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Velkomoravská říše 

 

V těchto časech obsáhla pak říše Velkomoravská nesmírné území. Svatopluk vládl Moravě 

sahající hluboko do Dolních Rakous k Dunaji a vládl Slovensku a Čechům a Srbům k Sále a 

Odře. Na východ sahala pak jeho moc až k Povislí a z končin saských byl mu odváděn 

poplatek. 

Ale ty širé hranice zdály se býti těsnými pro touhu, která vedla Svatopluka vždy k novým 

výbojům. I vypínalo se dychtění knížete…a neslo jej od bitvy k bitvě. Léta páně 883 a opět 

roku 884 vpadl do Panonie jako vlk a nesvobodné obyvatelstvo většinou vyvraždil a přední 

muže té země zohavil, dal jim zatínati ruce a vyrvati jim jazyky… 

 

VANČURA, Vladislav. Obrazy z dějin národa českého. vyd I. Praha : [s.n.], 1956. str.80 s. 

 

1. Za kterého panovníka dosáhla říše největšího rozmachu? 

a) Mojmíra 

b) Svatopluka 

c) Rostislava 

d) Mojmíra II. 

2. K jakým řekám sahaly hranice této říše? 

3. Jakým národům vládli velkomoravští panovníci? 

4. Byl z některých končin odváděn panovníkům poplatek? 

5. Kníže Velkomoravské říše vedl politiku: 

a) obrannou 

b) výbojnou 

6. Kterou oblast dobyl v roce 884? 

 

 

 

 



 

Velkomoravská říše 
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VANČURA, Vladislav. Obrazy z dějin národa českého. vyd I. Praha : [s.n.], 1956. str.80 s. 

 

1. Za kterého panovníka dosáhla říše největšího rozmachu? 

a) Mojmíra 

b) Svatopluka 

c) Rostislava 

d) Mojmíra II. 

2. K jakým řekám sahaly hranice této říše?.....od Dunaje k Sále a Odře……….. 

3. Jakým národům vládli velkomoravští panovníci? ….Slovákům, Čechům, Srbům…. 

4. Byl z některých končin odváděn panovníkům poplatek?...z končin saských 

5. Kníže Velkomoravské říše vedl politiku: 

a) obrannou 

b) výbojnou 

6. Kterou oblast dobyl v roce 884?......Panonii…… 

 

 


