla přidělena věčná vláda nad naší
zemí.

Po zavraždění bratra Václava získal
Boleslav  moc nad naší  zemí.  Vládl
přísně,  nikomu  neustupoval,  odpor
trestal.  Říkalo  se  mu  Boleslav
Ukrutný.



Než  by  platil  daň  míru,  raději  se
s německým  panovníkem  pustil  do
boje. Válčili  14 let. Nakonec musel
v roce 950 uznat jeho převahu.

Zda musel  za  mír,  stejně  jako jeho
bratr Václav, platit, se neví. Jisté je,
že  svému sousedovi  pomohl  v roce
955 zvítězit nad Maďary.

Kočovní  Maďaři  v té  době  svými
nájezdy  ničili  okolní  země.  Teprve
po  zdrcující  porážce  se  uklidnili  a
usadili v uherské kotlině.

Bojovalo se, ale Praha dál vzkvétala.
Arabsko-židovský  obchodník  Íbn
Jakúb  ji  ve  své  zprávě  velmi
vychválil.



Boleslav  dal  razit  vlastní  mince,
kterým  říkali  denáry,  ale  běžně  se
platilo  šátky.  Dodnes  nám  na  tato
plátýnka zůstala vzpomínka ve slově
platit.

Syn  Boleslava  Ukrutného  získal
přídomek Pobožný, protože zakládal
kostely  a  vůbec  podporoval  církev,
ale jinak byl také „ukrutný“.

Aby  se  Boleslav  nemusel  s nikým
dělit  o  moc,  dal  vyvraždit  celý rod
Slavníkovců  a  vypálit  jejich  sídlo
v Libici.

Tímto  hrozným  činem Boleslav  II.
sjednotil Čechy pod svou nadvládu.
28.  září  995  bývá  označováno  za
počátek jednotného českého státu.



Ze  Slavníkovců  přežili  pouze
Soběbor  (později  padl  v bitvě)  a
biskup Vojtěch. Toho zabili pohané,
když mezi ně přišel hlásat svou víru
– křesťanství.

Vojtěch  byl  prohlášen  za svatého a
stal se dalším patronem naší země.

Je  třeba  dodat,  že  Boleslav  II.
Pobožný  byl  velmi  schopným
panovníkem a že ve středověku se za
pomoci  násilí  řešilo  hodně
problémů.

Synové  Boleslava  II.  Pobožného
Boleslav,  Jaromír  a  Oldřich  se  už
těšili,  jak  budou  vládnout.  Ale  to
mohl jen jeden.


