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Počátky českého státu 

Přemyslovci zaútočili ve výroční den smrti svatého Václava, 28. září roku 995… Na Libici, 

chráněné jen základní vojenskou hotovostí, zbyli čtyři mladší slavníkovští bratři, Spytimír, 

Pobraslav, Pořej a Čáslav. A ještě ženy, a děti … Útok! Prý ho vedli ve jménu Přemyslovců Vršovci, 

příslušníci rodu, jenž se později dočkal stejně tragického konce jako Slavníkovci. A prý dobývání 

Libice trvalo dva dny… Jakmile se pražským útočníkům konečně podařilo zdolat valy libického 

hradiště, nastalo krvežíznivé vraždění a plenění… A tak věrolomným přepadením starých sousedů, 

přátel a vlastních příbuzných se zavřely vody nad krátkými dějinami autonomního slavníkovského 

panství, rozkládajícího se ve východní půlce Čech. V průběhu boje zahynuli kromě obránců ve 

zbrani i všichni, v jejichž žilách kolovala slavníkovská krev… Po zničení Libice, hlavního 

slavníkovského sídla, následovalo vyvrácení ostatních hradů a sídlišť, nejdůležitější opevněná 

střediska obsadily přemyslovské posádky. Libici dostali do vlastnictví Vršovci…  

28. září roku 995 byly Čechy politicky sjednoceny a podřízeny vládě jediného panovníka, 

Boleslava II.. Od té chvíle neměli Přemyslovci v zemi rovnocenné soupeře. V Čechách nezbyl jediný 

živý Slavníkovec. Poslední dva příslušníci rodu, bratři Soběslav a Vojtěch se vzápětí sešli 

v Hnězdně, kde u Boleslava Chrabrého nalezli politický azyl.  

28. září 995 se vlastně zrodil český stát. Knížectví Přemyslovců vzrostlo rázem takřka na 

dvojnásobek… Byl dovršen dlouhý proces politického sjednocování dosud rozpolcených Čech. 

Přemyslovci se na více než 300 roků (do roku 1306) stali jedinými vládci tohoto území a ještě je 

brzy podstatně rozšířili připojením Moravy. 

 

1. Kdy zaútočili Přemyslovci? 28.9.995 

2. Kde sídlil největší soupeř Přemyslovců? na Libici 

3. Který rod sídlil na tomto panství? Slavníkovci 

4. Jak dlouho trvalo dobývání nepřítele? 2 dny 

5. Který rod stál na straně Přemyslovců? Vršovci 

6. V které části Čech leží Libice? východní 

7. Kdy byly Čechy politicky sjednoceny? 28.9.995 

8. Kdo vládl sjednoceným Čechám? Boleslav II. Přemyslovec 

9. Přežil někdo zdrcující útok? Soběslav a Vojtěch 

10. Jak dlouho vládli Přemyslovci v Čechách? více jak 300 let, do roku 1306 

 

Zdroj: HORA, Petr. Toulky českou minulostí: 1. díl. 2. uprav. vyd. Praha: BONUS PRESS, 

1993, 277 s. ISBN 80-856-2118-5. 
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