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28. z28. záářříí

NejmladNejmladšíší ststáátntníí svsváátek tek 

(od roku 2000)(od roku 2000)

Den Den ččeskesk éé stst áátnostitnosti
VVááclavclav



Tento den si pTento den si p řřipomipomíínnááme den me den úúmrtmrtíí
nejvýznamnnejvýznamněějjšíšího ho ččeskeskéého svho svěětce tce ––
knkníížžete Vete Vááclavaclava



SochaSocha sv. Vsv. Vááclava ve Svatovclava ve Svatovíítsktskéé katedrkatedráále na le na 
PraPražžskskéém hradm hraděě



�� VVááclav byl nejstarclav byl nejstaršíším synem knm synem kníížžete ete 
Vratislava a DrahomVratislava a Drahomííry, jimry, jimžž se narodil se narodil 
na pona poččáátku 10. stolettku 10. stoletíí, nej, nejččastastěěji se ji se 
ududáávváá rok 907. rok 907. 

�� NejdNejdůůleležžititěějjšíší roli ve výchovroli ve výchověě
budoucbudoucíího knho kníížžete sehrete sehráála jeho la jeho 
babibabiččkaka Ludmila, Ludmila, žžena prvnena prvnííhoho
historicky dolohistoricky doložženenéého ho 
ppřřemyslovskemyslovskéého knho kníížžete Boete Bořřivoje. ivoje. 

�� VVššttěěpovala svpovala svéému vnukovi kmu vnukovi křřesesťťanskanskéé
hodnoty a nauhodnoty a nauččila jej ila jej ččííst a psst a psáát. t. 

�� PozdPozděěji se Vji se Vááclav zdokonaloval na clav zdokonaloval na 
hradihradiššti Budeti Budečč a  byl prý velmi vzda  byl prý velmi vzd ěělaný. laný. 



�� KdyKdyžž v roce 921 zemv roce 921 zem řřel knel kníížže Vratislav, e Vratislav, 
VVááclav se stal jeho nclav se stal jeho n áástupcem. stupcem. 

�� KvKvůůli nli níízkzkéému vmu věěku se vku se vššak mak míísto nsto něěj o j o 
vlvláádu ddu děělily Drahomlily Drahomííra s Ludmilou, kterra s Ludmilou, kteráá
se pozdse pozděěji vlji vláády vzdala.dy vzdala.

�� VVááclav se do clav se do ččela knela kníížžectvectvíí postavil npostavil něěkdy kdy 
mezi roky 922 a 925.mezi roky 922 a 925.



�� Byl vzorem kByl vzorem křřesesťťanskanskéého panovnho panovnííka a ka a 
silnsilněě ppřřispispěěl k rozl k rozšíšířřeneníí vvííry v zemi. ry v zemi. 

�� ZaklZakláádal kostely, podporoval duchovndal kostely, podporoval duchovníí a a 
povolal do zempovolal do zeměě knkněžěžíí z cizz cizíích zemch zemíí. . 

�� ÚÚdajndajněě proti svproti svéé vvůůli byl nucen sdli byl nucen sd íílet lolet ložže e 
s s žženou, coenou, cožž vedlo k povedlo k poččetetíí syna syna 
ZbraslavaZbraslava, který ale zem, který ale zem řřel v el v úútltléém vm věěku. ku. 

�� Podle dobových svPodle dobových svěědectvdectvíí byl Vbyl Vááclav clav 
osvosvěětový, mortový, moráálnlníí a za záásadový vlsadový vláádce dce 



�� KnKníížže Ve Vááclav byl 28. zclav byl 28. záářříí 935 zavra935 zavražždděěn n 
svým bratrem ve Starsvým bratrem ve Staréé BoleslaviBoleslavi



Malba naMalba na KarlKarlšštejntejněě znznáázorzorňňujujííccíí svatsvatéého Vho Vááclava clava 



Ve kterVe kteréém brnm brněěnsknskéém kostele m kostele 
mmůžůžeme videme viděět tento obraz?t tento obraz?

V kostele sv. Petra a Pavla V kostele sv. Petra a Pavla 

(Petrov)(Petrov)



�� Ostatky sv. VOstatky sv. Vááclava jsou uloclava jsou uložženy na eny na 
PraPražžskskéém hradm hraděě ve svatovve svatovááclavskclavskéé kapli v kapli v 
katedrkatedráále sv. Vle sv. Vííta. ta. 



�� Lebka bývLebka býváá ppřři slavnostni slavnostníích ch 
ppřřííleležžitostech vystavovitostech vystavováána. na. 

�� Karel IV. naKarel IV. nařříídil, aby na ndil, aby na n íí spospoččíívala vala 
svatovsvatovááclavskclavskáá koruna koruna ččeských kreských kráállůů, , 
kterou  symbolicky kterou  symbolicky ččeskeskéému svmu svěětci tci 
vvěěnoval. noval. 





�� KaKažždorodoroččnněě se 28. zse 28. záářříí konkonáá ve Starve Staréé
Boleslavi svatovBoleslavi svatovááclavskclavskáá poupouťť



Bazilika sv.VBazilika sv.V ááclava ve Starclava ve Star éé
BoleslaviBoleslavi



�� Na PraNa Pražžskskéém hradm hraděě ududěěluje v tento den luje v tento den 
prezident republiky významným prezident republiky významným ččeským eským 
osobnostem Svatovosobnostem Svatovááclavskclavskéé medailemedaile



28. z28. záářříí –– Den Den ččeskeskéé ststáátnosti tnosti ––
videoshrnutivideoshrnuti

http://www.http://www.streamstream..czcz//slavnednyslavnedny/517938/517938--2828--
zarizari--svateksvatek--svatehosvateho--vaclavavaclava--denden--ceskeceske--
statnostistatnosti



??????

�� Kde mKde můžůžeme videme viděět sochu sv. Vt sochu sv. Vááclava na koni?clava na koni?



??????

�� Na kterNa kteréé minci mminci můžůžeme videme viděět sv. Vt sv. Vááclava?clava?



OdkazyOdkazy

�� http://www.http://www.ceskatelevizeceskatelevize..czcz//specialyspecialy//nejvetsicechnejvetsicech/dokumenty_osobnosti/dokumenty_osobnosti
_27_27

�� http://www.http://www.prahapraha..eueu//jnpjnp//czcz//homehome/budoucnost_historie//budoucnost_historie/prahapraha__historickahistoricka//
osmickaosmicka_na_konci/_na_konci/osmickaosmicka_v__v_rodnemrodnem_liste/_liste/cervencerven//josefjosef__vaclavvaclav__myslbmyslb
ekek..htmlhtml

�� http://www.http://www.kromerizkromeriz..czcz/index./index.phpphp?id=?id=clanekclanek&&fcefce=detail&i=2878=detail&i=2878
�� http://www.http://www.cunicuni..czcz/IFORUM/IFORUM--7832.7832.htmlhtml
�� http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2008/09/27/narodnihttp://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2008/09/27/narodni--

svatovaclavskasvatovaclavska--poutpout--veve--starestare--boleslavi/boleslavi/

�� http://http://tematema.novinky..novinky.czcz/28/28--zarizari--denden--ceskeceske--statnostistatnosti
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