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ČÁST PRVNÍ: ZEMĚPIS

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O
ČESKOSLOVENSKU
Československo je stát ve střední Evropě. Má
podélný tvar od západu к východu, jeho největší
délka je asi 780 km a největší šířka asi 280 km.
Hranice Československa jsou většinou přirozené,
tvořené horami a řekami, a ustavily se po staletích
neustálého styku se sousedními zeměmi. Na zápa
dě hraničí naše vlast s Německem: severozápad-

5

N.D.R.

POLSKO

N.S.R.

RAKOUSKO
MAĎARSKO

ním sousedem je Německá demokratická republi
ka, jihozápadním Německá spolková republika (ze
mě Bavorsko). Nejdelší hranici s Československem
má Polsko, které leží na severu. Jižními sousedy
jsou Rakousko a Maďarsko, na východě jsou hrani
ce se Sovětským svazem.
Rozloha Československa je zhruba 128.000 kilometrů čtve
rečních a obývá je asi patnáct milionů obyvatel. Při pohledu na
mapu Evropy vidíme, že země je hornatá a protkaná řekami. Její
západní část, Čechy, má talířovitý tvar s prstencem hor po okra
jích; všechny řeky se slévají doprostřed a jedním mohutným to
kem jakoby prorážejí hranice к severu. Střední část, země m o
ravskoslezská, je nejvyšší na severu a zvolna se sklání к jihu:
voda moravských řek se Dunajem dostává do Černého moře. Ze
severně položeného Slezska odtéká voda к Baltickému moři.
Nejhornatější je východní část státu, Slovensko. Horské hřebe
ny běží téměř rovnoběžně a jsou součástí mocného, tisíc kilo
metrů dlouhého oblouku zvaného Karpaty, který je pokračová
ním rakouských Alp к východu a který dosahuje nejvyšších
výšek právě na Slovensku.
Úkol: Na mapce (sír. 6 j si vyznačte odlišnými barvami státy

sousedící s Československem, které ponechte bílé.

2. HORY A ŘEKY
Jak jsme si řekli, jsou Čechy obklopeny na všech
stranách horskými hřebeny, pouze od Moravy (na
východě) jsou odděleny pahorkatinou. Na jihozá
padní hranici je zalesněná Šumava s horami přes
1000 m vysokými a severozápadně od ní její nižší
pokračování, Český les. Hranici s NDR tvoří Krušné
hory, severovýchodní hranici (k Polsku) nejvyšší
české hory Krkonoše. К nim se na západě připínají
Jizerské hory, na východě Orlické hory, oboje nižší.
Nejvyšší bod к Krkonoších a tím i nejvyšší českou
horou je Sněžka (1603 m). Vrcholy Krkonoš jsou
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holé. Kopce oddělující Čechy a Moravu se nazývají
Českomoravská vysočina.
Morava má dvě horstva ve své severní části:
směrem к Čechám, к Orlickým horám, se přimy
kají Jeseníky (1 2 0 0 -1 4 0 0 m), směrem ke Sloven
sku o něco nižší Beskydy.
Nejvýznačnější horstvo Slovenska a jediné čes
koslovenské velehory s trvalými sněhovými poli
jsou Vysoké Tatry. Na mapce se najdou v místech,
kde se Polsko zařezává nejhlouběji к jihu. Nejvyšší
hora je Gerlachův štít (Gerlachovka, 2 66 4 m). Již
ně od Vysokých Tater, odděleny údolím Váhu, leží
dlouhé pohoří Nízkých Tater (1 8 0 0 -2 0 0 0 m vyso
ké, nejvyšší hora Ďumbier, 2043 m). Dále na jih je
několik horských útvarů souhrnně nazývaných Slo
venské Rudohorie. Západně od Vysokých a
Nízkých Tater jsou dvě výrazná horská pásma, kte
rá tvoří jakési výběžky směrem к Alpám s vrcholy
až 1700 m vysokými: Veřká Fatra a Malá Fatra. Na
hranici se severní Moravou leží Javorníky.
Horstva Československa nemají jednotný původ. Západní část
zvaná Česká vysočina má charakter pahorkatin až středohor,
chybí tu nížiny, pohoří mají oblé hřebeny. Základ této vysočiny
byl položen už v prvohorách (výskyt uhlí): později zde bylo moře,
ze kterého se zachovaly usazeniny. Ve třetihorách byl povrch
proražen vyvřelinami, které dodnes vyčnívají z krajiny jako strmé
kopce (České Středohoří). Východní část, Československé Kar
paty, obsahuje skutečné strmé hory, ale i nížiny, hřebeny jsou
ostré. Vedle krystalických břidlic se setkáváme s vápencem,
který dal vzniknout rozsáhlým krasovým (krápníkovým) jeskyním.

Úkol: Naznač si v mapce nejdůležitější horstva hnědou barvou.
Snaž se odstupňnovat výšku hor (nejvyšší hory - nej
tmavší).

Hlavními řekami Čech jsou Vltava a Labe. Vltava
pramení na Šumavě, teče nejprve krátce směrem к

jihovýchodu a potom vytrvaje к severu. Po cestě
sbírá vodu z celých jižních Čech a z části západ
ních Čech. U Mělníka se vlévá do Labe. Labe pra
mení v Krkonoších, obloukem přes střední Čechy
se obrací к severu a přijímá při tom vodu 9 řek zle
va a 5 řek zprava. Čechy opouští v Hřensku a přes
Německo teče do Severního moře.
Hlavní řekou Moravy je Morava pramenící na se
veru země pod Kralickým Sněžníkem. Při své cestě
na jih přijímá vodu 13 drobných i větších řek, z
nichž nejvýznamnější je jihomoravská Dyje. Morava
se vlévá do Dunaje. Dále v severní části země pra
mení Odra, která spolu s Opavou odvádí část vody
z našeho území přes Polsko do Baltského moře.
Nejdelší slovenskou řekou je Váh, který pramení
svými dvěma rameny ve Vysokých a Nízkých Ta
trách. Zprvu teče к západu, ale potom se obloukem
obrací к jihu a vlévá do Dunaje. Dalšími přítoky Du
naje jsou Hron a lpěl' sbírající vodu z hor středního
Slovenska. Východní Slovensko je protkáno čet
nými řekami, které se v Maďarsku vlévají do Tiszy a
s ní též do Dunaje. Jedinou výjimečnou řekou, která
neteče do Dunaje, je Poprad pramenící ve
Vysokých Tatrách a nesoucí přes Polsko svou vodu
do Baltského moře.
Kromě řek má Československo několik horských
jezer, zvláště v Tatrách a na Šumavě. Mnohem více
je rybníků, hlavně v jižních Čechách. Zbytkem so
pečné činnosti jsou minerální a horké prameny.
Nejznámější horký pramen je v Karlových Varech a
jeho voda je 72° C teplá.
Úkol: Obtáhni tečkované čáry na mapce (str.%) modře a doplň
drobným písmem jména řek, o kterých se m luví v textu.

Města:
4 Ostrava
5 Plzeň
6 Košice
7 Haviíov
8 Olomouc
9 České Budějovice
10 Karviná
11 Liberec
12 Ústí n. Labem

□
•
К
U
...

černé uhlí
hnědé uhlí
kaolin
uran
sklářský písek

13 Pardubice
14 Hradec Králové
15 Gottwaldov
16 Kladno
17 Most
18 Teplice
19 Žilina
20 Opava

3. NEROSTNÉ BOHATSTVÍ
V Československu jsou nejrůznější nerosty, ale
většinou v nedostatečném množství. Výjimku tvoří
následující suroviny, které se těží pro vlastní potře
bu a někdy i pro vývoz:
1) černé uhlí: na severní Moravě v blízkosti Ostra
vy, ve středních Čechách u Kladna, Rakovníka a
Plzně, malá ložiska jsou na Moravě u Rosic.
2) hnědé uhlí: v Čechách v pásmu pod Krušnými
horami (Chomutov, Most, Sokolov), na Slovens
ku u Handlové.
3) uran: tato surovina se získávala z oblasti kolem
Jáchymova v Krušných horách^ ložiska jsou u
Příbrami a na moravské straně Českomoravské
vysočiny.
4) suroviny pro výrobu porcelánu, keramiky a skla:
kaolin na Karlovarsku a Plzeňsku, keramický^ jíl
na Plzeňsku, sklářský písek v severních Če
chách (Broumov, Jičín, Turnov, Česká Lípa).
5) stavební materiál: žula (granit) dobývá se na
Českomoravské vysočině a v dolním Posázaví,
mramor se těží u Prahy, v Podkrkonoší a ve
Slezsku, vápenec a cihlářské hlíny se vyskytují
po celé zemi.
Zlato se dříve získávalo i v našich zemích, dnes se však jeho
těžba nevyplácí. V Čechách se řeka Otava nazývala «zlatonos
ná*, zlaté žíly byly u Jílového ve středních Čechách a u Kremni
ce na Slovensku. Stříbro se ve středověku dobývalo u Kutné Ho
ry, která byla po Praze nejbohatším městem: z českého stříbra
se dlouhá staletí razily dobré mince. Vzácné drahokamy se v
Československu nevyskytují, v Českém středohoří a u Turnova
se ale nalézají granáty, chalcedony a jaspisy.
Úkol: Na sír. 10 je další mapka Českosloveska. Doplň na ní

značkami údaje o nerostném bohatství země, pokud
chybí.

4. ADMINISTRATIVNÍ ROZDĚLENÍ
Československá republika je dnes federativním
státem a skládá se z České republiky, která zahrnu
je t.zv. historické země, a Slovenské republiky. Kažká část má určitou samostatnost jako je tomu i u
jiných spolkových republik ve světě (NSR, Švýcarko, USA a p.).
Staleté tradiční rozdělení historických zemí na
Čechy, Moravu a Slezsko bylo zrušeno asi před
30 lety. Místo toho se republika dělí na kraje. V
současné době existují tyto kraje:
Název
Středočeský
Jihočeský
Západočeský
Severočeský
Východočeský
Jihomoravský
Severomoravský
Západoslovenský
Středoslovenský
Východoslovenský

Krajské město
Praha
České Budějovice
Plzeň
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Ostrava
Bratislava
Banská Bystrica
Košice

Samostatnými celky jsou hlavní města Praha a Bra
tislava. Každý kraj se dělí na okresy, hlavní města
na obvody. Největší město okresu se nazývá
okresní město.
V Československu je v současné době 112 okresů. Nejmenší
správní jednotkou je obec, velké obce se nazývají města. К 1.
lednu 1970 bylo v republice 10.531 obcí, z toho 496 měst.
Města s více než 50.000 obyvateli jsou podle velikosti v tomto
pořadí (počet obyvatel к 1. prosinci 1970):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P R A H A ...................................1,078.096
B R N O ................................... 335.918
BRATISLAVA....................... 283.539
O strava................................. 278.737
P lzeň..................................... 148.032
Košice...................................
145.027
H avířov.................................
81.31 7
Olomouc .............................
79.931
České Budějovice...............
77.735
Karviná.................................
76.215
L ib ere c.................................
72.752
Ústí nad Labem .................
72.299
Pardubice ...........................
71.774
Hradec Králové...................
69.587
Gottwaldov .........................
65.216
Kladno .................................
58.069
M o s t.....................................
54.875
T e p lic e .................................
51.374
Ž ilin a .....................................
50.792
O pava...................................
50.194

Všechna ostatní města mají méně než 50.000 obyvatel.

5. HOSPODÁŘSTVÍ
Československo je vyspělým státem s dlouhole
tou tradicí v průmyslu a zemědělství. Na jeho úze
mí žije méně než 0,5% obyvatel Země, ale vzniká tu
téměř 2% celkové světové průmyslové výroby.
Asi polovina obyvatel Československa nějak pra
cuje. Druhá polovina jsou děti, mládež, studenti, že
ny v domácnosti a staré nebo nemocné osoby v
důchodu. Průmyslová výroba včetně stavebnictví
zaměstnává asi 46% všech pracujících, v země
dělství a lesnictví pracuje 13% osob. Zbytek (41%)
připadá na služby (doprava, pošta, zdravotnictví,

školství, státní úřady, obchod, pohostinství) a ostat
ní (vojsko, policie a jiné).
Průmysl vyrostl během posledních 180 let zejména v českých
zemích a to z rukodělné výroby a řemesel. Hlavními průmyslo
vými oblastmi byly: severní Čechy (textil, sklo, keramika), okolí
Prahy a Plzeň (stroje), oblast Ostravska (doly a hutě), střední Mo
rava (textilní, strojírenský a potravinářský průmysl).

Dnes je průmyslová výroba zastoupena ve všech
krajích včetně Slovenska. Nejdůležitějším odvětvím,
které zaměstnává nejvíce lidí v průmyslu, je strojí
renství, kam počítáme výrobu strojů a celých zaří
zení továren, výrobu vozidel, elektrotechnického za
řízení, přesnou mechaniku (měřicí přístroje, kance
lářské a matematické stroje, optické přístroje, hodi
ny atd.) a výrobu spotřebního kovového zboží. Hlav
ní strojírenské oblasti jsou Praha, Brno a Plzeň.
Druhým nejdůležitějším oborem je průmysl paliv
a získávání energie, z toho na prvním místě stojí
těžba uhlí. Černé uhlí se těží z 85% v ostravskokarvínském revíru (severní Morava) a dále na Klad
ně. Hnědé uhlí se dobývá v severních Čechách a v
blízkosti Sokolova. Uhlí se potřebuje к výrobě kok
su, plynu na pálení, páry a elektřiny, částečně v
chemickém průmyslu. Nejvíce energie přichází z
tepelných elektráren. Množství energie z vodních
toků, z nafty a ze štěpení uranu je proti tomu za
nedbatelné.
Hutní průmysl zahrnuje získávání železa a jiných
kovů z rud a výrobu oceli. V Československu jsou
tři velká hutnická střediska železa: Ostrava a okolí,
Košice, Kladno a Králův Dvůr. Chemický průmysl
je soustředěn v blízkosti Mostu, v některých měs
tech na středním a dolním toku Labe (Hradec Krá

lové, Pardubice, Kolín, Lovosice, Ostí n. L), na
Ostravsku a v Bratislavě. Hlavní surovinou je uhlí.
Kromě výrobků strojírenského průmyslu a hutnictví železa je
Československo známo ve světě řadou dalších průmyslových
výrobků, z nichž jmenujeme: porcelán (Karlovy Vary), bižuterie
(Jablonec), křišťálové sklo (Železný Brod, Nový Bor), cukr, pivo
(Plzeň, České Budějovice, Praha), obuv (Gottwaldov).

Zemědělství zaměstnává v Československu mé
ně lidí než průmysl, ale je velmi důležité, protože
opatřuje potraviny a suroviny к výrobě prádla, odě
vů a bot. Do zemědělství počítáme pěstování pol
ních plodin, ovocných stromů, louky, lesy a chov
zvířat. Celkem příznivé přírodní podmínky a staletá
tradice vedly к tomu, že zemědělství má v Česko
slovensku dobrou úroveň.
O tom, která plodina nebo které zvíře se bude pěstovat, roz
hoduje většinou druh půdy, průměrná roční teplota, množství
srážek a jiní činitelé. V nejteplejších oblastech státu s dobrou
půdou se pěstuje kukuřice, cukrovka, zelenina, ovoce, na strá
ních vinná réva. Ve studených horách jsou pastviny (chov ovcí) a
jehličnaté lesy. Mezi těmito oblastmi je celá palete různých typů
zemědělské výrobý.

Z obilovin je nejdůležitějším druhem pšenice,
následuje žito, ječmen, kukuřice, oves. Obiloviny
slouží к výrobě mouky, sladu (pro pivovary) nebo se
zkrmují při chovu domácích zvířat. Další význam
nou polní plodinou je cukrovka. Olejniny jsou rostli
ny, ze kterých se získává jedlý olej; patří sem řepka,
hořčice, slunečnice, mák a len. Mák má užití též
pro výrobu léků a ze lněných vláken se tká plátno.
Důležitou polní plodinou, která roste i v chudých
půdách, jsou brambory. Dlouholetou tradici má u
nás pěstování chmele (jako suroviny pro výrobu lé
čiv, barviv a piva).

Zelenina se pěstuje v polabské nížině, na jižní Moravě a jiho
západním Slovensku. Hlavní ovocnářskou oblastí je Polabí a
České Středohoří (jablka, hrušky, švestky, třešně). Na střední a
jižní Moravě se pěstují švestky a meruňky, v teplých oblastech
Slovenska broskve a vlašské ořechy. Na stráních slovenských
Karpat a jihomoravských kopců roste vinná réva.

Základem chovu zvířat jsou pícniny (jetel, vojtěška), krmná řepa a obiloviny, v chudých oblastech
louky a pastviny. Nejdůležitějším oborem živočišné
výroby je chov skotu (hovězího dobytka) a prasat, v
horách chov ovcí. Rozšířené je i drůbežářství (v ro
ce 1970 se chovalo 40 milionů kusů, z toho
23 miliony slepic). Rybníkářství v jižních Čechách a
na jižní Moravě dodává tisíce tun ryb, převážně
kaprů. V lesích se pěstuje množství lovné zvěře
(srnčí, jelení, černá, dále bažanti a zajíci, kterých ale
ubývá).
Lesy zabírají asi 35% celkové plochy státu. Mají
význam při tvorbě podnebí, pro odpočinek lidí,
zadržují vodu, poskytují ochranu živočichům a slou
ží jako zdroj dřeva. Jehličnaté lesy jsou v převaze
(70%), z toho nejčastejším stromem je smrk.
Nejvýznamnějšími lesníni oblastmi jsou hory a pod
hůří.
Doprava má v Československu jako v každé hus
tě obydlené a vyspělé zemi velký význam. Základ
ní páteří dopravy je železniční síť, která spojuje
všechna města. Na části tratí jezdí elektrické vlaky,
většinu práce však konají parní lokomotivy na uhlí.
Hustá je soustava silnic. Hlavní silnice sledují
staré zemské cesty. První dálnice spojuje Prahu,
Brno a Bratislavu.
Vodní toky mají význam pro spojení se světem a pro přepravu
objemných nákladů. V posiedních letech stoupá význam dopra
vy letecké.

ČÁST DRUHÁ: DĚJEPIS

1. NEJSTARŠÍ DOBA
První zprávy, které máme o osídlení naší země, přinesly vykopávky na jižní Moravě. Před 17.000 lety žili v údolí řeky Dyje pri
mitivní lidé doby kamenné, lovci mamutů. Později se usídlily na
území dnešního Československa četné kmeny Keltů, na př. Bojo
vé, po nichž mají Čechy v cizích řečech své jméno (Bohemia,
Bóhmen). Keltové si stavěli opevněná hradiště, nejčastěji na
soutocích řek, do kterých se uchylovali v době nebezpečí. Kolem
doby Kristova narození byli Keltové vytlačeni germánskými kme
ny. O 40 0 let později táhly územím Československa kočovné
kmeny ze severu a z východu.

Český a slovenský národ odvozují svůj původ od
slovanských kmenů, které se к nám dostaly rovněž
během stěhování národů ve IV. století z východu.
Na rozdíl od kočovných nájezdníků byli Slované mí
rumilovní zemědělci. O počátcích jejich života ne
máme písemných zpráv, pouze pověsti, které mo
hou mít pravdivé jádro.

Praotec Čech na hoře Řípu

Podle první pověsti se dostal jeden kmen Slovanů pod vede
ním starého náčelníka Čecha na horu Říp v polabské rovině. Pro
tože země byla úrodná, zalíbila se těm lidem, a na paměť svého
náčelníka ji pojmenovali Čechy. Podle jiné pověsti vládl mnohem
později Čechům kníže Krok. Ten měl tři dcery, z nichž nejmou
dřejší byla Libuše. Po Krokově smrti se stala jeho nástupcem.
Muži si však nepřáli, aby jim vládla žena. Libuše vyhověla jejich
přání a pojala za muže Přemysla ze Stadic. Z jejich rodu pochá
zela všechna česká knížata á později králové až do XIV. století;
nazýváme proto svůj první vládnoucí rod «Přemyslovek

Úkol: Přečti si knížku starých českých pověstí nebo popros ro
diče, aby ti je vyprávěli.

Kněžna Libuše věští slávu Prahy

Počátky českého státu nemůžeme přesně určit.
Přibližně v VI. století museli Češi vést války s Avary,
tatarským kmenem, který přitáhl z Asie. Čechy
sjednotil к boji kníže Samo, za jehož vedení byli
Avaři r. 623 poraženi. Samův původ přesně nezná
me; byl snad Slovan z okolí Frankfurtu, kde tehdy
Slované sídlili. Písemně doložené je, že Samo vládl
v Čechách do roku 660.
Staří Čechové byli pohané, kteří uctívali mnoho bohů. Nejvyšším bohem byl Perun, vládce hromu a blesku (jako u Řeků Zeus).
Čechové věřili na mnoho dobrých a zlých duchů a měli své ro
dinné bůžky. Stavěli si dřevěné chaty a jsou známa i celá staro
slovanská města. Podle svědectví sousedů byli Češi pokojní a
pohostinní, ale i svéhlaví a nesvorní. Měli v oblibě zpěv, hudbu a
tanec. Živili se nejen lovem, ale i chovem dobytka a pěstováním
obilí. V čele rodu byl starosta a kněz; dospělí muži měli právo
spolurozhodovat. Všichni lidé byli osobně svobodni, otroctví
snad neexistovalo. Lesy, hory a pastviny patřily celému rodu
společně, pole a zahrady se dědily z otce na syny.

Na jižní Moravě bylo v IX. století středisko Velko
moravské říše, jejíž hranice přesně neznáme. Víme
však, že kolem roku 830 založil říši Mojmír. Dále na
východ, v okolí dnešní Nitry, se rozkládala jiná slo
vanská říše, které vládl Pribina. Mojmír postupem
doby připojil Pribinovo knížectví ke svému. Velikosti
a moci Moravy se obávala sousední říše německá,
a proto německý král pronikl r. 846 na Moravu a
dosadil na Mojmírovo místo Rastislava. Rastislav
však pokračoval v budování říše. Na jeho přání při-

Cyril a Methoděj

šli z byzantské země (z dnešního Řecka a Bulhars
ka) na Moravu bratři Konstantin (Cyril) a Methoděj,
kteří kázali slovanským jazykem Písmo svaté, křtili
lidi a šířili tak křesťanství. Oba bratři vytvořili první
písmo v našich zemích, t.zv. cyrilici, založenou na
řecké abecedě, ale vyjadřující slovanské hlásky.
Nadšeným podporovatelem obou bratří byl Koce!',
syn Pribinův, který vládl malému knížectví v Panonii
(dnešní část Maďarska). Jeho přičiněním byl Me
thoděj vysvěcen na arcibiskupa Slovanů.
Do Čech se šířilo křesťanství též ze západu. Zemí
procházeli misionáři a seznamovali lidi s Písmem
svátým. Roku 845 přišlo z Čech čtrnáct šlechticů
do Regensburgu a dalo se pokřtít.
Za Rastislavova nástupce Svatopluka nastal nej
větší rozmach říše Velkomoravské. Z Čech se do
stal na jeho dvůr kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců
s manželkou Ludmilou a dali se kolem r. 873 po
křtít. Od té doby se šířilo křesťanství i v Čechách.
Zejména Ludmila byla horlivou křesťankou a stala
se opravdovou matkou chudých. Z doby Bořivojovy
pochází nejstarší známá píseň «Hospodine, pomiluj
nás«, dodnes zpívaná v českých kostelích.
Po smrti Svatoplukově se jeho říše rozpadla. К tomu se váže
pověst o Svatoplukových prutech. Než Svatopluk zemřel, zavolal
si к sobě své^tři syny a dal jim za úkol zlomit svazek tří svá
zaných prutů. Žádný z nich to nedokázal. Nato Svatopluk svazek
rozvázal a pruty rozdal jednotlivým bratřím. Každý z nich svůj
prut zlomil. Svatopluk jim vysvětlil, že budou-li držet pohromadě,
nikdo je nepřemůže; jestliže však každý zůstane osamocený, ne
přátelé je přemohou. Tak se také nakonec stalo a Velkomorav
ská říše zanikla.

V Čechách se po Bořivojově smrti ujal vlády syn
Spytihněv (založil první kostel v Praze na Hradča-

nech) a po jeho smrti (912) druhý Bořivojův syn
Vratislav (zemřel 920). Vratislav měl rovněž dva
syny, staršího Václava a mladšího Boleslava. Vác
lav byl křesťansky vychován svou babičkou Ludmi
lou, která na něho měla velký vliv. To se nelíbilo
Václavově matce, která proto dala Ludmilu zavraž
dit. Za vlády Václava (920-929) se země začlenila
do Svaté říše římské a tím Václav položil základ к
příslušnosti českého království do t. zv. západní
(germánsko-románské) kulturní oblasti. Václavovi
vděčíme i za založení kostela sv. Víta, který nahradil
Spytihněvovu basiliku na Hradčanech.
Zbožný život a možná závislost na Němcích, ale
jistě i osobní pohnutky a touha po moci vedla bra
tra Boleslava к tomu, že dal 28. září 929 Václava
zavraždit. Václav i jeho babička Ludmila byli později
prohlášeni za svaté a my je uctíváme jako ochrán
ce (patrony) české země.

Smrt sv. Václava

O sv. Václavovi se vypráví, že pomáhal chudým a nemocným,
zastával se nevinných, pohřbíval mrtvé a že pracoval na přípravě
chleba a vína pro bohoslužby. Král Karel si ho velmi vážil a dra
hocennou korunu, kterou dal zhotovit, nazval svatováclavskou.
Ze starých dob se zachovala slavnostní kostelní píseň, modlitba
ke sv. Václavu:
Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha,
svátého Ducha, Kriste eleison!
Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plém ě...

Za vlády Václavova bratra Boleslava I. (zvaného
Ukrutný) se česká říše rozšířila na Moravu a Slo
vensko. V té době pronikali do střední Evropy kaž
doročně Maďaři, aby loupili, zabíjeli obyvatele nebo
je odvlékali do otroctví. Roku 955 svedla s nimi
křesťanská vojska rozhodnou bitvu u Augsburgu
(Lechfeld). Bitvy se zúčastnil i Boleslav se svým
vojskem a přispěl к tomu, že se nájezdy Maďarů už
neopakovaly. Roku 965 provdal svou dceru Doubravku do Polska. Tím byl v Polsku položen základ
křesťanství.
Jeho syn BoleslavII. byl zván Pobožný. V r. 973
vymohl zřízení biskupství v Praze. Až do té doby
podléhala církev v Cechách biskupovi v Regensburgu. Tím, že regensburský biskup Wolfgang svolil
к odtržení části své diecése, byla Cechům přiznána
samostatnost i v náboženských věcech.
Prvním biskupem byl Dětmar ze Saska, druhým
Čech Vojtěch. Neúnavně cestoval po celé zemi, ká
zal Písmo svaté a křtil. Přinesl křesťanství i do di
vokého Maďarska a pokřtil jejich krále Štěpána. Pro
nespokojenost s chováním Čechů, kteří často ještě
žili pohanským způsobem, a pro neshody mezi
různými rody v zemi odešel do Říma, v r. 992 se

však vrátil do Čech. V té době založil kníže Boles
lav II. ženský klášter na Pražském hradě a mužský
klášter v Praze-Břevnově, kam Vojtěch přivedl první
mnichy. Pak došlo ke hrozné události: boje mezi
znepřátelenými rody skončily vyvražděním Slavníkovců, z jejichž rodu Vojtěch pocházel. S lítostí
opustil biskup zemi, odešel do Polska a do Pruska,
kde křtil pohany a učil je Písmo svaté. Roku 997
byl v pohanském háji zabit. Vojtěch zemřel jako
mučedník, byl později prohlášen za svátého a je též
uctíván jako patron Čech.
Po smrti Boleslava II. následovala špatná vláda jeho syna Bo
leslava /II.: kníže měl rád hrubé zábavy, pití vína, obklopil se ne
vhodnými kamarády a o zemi nedbal. Do vlády české země za
sahoval polský kníže i německý král a také bratři Boleslava III.
Boje o trůn skončily r. 1012 vítězstvím bratra Oldřicha. Jeho vlá
da byla dobrá.

Syn Oldřichův Břetislav se stal knížetem po smrti
svého otce r. 1037. Nazývá se pro svou statečnost
a sílu »český Achilles, obnovitel české říše«. Již
před svým nástupem na trůn velel vojsku, které po
razilo maďarského krále Štěpána a osvobodilo tak
Moravu. Svou manželku Jitku unesl násilím z klá
štera ve Schweinfurtu - posadil si ji na koně, pře
sekl řetez natažený v bráně a unikl tak svým pro
následovatelům. Při vojenské výpravě do Polska se
mu podařilo získat kosti svátého Vojtěcha, které
převezl do Prahy. Válečnou kořist dával lidem, aby
si mohli postavit nové domy. V té době vládl v čes
ké zemi pořádek, i když byl Břetislav nucen vést
války. Než zemřel, vydal zákon o následovnících na
trůnu: vždy nejstarší syn se stane knížetem v Praze,
ostatní bratři a sestry dostanou část země, ale mu
sí poslouchat knížete.

Břetislav a Jitka
Po smrti Břetislavově (1055) panoval jeho syn Spytihněv
(1 0 55 -106 1) a po něm druhý syn Vratislav (1061-1092). Byl
to statečný a m oudr/ kníže, který si dokonce vysloužil za pomoc
německému císaři Jindřichu IV. královskou korunu. Za jeho vlády
kvetlo krásné umění, obchod, pomocí klášterů se šířilo vzdělání.
Vratislav dal razit první české mince a dobře hospodařil ve
svých zemích.
Vratislavův syn BřetislavII. vládl jen osm let. Zrušil slovanský
klášter v Čechách, takže od jeho doby se mluvilo v kostelích
pouze latinsky, a bojoval proti zbytkům pohanských zvyků, které
se mezi lidem udržovaly. Po jeho smrti se na knížecířn trůně
vystřídalo několik panovníků, kteří vedli mezi sebou boje. Země a
lidé trpěli válkami. Budeme jmenovat jen dva význačnější panov
níky.
VladislavI. byl jeden z nejlepších Přemyslovců (1 109-1125).
Za jeho vlády se zakládaly církevní ústavy (kostely, školy a klá
štery), země byla rozdělena na 12 krajů (provincií) a ty na župy
(distrikty). V provinciích i v župách se stavěly obranné hrady,
podle německého vzoru často na příkrých skalách. V době Via-

dislavově žil kněz Kosmas (nar. 1045, zemř. 1125) Je významný
tím, že napsal českou kroniku o událostech od nejstarších dob
až do své současnosti. Jemu vděčíme za většinu toho, co víme
o starých dějinách.
Soběslav I. (11 25 -114 0) byl rozumný, opatrný a oblíbený kní
že. Od něho pochází prohlášení, že «hlavám národa českého
přísluší voliti sobě knížete a panovníka, císař německý ho jen
potvrzuje«. Snažil se o udržení nezávislosti české země a podaři
lo se mu porazit německého krále Lothara. Lothar jej potom
potvrdil jako českého knížete a dal mu úřad nejvyššího číšníka v
říši, tím i hlas při volbě císaře. Z toho se později vyvinula funkce
kurfiřtská (Kurfurst), kterou měli všichni čeští králové. (Sedm kur
fiřtů volilo císaře říše římské.)

2. ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH
Dějiny nejsou jen letopočty, seznam knížat a vybojované války.
Mnohem důležitější je mít představu, jak lidé před mnoha sty le
ty žili.
V Čechách a na Moravě se dlouho udržovalo původní slo
vanské rodové zřízení. Všichni lidé si byli před zákonem rovni,
nedělili se podle majetku, stavu nebo jména. Staří Čechové ne
znali otroctví v té míře jako Řekové nebo Římané. Porobenými a
nesvobodnými lidmi byli zločinci a zajatci z válek, ale protože
Čechové vedli málo výbojných válek, měli i málo zajatců.
Hranice země byly v podstatě stejné jako jsou dnes. Jen zá
padní Čechy patřily sousedům, zato součástí Čech byly kraje na
sever od dnešní hranice. Mezi Čechami a Moravou nebyly rozdí
lyV čele rodu a později země byl kníže. Slovo samo se vyvinulo
ze starého tvaru kňaz nebo kňaž, kde slyšíme dnešní slovo
»kněz«. Kníže u starých pohanských Čechů měl i funkci kněž
skou. Po přijetí křesťanství se funkce knížecí a kněžské oddělily.
Kníže byl zprvu nejstarší z rodu, později se panovníkem stával
provorozený syn. Podle prastarého zvyku byl kníže volen na sně
mu a po volbě mu lidé slavostně přísahali poslušnost. Samozřej
mě nebyla všechna knížata dobrými panovníky. Nespokojenost s
nimi vedla к nepokojům, bojům a násilnostem, ke střídání na trů
nu.

Knížata měla nejrůznější povinnosti a práva, na př. soudní a
vojenskou. Na vojnu nechodili povinně všichni mladí muži jako
dnes, do války táhl jen kníže se svou družinou. Jak přibývalo
obyvatel a země se sjednocovala pod vedením Přemyslovců,
povinností přibývalo a kníže propůjčoval určité části své funkce
jiným, na př. právo vybírat daně, právo honit zvěř, razit peníze,
soudit a podobně.
Většina lidí se živila zemědělstvím, tedy pěstováním polních
plodin a chovem zvířat. Ti šťastnější a šikovnější postupně zís
kávali více země; odtud se nazývali »zemané«. Jiní byli »bez ze
mě», tedy bezzemci (chlapové), a živili se službou, pronajímali si
pole, později odcházeli do měst a stali se z nich řemeslníci. Obě
skupiny osob byly svobodné, avšak ne bez povinností: zvláště v
době ohrožení museli stavět opevnění, příkopy, cesty, mosty,
hlídkovat, vozit potravu pro vojsko. Později к tomu patřila povin
nost stavby hradů, pomoci při lovu, poskytování přístřeší krá
lovým lidem, chov koní pro krále.
Země, hlavní zdroj obživy, patřila částečně obci (t. zv. občina:
lesy, řeky, rybníky, pastviny), později knížeti a králi, který dával
stavět města, hrady, kláštery. Částečně patřila země zemanům a
dědila se z otců na syna a dcery (t. zv. dědina). Zemanů s postu
pem doby ubývalo: na jedné straně z nich vznikala skupina bo
hatých pánů (šlechticů, rytířů), na druhé straně byli zchudlí vladykové, kteří se přidávali к pánům v době války i míru, dávali se
jim v ochranu a tvořili jejich čeledě a panoše.
Soudní řád byl založen na rovnosti lidí. Ani šlechtici ani kněží
neměli své soudy nebo zvláštní práva. Čtyřikrát do roka zasedal
v krajském městě soud, buď velký nebo malý, podle důležitosti
sporné věci. Nejdůležitější pro soudní řízení bylo dohnání provi
nilce к soudu a předložení důkazů (doličných předmětů). Soud
byl veřejný a soudce vyslýchal i svědky. Jen když to jinak nešlo,
rozhodl »boží soud«. Vedle těchto úředních soudů znali staří Če
chové soudy slibné a porotní, kdy rozhodovaly osoby povolané
od obou stran. Protože policie ve středověku neexistovala, mu
seli všichni řádní občané ručit společně za pořádek a honit zlo
čince. Když jej nedostihli, museli úřadům platit pokutu.
Správu země měli v rukou dvořané, úředníci. Česká země se
dělila na 10 krajů, moravská na 6 krajů. V čele stál správní úřed
ník, který dbal na obranu a udržování pořádku. Jiným úředníkem
byl komorník, který se staral o příjem peněz, soudce, lovčí (staral

se o lesy a lovnou zvěř), písař. Knížata (a později králové) získá
vali peníze z hospodaření na vlastních statcích, města jim platila
daně, nájemci odevzdávali pacht z používání lesů, na cestách se
vybíralo mýto. Sněm mohl odhlasovat na žádost panovníkovu
mimořádnou daň při korunovaci, svatbě nebo křtu v královské
rodině.
Důležitou úlohu měla církev. V té době existovala u nás jen
jedna křesťanská nauka, protestanti vznikli mnohem později.
Kněží a mniši pracovali též jako učitelé, písaři, zpovědníci a rád
cové. V klášterech se nejen modlilo, ale z nich se šířila vzděla
nost do celého okolí. Řada klášterů sloužila jako špitály nebo
útulky pro lidi staré a neschopné se živit. V klášterech mniši se
pisovali a opisovali knihy a tvořili umělecká díla.
Nejmocnějším sousedem byla říše římská, založená Karlem
Velikým v IX. století. Podle jeho představ měl být svět řízen z Ří
ma. Hlavou říše byl císař, ten měl být podřízen římskému papeži.
Ačkoliv Čechy s Moravou byly součástí říše, měly naše země
vždy zvláštní nezávislé postavení, které si však často musely
vybojovat. Císařové si osobovali právo nad sousedními zeměmi,
u nás však neměli ani moci soudní ani práva královská. Česká
knížata a králové měli vůči říši povinnosti: museli císaři poskyto
vat doprovod 300 vojáků a dávat se potvrdit ve svém panov
nickém úřadě. Na druhé straně měli právo účastnit se říšského
sněmu, volit císaře a zastávat úřady u dvora.

3. ČECHY KRÁLOVSTVÍM
Kníže Soběslav zanechal po sobě pět dětí, ale
čeští pánové si zvolili za knížete syna jeho před
chůdce Vladislava, který měl stejné jméno a vládl
jako Vladislavll. (1140-1173). Byl to panovník
silný a schopný, který zajistil zemi pořádek tím, že
dal pochytat a potrestat loupežníky. Za Vladislava
začíná pochod, který nazýváme absolutisací: kníže
(král) soustřeďuje ve svých rukou moc, obklopuje
se viditelnými odznaky své moci, jeho slovo je sva
té, vyžaduje absolutní poslušnost.
Vladislav se stal prvním dědičným českým krá
lem. Královskou korunu mu dal císař Friedrich Bar-

barossa г. 1158 v Regensburgu za slib vojenské
pomoci proti odbojnému italskému městu Milánu a
králem měl být každý Vladislavův nástupce na čes
kém trůně. Vladislav se skutečně tažení zúčastnil a
jeho vojáci se mnohokrát vyznamenali statečností.

Dva mladí rytíři z vojska Vladislavova jako první přeplavili
se přes řeku Addu. Jejich příklad strhl ostatní к následo
vání. Nepřátelé byli překvapeni a dali se na útěk. Oba
hrdinové byli králem vyznamenáni.

Za jeho vlády se v Čechách stavěly kláštery a v
Praze byl postaven první most, po královně naz
vaný Juditin, jehož zbytek je možno ještě dnes vidět.
Po smrti Vladislavově nastaly v Čechách špatné časy. Během
24 let se desetkrát vystřídal na trůně panovník, zemí táhla cizí
vojska a jednotliví pánové bojovali navzájem o moc. Jediným
dobrým králem byl přísný a spravedlivý Soběslav II., ochránce
chudých.

Přemysl Otakar I. (1 1 97 -1230) se sice ujal mo
ci násilím, ale podařilo se mu zemi vyvést ze zmat-

kú a nepokojů. V té době němečtí císařové usilovali
o rozbití moci českých králů: chtěli připojit Moravu
přímo ke své říši a podřídit si české biskupy. Svou
rozhodností a diplomatickým uměním tomu Pře
mysl zabránil. Postupně spojil všechny své podda
né a dostal na svou stranu i biskupa pražského.
Poslední překážkou byl jeho bratr, který proti němu
táhl s vojskem; den před bitvou se však Přemyslovi
podřídil (prý »z bratrské lásky a z lásky к vlasti«).
Roku 1212 získal král Přemysl důležitou listinu od
císaře Friedricha II, nazvanou »zlatá bulla sicilská«.
V ní je výslovně pojištěno království české na věčné
časy, Čechy dostaly právo připojit к zemi pohranič
ní území, o které přišly, a králové byli osvobozeni od
placení daní císaři.
Král Přemysl Otakar I. zavedl ještě jednu důleži
tou změnu: tak zvaný dědičný řád prvorozenců do
mu královského. Až dosud se totiž po smrti králově
stával nástupcem nejstarší Přemyslovec, jak roz
hodl před mnoha lety kníže Břetislav. Podle nového
řádu se králem stal nejstarší vlastní syn.
Co píše dějepisec o kralování Přemysla Otakara I.? Když král
dosedl na trůn své vlasti, nalezl Čechy svržené na nejhlubší stu
peň politické nemoci a nevážnosti, podrývané od nepřátel do
mácích i cizích, blízké úpadku - a když umřel, zanechal je svému
synovi jako říši samostatnou, nikomu nepodléhající, pokojnou a
svornou, požívající v Evropě vážnosti. A takového zdaru dosáhl
bez násilí, pouze opatrným užitím příznivých okolností,
důrazností své povahy a vůle, pomocí ušlechtilého bratra. To je
chvála, kterou dějepisec může dát jen málo panovníkům.

Václavi. (1 2 3 0 -1 2 5 3 ) dokončil otcovo dílo poli
tické tím, že Čechy předělal po stránce mravů. Po
stavil se do čela pohybu, do kterého se duch náro
da dával. Protože v zemi byl mír, přitahovala česká

země usedlíky z Německa. Výměna zboží vedla к
blahobytu a výměna myšlenek přispívala к povzne
sení obyvatel. Zdroje vzdělání byly tehdy v Itálii,
Francii a Německu. Čechy se definitivně staly sou
částí západní (římské) kultury.
Václav byl rázný a způsobný král, který si liboval
v básních a umění. Podle německého vzoru dával
stavět na skalách hrady, které proto mají německá
jména. Obchod prospíval dík míru v zemi a ražení
mincí ze stříbra. Do země přicházelo přepychové
zboží, drahé látky a součástky zbroje. К zábavě pá
nů a lidu sloužily nově zaváděné rytířské hry (turna
je, klání). Vojenské družiny nosily barvy a znaky
svých pánů. Začalo se užívat rodových jmen.
Na Václava měla vliv jeho moudrá sestra Anežka. Stala se
představenou kláštera a pro svou dobrotu byla považována té
měř za svátou. Jako «blahoslavená Anežka česká« patří mezi pa
tronky naší vlasti.
Za vlády Václavovy se do Evropy dostaly hordy divokých Tata
rů a Mongolů. Jejich vůdce Džingischán dobyl r. 1202 Asie.
Mongolové válčili na koních v obrovském množství. Kromě koní
neměli žádný majetek, ani půdu к obdělávání, nikdo z nich nebyl
svobodný. Potomci Džingischána se dostali až do Ruska, Polska,
Ukrajiny a Maďarska. Český král poznal jako první z evropských
křesťanských panovníků nebezpečí: organisoval obranu země a
psal ostatním vládcům, aby se spojili proti společnému nebez
pečí z východu. V bitvě u Lehnice ve Slezsku bylo křesťanské
vojsko poraženo dřív, než Václav mohl se svými muži přijít na
pomoc: pronásledoval však Mongoly, kteří se dali na útěk. Mon
golové pobyli nějaký čas na Moravě, ale dále na západ se nikdy
nedostali.

Přemysl Otakar II. (1253-1278), král, kterým
vrcholí řada českých panovníků, byl nejslavnější a
nejmocnější Přemyslovec na našem trůnu. Jeho
ušlechtilost, statečnost a moudrost budily respekt

panovníků v okolních zemích, spravedlivá vláda mu
přinesla lásku vlastních lidí. Rozumná politika spo
jená s vojenskou silou učinila z Čech středisko říše
táhnoucí se od Baltského až ke Středozemnímu
moři. Přemysl Otakar II. je pro svou moc a bohatst
ví nazýván KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ.

Pečeť krále Přemysla Otakara II.
představuje jeho samého v rytířské zbroji, na válečném
koni ve skoku, se znaky jeho zemí. Okolo je nápis
uvádějící jeho tituly.

Vojenské úspěchy Přemyslovy však nejsou to,
nač máme být hrdi. Jeho zásluhy leží především v

dobré správě vlastní země, v organisaci (uspořádá
ní) vlády. Král měl v úmyslu oslabit šlechtice a zřídit
mocný centralisovaný stát.
1) Zakládal města: stanovil místo, pověřil stavitele, který
vyměřil pozemky, a rozdělil je měšťanům. Obyvatelé museli po
stavit hradby, ale měli četná politická a hospodářská práva. Lidi
směli svůj majetek prodávat a byli zbaveni pracovních povinnos
tí. Do měst přicházeli noví osadníci, často z ciziny (Německa,
Holandska). V čele města stál purkrabí pocházející z nižší šlech
ty: podle zákona z r. 1261 byli všichni purkrabí podřízeni králi a
jeho zástupci, purkrabí pražskému. Tento zákon se stal zákla
dem českého městského práva, které trvalo 500 let!
2) Vydal nový zákoník. Otakar vydal nové zákony, které zlepši
ly postavení občanů a zaručovaly spravedlnost. Jestliže se ně
kdo cítil nespravedlivě odsouzen místním soudem, mohl se od
volat к nejvyššímu soudu v hlavním městě. U tohoto soudu vzni
kly tak zvané «zemské desky«, jakýsi soudní archiv, do kterého
byly zapisovaný nejen žaloby a spory, ale i trhy, prodeje, dědictví
atd., což mělo význam pro zákonný pořádek a bezpečnost v ze
mi. Váženou a čestnou funkci měli soudci, kteří se starali o veř
ejné bezpečí a zatýkali zločince. Ze zemských desek se dějepisci
dověděli mnoho o způsobu života našich předků.

Vláda Přemysla Otakara II. nebyla bez válek. S
křižáckou výpravou táhl král proti pohanským Pru
sům, velel šesti tisícům vojáků. Po vítězném ukon
čení boje však zacházel s poraženými vlídně. V
Prusku založil Přemysl město Královec (Kónigsberg,
Kaliningrad). Časté boje vedl s uherským králem: v
r. 1259 jej porazil na Moravském poli (podle řeky
Moravy, Marchfeld), nezmocnil se však jeho země,
nýbrž uzavřel s ním mír: chtěl, aby Uhry zůstaly sil
né proti vpádu Tatarů. Přes mírovou smlouvu a
provdání neteře Kunhuty za uherského prince vzni
kla roku 1271 nová válka, v níž byli Uhři znovu po
raženi. V tu dobu měla Přemyslova říše největší roz
sah: zahrnovala Čechy, Moravu, část Slovenska.

Horní a Dolní Rakousko, Korutany (Kárnten),
Štýrsko, Kraňsko, Chebsko, jižní Tyroly. Některá kní
žata polská a slezská, Branibory, Sasko až к Bal
tickému moři se poddávala jeho ochraně. Vedle to
ho byly všechny evropské země roztříštěny nebo
vysíleny, on byl nejmocnějším panovníkem, které
mu byla nabídnuta i koruna císařská.
Roku 1272 zemřel německý císař Richard. Došlo к volbě no
vého císaře. Mezi evropskými panovníky vládla závist a nenávist,
místo přímého jednání byly tajné porady a spolky. Jejich výsled
kem byla volba Rudolfa Habsburského za císaře. Otakar ho ne
měl rád a mrzelo ho, že jeho rad a návrhů se nedbalo. Rudolf
před volbu tajně slíbil knížatům, že získá země, které Otakar
spravoval, a chystal se na válku.

Dalších šest let znamenalo úpadek moci Pře
myslovy. Šlechtici v něm nenáviděli mocného a
pilného obhájce lidských práv. Otakar spoléhal i
na lidi nehodné. Ve chvíli, kdy potřeboval pomoc,
jej bývalí přátelé zradili. Roku 1276 se střetl v bitvě
s Rudolfem a byl poražen: z celé říše mu byly pone
chány pouze Cechy s Moravou. Došlo к sepsání
mírové smlouvy, kterou však Rudolf dalšími pod
mínkami tak pozměňoval, že bylo ohroženo samo
trvání a samostatnost českého království. Přemysl
byl ochoten jít ve svých ústupcích daleko, ale jeho
čest jako českého krále mu nedovolila, aby dopus
til, že by do záležistostí země zasahovali Němci. A
tak 26. srpna 1278 došlo к nové bitvě na Morav
ském poli. Nejspíš zradou v rozhodné chvíli bylo
vojsko poraženo a Otakar osamocen padl.
Smrt Přemysla Otakara znamenala pro národ katastrofu. Jeho
syn a nástupce byl teprve sedmiletý. O rok později byl oženěn s
Jitkou Habsburskou, 1238 se stal jako Václav Druhý
(1 2 8 3 -1 3 0 5 ) králem. Byl dobrotivý к lidem, staral se o zemi a
dal razit peníze (české groše) z dobrého stříbra. Zemřel ve věku
34 let.

Václav III. vládl jen rok a byl zavražděn v Olomouci roku 1306.
Protože neměl syna, vymřel tím královský rod Přemyslovců.

4. LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ
Václavova setra Eliška se provdala za Jana Lucemburského.
syna německého císaře Jinřicha VII. Čeští pánové vyslali prosbu
к císaři, aby jim dal syna za krále. Císař prosbě vyhověl a tak se
stal Jan českým králem (1310-1346).

Král Jan si však liboval ve vojenských dobro
družstvích a výpravách. Ty ho stály hodně peněz.
Proto prodával svůj majetek a vypisoval velké daně.
Roku 1316 se mu narodil syn Václav. Jan ho dal
do Francie na vychování. V 17 letech se mladý
princ vrátil do Čech. V tu dobu byl už nejenom
vzdělaný, ale měl i zkušenosti ze správy země a z
války. Při biřmování přijal jméno Karel a pod tímto
jménem ho zná celá Evropa. Karel, který si oblíbil
vlast své matky, se rozhodl Čechy a Moravu zvele
bit. Zavedl rozumné hospodářství a brzy se mu po
dařilo všechen královský majetek, který jeho otec
prodal, zase dostat zpátky. Objížděl sám po zemi,
zasedal u soudů a dbal na pořádek a spravedlnost.
Roku 1342 se stal papežem Karlův přítel a vychovatel z Fran
cie. Karel na něm vyprosil, že pražské biskupství bylo povýšeno
na arcibiskupství (1344), a tak se stalo nezávislým. R. 1346
padl král Jan v bitvě u Créscy (Kresčaku), kde bojoval, úplně
slepý, jen podle sluchu a citu, na straně Francouzů proti Angli
čanům. Vypráví se o něm, že šel do boje, který byl téměř proh
raný, se slovy »Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkalk
Jeho heslo »ich dien« přijal za své vítěz bitvy, princ z Walesu, a
dodnes je waleští princové nosí. Karel se stal jeho nástupcem
na trůně.

Karel IV. (1346-1378) byl nejvýznamnějším krá
lem, kterého kdy česká země měla. Za jeho vlády
Čechy nepoznaly válku a pozvedly se z chudoby к

velké slávě, moci a bohatství. Žádný král před Kar
lem a žádný po něm neučinil pro naši vlast tolik co
on. Nazýváme ho OTEC VLASTI. Nejvýznamnější
údaje z doby jeho vlády:
1347: slavná korunovace. Karel dal zhotovit nádhernou novou
korunu, kterou na počest patrona české země nazval
svatováclavskou. Dodnes se chová s dalšími klenoty na
Pražském hradě.
1348: založení univesity v Praze, jako první v říši a ve střední
Evropě vůbec. Universita byla věnována Čechům, ale
byla otevřena všem národům. Stala se střediskem vzdě
lanosti a pokroku v následujících stoletích. Kancléřem
university byl pražský arcibiskup, v čele profesorů však
rektor na každý rok nově volený.
1348: začato se stavbou hradu Karlštejna, kde chtěl Karel shro
máždit na místě tehdy nedobytném a nepřístupném to
nejdražší, co Čechy měly: korunu, archív, umělecké před
měty, relikvie. Karlštejn je i dílem uměleckým, obsahuje
překrásnou kapli sv. Kříže vykládanou zlatém.
1348: začato se stavbou nového opevnění Prahy a založeno
Nové město pražské, s přímými ulicemi a velkými námě
stími, které i dnes, po 6 0 0 letech, svědčí o velkorysosti a
rozumu Karlově.
1355: Karel IV. korunován v Římě na císaře.
1355: vydání zákoníku «Majestas Carolina«, jako základního zá
konu říše (dnes bychom řekli »ústavy«). V první části se
pojišťuje a upevňuje královská moc v Čechách, druhá
upravuje a zpřesňuje právní řád a soudní moc.
1355: Zlatá bulla Karlova stanovující poměry v říši a způsob
volby králů. Český král je volen na sněmu českých sta
vů. Císaře římského volí 7 kurfiřtů, jedním z nich je
český král. Morava byla potvrzena jako součást českého
království podobně jako Slezsko a Lužice (dnes jsou to
území v NDR a Polska).
1357: dokončení a vysvěcení katedrály sv. Víta na Hradčanech.
Kostel je postaven v nádherném gotickém slohu podle
francouzského vzoru (stavitelé: Matyáš z Arrasu a Petr
Parler). Postranní kaple sv. Václava má stěny ze

1357:
1361:

1378:
1378:

vzácných kamenů a obsahuje památky na sv. Václava a
Vojtěcha.
začato se stavbou kamenného Karlova mostu v Praze
přes Vltavu. Most dodnes stojí a slouží chodcům.
stavba «hladové zdi« v Praze. Šlo o součást opevnění, je
hož stavba zajistila lidem práci v době neúrody a vyděla
né peníze je zachránily před smrtí hladem.
«oprava mince«: stanovení, kolik stříbra musí mince ob
sahovat.
29. listopadu král zemřel.

Zhodnocení osobnosti krále Karla IV.:
1) Byl nejučenější císař celého středověku: uměl
pět jazyků, psal učené knihy, podporoval děje
pisce a umělce, vybíral si rádce a pomocníky
podle jejich schopností;
2) Měl smysl pro právo a pořádek: byl spravedlivý,
dodržoval smlouvy a sliby, všechno dával zapi
sovat a listiny udržovat v archivu, státní poklad
nu zanechal po sobě v pořádku;
3) Měl touhu po nabytí nových zemí a založení krá
lovské dynastie: zde se však dopustil největší
chyby, neboť s jeho synem se od malička za
cházelo jako s králem, byl proto rozmařilý a leh
komyslný;
4) Za jeho doby rozkvetlo krásné umění: malířství,
stavitelství, sochařství, literatura a vznikla řada
staveb, které se dodnes zachovaly.
VáclavIV. (1 3 7 8 -1 4 1 9 ) byl pravým opakem svého otce. Když
brzy po jeho nástupu na trůn vymřely všechny důležité osoby
království, jmenoval na jejich místa lidi nehodné, kteří mu.lichotili
a podporovali ho v jeho zálibách, lovu a pití vína. Brzy se dostal
do sporu s církví, který vyvrcholil zavražděním kněze Jana Nepomuckého.

Začátek XV. století byl ve znamení sporů nábo
ženských, národnostních a společenských. Slabý a
náladový král Václav měl proti sobě duchovenstvo,
šlechtu i vlastního bratra Zikmunda. V církvi stáli
proti sobě dva, později tři papežové. Na jedné stra
ně bylo bohatství, na druhé chudoba. Na universitě
se Češi cítili v nevýhodě proti cizincům. Královským
dekretem (1409) dostali sice Češi tři hlasy, zatím
co cizinci měli dohromady jen jeden, na protest
proti tomu však cizí studenti Prahu opustili a s nimi
i profesoři a obchodníci.
Do doby Václavovy spadá začátek protestantismu. Ke vzniku
protestanských církví přispěli nehodní katoličtí kněží, kteří dbali
spíše na své vlastní pohodlí, dobrý život, bohatství a radovánky,
než aby se starali o prosté věřící. Peníze získávali prodejem odpustků. Různí kazateié, kteří pranýřovali zlořády v církvi a rozma
řilost, měli u lidí velký úspěch. Tito učení mužové se ptali: je kře
sťanství v římské (katolické) církvi stále učením Kristovým a jeho
apoštolů nebo se od něho odchýlilo? A hned odpovídali: dědictví
církve jsou knihy, Písmo svaté, bible: všechno ostatní, co si lidé v
průběhu času přidali, můžeme kritisovat, odporovat tomu, zavrh
nout to. Kristus byl chudý, apoštolově také, a proto i církev má
být chudá. Katolická církev naopak odpovídala: my jsme se od
ducha Kristova neuchýlili, ten je v církvi a pomáhá nám rozlišo
vat správné od špatného: co církev učí, je vždy správné.
U nás vystoupil s kritikou poměrů Konrád Waldhauser, po
něm Jan Milíč z Kroměříže a později zejména Jan Hus
(1 3 6 9 -1 4 1 5 ) a jeho mladší přítel Jeroným Pražsky.

Jan Hus vystudoval v Praze svobodná umění a
theologii, stal se mistrem v těchto oborech, potom
děkanem filosofické fakulty a konečně rektorem
university. Kázal v Kapli betlémské v Praze a byl ov
livněn učením Angličana Johna Viklefa. Nejdříve
mluvil jako jeho předchůdci proti obohacování kně
ží a jejich špatnému životu. Později zasahovalo jeho
učení daleko více podstatu a povahu katolické cirk-

ve (Hus odmítal papeže a kardinály, nevěřil v pro
měňování chleba v tělo Kristovo atd.). Roku 1414
odjel Jan Hus na církevní sněm v Konstanz (Kostni
ci) na Bodamském jezeře, aby tam své učení obhá
jil. Protože nechtěl od něho ustoupit a shromáždění
nepřesvědčil, byl prohlášen za kacíře, jeho duše
podle tehdejšího zvyku dána ďáblovi a tělo katovi.
Jan Hus byl 6. července 1415 upálen a jeho popel
vsypán do Rýna. Češi nesli tento skutek nelibě a
považovali Husa za mučedníka, který pro pravdu
musel zemřít.

Takto si malíř po 500 letech představoval upálení Jana
Husa. Hus má na hlavě posměšnou korunu, na ní jsou
namalováni čerti. Kněz dává Husovi poslední možnost
litovat hříchů.

Jan Hus stál na straně krále Václava. Jeho učení se rozmáha
lo a šířilo po celé zemi, Husovi kněží přejímali katolické fary. Hu
sovi přívrženci se nazývali »husité« nebo »kališníci«, protože ne
jen kněží, nýbrž i lid přijímali jak hostii tak víno z kalicha. Později
se Václav zalekl hrozby svého bratra a císaře Zikmunda, že doj
de pro náboženské spory к válce proti Čechům, a zaváděl nási
lím katolictví. Revoluční nálada dosáhla prvního vrcholu r. 1419,
kdy lid vedený knězem Janem Želivským vnikl na novoměstskou
radnici v Praze, a když se jim nepodařilo vysvobodit vězně, vyho
dil z okna radní pány. Zpráva o tom se donesla králi, kterého z
rozčilení ranila mrtvice a brzy na to zemřel.
Král Václav měl mnoho vad (byl slabý, rozmarný, trpěl na oblí
bence), ale nebyl sobecký a lidi ho měli rádi. V přestrojení chodil
na trh a kontroloval, zda prodavači nešidí chudé lidi. Po jeho
smrti se nástupcem stal bratr Zikmund, ale ke kralování se ne
dostal, protože vypukla občanská válka. Toto údobí nazýváme
DOBOU HUSITSKOU.. Většina obyvatel byla husitského smýšle
ní, pouze v bohatém městě Kutné Hoře byli převážně katolíci.
Husité přepadali a ničili katolické kostely a kláštery. Lidi utíkali
do měst nebo vstupovali do vojska, jiní táhli krajem, blouznili o
konci světa a činili pokání.

Vůdcem husitského vojska byl Jan Žižka z
Troncnova, který se vyznamenal jako neporazitelný
válečník. Dovedl s malým počtem vojáků porazit
silného nepřítele, protože uměl spojit svou pověst
nepřemožitelného vůdce s nadšením vojáků a s vá
lečným uměním. Jeho vojenské umění (taktika)
spočívalo na těchto rozhodujících prvcích:
• soustředil se na obranu, lákal nepřítele do
léček;
• uměl si najít výhodné bojiště, které zlepšoval
zákopy;
• z vozů postavil hradbu, za kterou se skryli vojáci;
• neměl drahou jízdu, jen pěšáky a děla;
• bojoval s lidovými zbraněmi, které si každý
snadno opatřil;

•

ovládl
umění hbitých
a organisovaných
pochodů.
Proti husitům táhly křižácké výpravy, nadšenci a
placení vojáci ve službách papeže a katolických
pánů, kteří měli ve znaku kříž. Husiti se znamením
kalicha na praporech je však porazili.

Jan Žižka z Trocnova

Jan Žižka zemřel r. 1424. Po jeho smrti mělo husitské vojsko
několik vůdců, z nichž nejznámější byl Prokop Holý (zvaný Pro
kop Veliký). Protože husité nemohli být poraženi vojensky, sáhl
Zikmund к jednání. Pozval je к rozpravě na sněm do Basileje.
Mezitím ale mezi husity nastala neshoda a spory, které vyvrcho
lily bitvou mezi dvěma hlavními stranami: umírněnou jednotou
panskou, na jejíž straně bojovala i Praha, Plzeň a Mělník, a revo
luční jednotou městskou. Panská jednota zvítězila (1434 u Li
pan) a tím byl učiněn konec revolučnímu hustiství. Dozvuky této
doby však trvaly ještě několik desítek let a až do dnešních dob
zůstaly mezi Čechy vzpomínky na dobu, kdy malý a statečný ná
rod bojoval vítězně za svou pravdu proti silnějšímu nepříteli. Hu
sitské války měly ovšem též svou stinnou stránku: tisíce
mrtvých, zpustošená pole, zchudlá země, zničené kulturní pa
mátky.

5. ČECHY V ČASNÉM NOVOVĚKU
Brzy po bitvě u Lipan zemřel císař Zikmund i jeho nástupce Al
brecht (manžel Zikmundovy dcery). Albrechtův syn Ladislav se
narodil až po otcově smrti a nazývá se proto Pohrobek. Než do
spěl, panovalo v Čechách bezvládí. Země byla střídavě pod vli
vem několika význačných pánů, z nichž nejvýznamnější se uká
zal Jiří z Poděbrad. Když se mladý Ladislav stal nakrátko králem,
zůstal Jiří ve funkci «správce země«, a po jeho smrti (1457) byl
sám zvolen za krále.

Jiří z Poděbrad (1 4 57 -1 4 71 ) byl výraznou osob
ností pohusitské doby. Diplomatickým jednáním,
moudrostí, statečností v boji a rázností si získal au
toritu. Jako každá válka i války husitské porušily
hospodářství, pořádek a mravy lidí. Kdekterý rytíř s
bandou lidí sobě podobných jezdil po kraji a loupil.
Zásluhou Jiřího se vrátil do země klid, loupeživí
rytíři byli pochytáni a potrestáni. Po celý jeho život
se však nepodařilo dojity к vyrovnání mezi církví v
Čechách a papežem v Římě: Češi trvali na svém
»kališnictví« a v cizině je považovali za »kacíře«. Jiří

sám byl nazýván »husitský král«, což se strany Če
chů bylo^vyznamenáním, z úst cizinců znělo po
směšně. Čechy byly první zemí v křesťanském svě
tě, kde církev nemohla zasahovat do řízení státních
věcí (jak je tomu nyní skoro všude). Jiří však nebyl
bezbožný: naopak, viděl zřetelně nebezpečí, které
křesťanstvu hrozilo z východu, od Turků, a snažil se
proto všechny křesťanské krále Evropy sjednotit ke
společnému odporu. To se mu nepodařilo. Jiří mu
sel taky vojensky zápasit s uherským králem Ma
tyášem a tyto všechny boje a nejednota Evropu
oslabovaly.
Vladislav II. (1 4 7 1 -1 5 1 6 ) z rodu polských Jagellovců byl
slabý král, za jehož vlády docházelo к bojům uvnitř země. Moc
na sebe strhávala šlechta. Připomeňme si však, že v té době do
spívala v Čechách gotika svého vrcholu a že po králi Vladislavovi
je pojmenován překrásný sál na Pražském hradě.
Za panování jeho syna Ludvika I. (15 1 6 -1 5 2 6 ) došlo к se
psání Svatováclavské smlouvy, která uzákonila na 30 0 let rozdě
lení a vyměření moci pánů, rytířů a měšťanů. Týkala se soudů,
obchodu, obrany země a vybírání daní. Král Ludvík se utopil jako
dvacetiletý po prohrané bitvě s Turky u Moháče při brodění přes
řeku.
Ferdinand I. (1 5 2 6 -1 5 6 4 ) byl první panovník ze starého rodu
Habsburků, který nastoupil na český trůn. Habsburkové pochá
zeli ze Švýcarska, v průběhu staletí získali panství v Elsasku,
Švábsku a konečně v Rakousku (1276), dík Rudolfovi, přemoži
teli našeho krále Přemysla Otakara II. Od doby Ferdinandovy
byly naše země až do r. 1918 spojeny s Rakouskem.

Po jeho synovi MaximiHánu (1546-76) panoval
vnuk Ferdinandův Rudolf II. (1576-1612), který si
oblíbil Čechy a přeložil sídlo své vlády do Prahy. Byl
to velký přítel umění a vědy. Sbíral obrazy a jiné
umělecké předměty a ukládal je na Hradčanech.
Tak vznikla světoznámá Rudolfínská galerie, která

však utrpěla nesmírné škody za třicetileté války.
Rudolf povolal na svůj dvůr alchymisty (chemiky) a
hvězdáře (Tycho Brahe z Dánska, Johanna Keplera
z Německa), a tak položil základy к vzniku přírod
ních věd v naší zemi.
Zatimco Ferdinand i Maximilián trpěli protestan
tismus (reformaci), Rudolf se snažil o návrat kato
lictví. Napětí mezi přívrženci obou náboženských
směrů bylo v českých zemích zesilováno rozporem
národním, česká šlechta chtěla mít část moci, kte
rou měl král. Nástupce Rudolfův Ferdinand //.
(1 6 19 -1 6 37 ) vládl opět z Vídně. Roku 1618 došlo
к povstání českých pánů proti králi. Několik odváž
livců vtrhlo na hrad, přepadlo královy zástupce (místodržící) a vyhodilo je z okna. (Pan Slavata a pan
Martinic spadli do hnoje, takže se jim nic nestalo.)
Potom si Češi zvolili svého krále, Bedřicha Falcké
ho. Povstání bylo však špatně připraveno, a tak se
Ferdinandovi podařilo je potlačit. Bedřich panoval
jen přes jednu zimu (nazývá se posměšně »zimní
král«) a před bojem utekl. Rozhodná bitva byla sve
dena 1620 na Bílé hoře u Prahy. Po porážce byli
odbojní čeští páni potrestáni ztrátou majetku i živo
ta, protestantská církev zakázána, její příslušníci se
museli dát ke katolické církvi nebo opustit zemi.
Jedním z těch, kteří odešli, byl kazatel prote
stantské Jednoty českých bratří, Jan Amos K o 
m e n s k ý (Comenius, 1592-1670). Byl první, který
se theoreticky zamýšlel nad výchovou a vzděláním
dětí, a přísluší mu zásluha o vznik škol, jak je zná
me v podstatě dodnes. Napsal knihy »Schola ludus« a »Didactica magna«, ve kterých vyslovil pe

dagogické (výchovné) zásady. Požadoval přirozené
hravé vyučování, jednotné základní školství a vzdě
lání pro všechny děti, názornost, samostatnost žá
ků a učení v mateřské řeči (ne v latině) od jednodu
chého к složitému. Jeho obrázková učebnice Ю гbis pictus« se užívala ve školách až do XIX. století.
Kromě toho napsal řadu dalších knih náboženské
ho obsahu. - J. A. Komenský je pohřben v Naardenu (Nizozemí). Považujeme ho za prvního exulanta,
který opustil svou vlast, protože nesouhlasil s vlá
dou. Žil a učil v několika zemích Evropy, a proto se
nazývá »učitel národů«.

Jan Amos Komenský

6. DOBA NÁRODNÍHO ÚPADKU
A. OBROZENÍ
»Bílá hora« se stala znamením ztráty české samostatnosti.
Kromě poměrně krátké doby, kdy vládl Jiří z Poděbrad, byl však
už před tím český národ přes dvě století v úpadku. Léta po Bílé
hoře znamenala útisk kulturní, náboženský, politický a jazykový.
Nazýváme je podle románu spisovatele Aloise Jiráska »dobou
temna«.
V letech 1 6 1 8 -1 6 4 8 zuřila v Evropě t.zv. třicetiletá válka; bit
va na Bílé hoře byla jen jedním z mnoha vojenských střetnutí.
Bojovala proti sobě vojska rakouská, německá, švédská, dánská,
francouzská a španělská, katolíci proti protestantům. Nejzná
mějším vůdcem vojska byl český šlechtic A lb r e c h t z V aldš t e j n a (Wallenstein). Stál několik let věrně na straně císaře
Ferdinanda. Pro svou vznětlivou povahu nebyl u dvora oblíben.
Nepřátelé ho pomluvili, že chystá proti císaři úklady, a Ferdinand
ho sesadil. Brzy ho však musel znovu povolat do čela vojska,
protože bez Valdštejna se nedalo zvítězit. Valdštejn se stal ge
neralissimem armády a byl jmenován vévodou frýdlantským. Na
svém panství zaváděl moderní methody řemeslné výroby a ze
mědělství. Později se chtěl smluvit s císařovými nepřáteli a Fer
dinand ho dal zavraždit (Cheb, 1634).
Roku 1627 ztratily Čechy svoje ústavní politické svobody a
byly pevně začleněny do dunajské monarchie.
Za vlády Ferdinandových nástupců Leopolda I. (1658-1705),
Josefa I. (17 05 -11) a Karla VI. (17 11 -40) bojovala říše proti
vpádu Turků. Turci se dostali sice až к Vídni, kterou 1683 obleh
li, ale postupně byli vytlačeni až na Balkán. Tak si získala du
najská monarchie (české, rakouské a uherské země) zásluhu o
zachování křesťanství ve velké části Evropy.

Marie Terezie (1740-80) a její syn JosefII.
(1780-90) zavedli četné politické a sociální refor
my. 1781 bylo zrušeno nevolnictví (všichni lidé se
stali svobodnými) a nekatolická náboženství byla
postavena na roven katolickému. 1788 byl zrušen
trest smrti a stát převzal péči o staré a nemoc
né. Byla zavedena povinná školní docházka. Josef

II. je typickým představitelem panovníka doby osvícenské. Rušil kostely a kláštery a vládl podle ro
zumu. Jeho politika zmenšila protiklady ve společ
nosti a zabránila revolučnímu výbuchu nespoko
jených chudáků ve městech a na venkově podob
nému tomu, к němuž došlo v té době ve Francii
(Velká francouzská revoluce).
České země a zejména Praha dostaly v XVIII. stol. svou
tvářnost, jak ji známe dodnes: tvořily se vesnice, města
rostla a bohatla. Typickou stavbou se staly kostely s kupolemi a
cibulovitými věžemi (barokní styl). Na zámcích žili a tvořili hudeb
ní skladatelé. Z Čechů to byli na přiklad J. V. Stamic, J. A. Benda,
Josef Mysliveček, F. X. Richter, F. X. Brixi, později J. L. Dušek,
A. Rejcha, K. Stamic, J. J. Ryba (Česká mše vánoční) a desítky
dalších. V té době se říkalo: co Čech, to muzikant.
Roku 1753 se narodil kněz a vychovatel J o s e f D o b 
r o v s k ý . Na podnět svého zaměstnavatele hraběte Nostice
se zabýval studiem vymírajícího českého jazyka. V tu dobu mlu
vila většina městského obyvatelstva německy, čeština se udržo
vala hlavně na venkově. Dobrovský položil základ к slavistice
(zkoumání slovanských jazyků) a vyvolal zájem jiných vzdělaných
lidí o českou řeč, národní zvyky a historii. Tito muži a
ženy, které nazýváme BUDITELÉ, doslova probudili národ z jeho
»spánku« a uvědomili lidi, že jsou příslušníky starého evropské
ho národa s bohatou kulturou a slavnými dějinami.
J o s e f J u n g m a n n , pokračovatel Dobrovského, napsal Slov
ník jazyka českého, který dokázal, že čeština dovede vyjádřit tolik
co němčina nebo latina. Spisovatelé a básníci chodili mezi ven
kovské lidi a sbírali staré pověsti, písně, pohádky a vyprávění
(Karel Jaromír E r b e n , Božena N ě m c o v á ) . Erben skládal též
básně na lidová themata (sbírka »Kytice«). Nejznámější román
Němcové je »Babička«, ve které spisovatelka zachytila život a
zvyky na venkově v době svého mládí.

V XIX. století se národ jakoby znovu narodil, říká
me též »obrodil«. tato doba se proto nazývá NÁ
RODNÍ OBROZENÍ. Politické samostatnosti však
Čechy ještě nedosáhly. Zásluhu o národní obrození
měli dále:

Václav Matěj K ra m e r i u s , vydavatel českých knih a novin;
Karel H a v l í č e k - B o r o v s k ý , novinář a spisovatel;
K a r e l H y n e k M á c h a , romantický básník (báseň »Máj«);
Pavel J o s e f Š a f a ř í k , napsal «Dějiny slovanského jazyka a
literatury« a «Slovanské starožitnosti, ve kterých dokázal, že
Slované patří do Evropy jako jiné národy;

Jindřich Šimon В a a r, Karel Václav R a i s , J o s e f H o l e č e k ,
Eliška K r á s n o h o r s k á , Karolina S v ě t l á , psali romány ze
jména z vesnického prostředí;
J o s e f Kajetán T yl skládal divadelní hry. V jeho zpěvohře »Fidlovačka« po prvé zazněla píseň «Kde domov můj«, která se stala
národní hymnou;
Václav H a n k a , jazykozpytec (linguista), nalezl a popsal staré
středověké rukopisy (Královédvorský a Zelenohorský, podle mí
sta jejich nálezů), které nám daly nahlédnout do doby českých
pověstí. O pravost Rukopisů vypukl brzy spor, který dodnes ne
byl uspokojivě vyřešen.
J o s e f M á n e s a Mikoláš A l e š , malíři, zobrazovali život čes
kého venkova a zejména Aleš ilustroval knížky;
Bedřich S m e t a n a , hudební skladatel, napsal několik oper
(nejznámější: Prodaná nevěsta) a koncertních skladeb (na př. Má
vlast);
Antonín D v o ř á k , mladší hudební skladatel koncertů a
symfonií (nejznámější číslo 9, Novosvětská);
František P a l a c k ý , dějepisec a politik, který s nesmírnou
péčí a pečlivostí sebral všechny historické doklady a napsal kni
hu «Dějiny národu českého«.

Čechy zůstaly nadále součástí rakouské říše. Po
Josefovi II. nastoupil na trůn jeho bratr Leopold //.
(1 7 9 0 -1 7 9 2 )
po
jeho
smrti
František /I.
(1792-1835), poslední císař Svaté říše římské, za
něhož prožívala země války, na př. napoleonské.
Značný podíl na moci měl jeho rádce, ministr a
později kancléř Clemens kníže Metternich. Je
ho úsilí o udržení jednoty a velikosti říše vedlo к to
mu, že se pomocí policie a censury potlačovaly.

všechny snahy o národní samostatnost a o vytvo
ření ústavy. Metternichova vláda nedbala potřeb
českého národa a hněv proti ní byl tak silný, že
někteří Češi počítali i s Německem jako pomocní
kem proti Rakousku. Volání po svobodě vyvrcholilo
v revolučním roce 1848. Vůdčí osobností byl děje
pisec František Palacký. Odmítl jednat s němec
kými politiky o připojení Čech к velkoněmecké říši,
která měla zahrnovat všechny německy hovořící
obyvatele Evropy, ale požadoval přeměnu Rakous
ké monarchie ve spolek osmi rovnoprávných náro
dů. Každé území mělo mít vlastní správu a soudy,
jen doprava a vojsko měly být společné. Tyto poli
tické plány se měly projednávat na Slovanském
sjezdu v Praze. Mezitím se ale vzbouřili studenti a
dělníci, kteří protestovali proti sociální bídě. Povstá
ní bylo vojensky potlačeno a sjezd se rozpustil.
Rovněž ve Vídni a v Maďarsku vypukly nepokoje.
Říšský sněm zasedající v Kroměříži se stačil ještě
dohodnout na návrhu federální ústavy, ale vláda ve
Vídni se dostala do vojenských rukou: starý císař
musel odstoupit a mladý František Josef!.
(1 8 48 -1 9 16 ) rozpustil sněm a zrušil ústavu.
Na několik let byl vývoj zastaven. Vláda se centralisovala na vídeňském dvoře. Teprve vojenské
porážky Rakouska (1859, 1866) způsobily uvolně
ní uvnitř říše, Maďarsko získalo 1867 určitou sa
mostatnost a stát se nyní nazýval »RakouskoUhersko«. Čechy ale musely ještě dlouho čekat,
než byla čeština uznána za úřední řeč. Češi též
těžce nesli, že se císař nedal korunovat na českého
krále. Když opět zasedal říšský sněm (parlament),
bojkotovali čeští poslanci několik let jeho schůze.

Národní uvědomění se probouzelo též na Slovensku. Slováci
žili po staletí jako součást uherského království (Maďarska). Pro
jazykovou příbuznost existovalo mezi Čechy a Slováky vždy kul
turní spojení. Tak na příklad slovenští evangelíci se modlili podle
české bible a někteří slovenští spisovatelé (Jan Kollár) psali čes
ky. Hlavní osobou, které Slováci vděčí za probuzení, byl L ud o v i t Š t ú r (1815-1856). Jako jednadvacetiletý slavnostním
slibem zavázal mládež к věrnosti národu. Spolu s Hurbanem a
Hodžou se 1843 dohodli na zásadách spisovné slovenštiny a
Štúr potom napsal její gramatiku. Mimo to psal básně a jiná lite
rární díla, novinové články a v uherském sněmu vystupoval na
obranu práv Slováků.

7. DOBA NEJNOVĚJŠÍ
Roku 1891 se stal poslancem říšského sněmu
Tomáš G. M a s a r y k , profesor filosofie na pražské
universitě. Zajímaly ho problémy lidské společnosti
(sociologie), jako sebevraždy, postavení dělníků,
vzdělání, svoboda národa. Jeho spisy, přednášky a
organisační činnost ho učinily známým. Učil, že
každý jednotlivec je povinen vzdělávat sebe a své
okolí: tím prospívá národu a celému lidstvu. Zdů
razňoval důležitost drobné práce. Byl přesvědčen
jako František Palacký, že rakouskou monarchii lze
reformovat, že lze všem národům v ní zajistit svo
bodu a stejná práva. К přeměně říše na federaci se
přikláněl také následník trůnu František Ferdinand,
ale všem těmto plánům byl učiněn konec světovou
válkou (1914-1918). Ve válce stály na jedné stra
ně Rakousko, Německo, Itálie a Turecko, na druhé
Rusko, Anglie, Francie, Srbsko a později USA a
Itálie.
Český národ nebyl na válku připraven a vojáci
bojovali za vládu s nechutí. Mnozí z nich přeběhli
na stranu nepřítele a utvořili tam samostatné vo-

jenské jednotky (legie). Řada Čechů hledala spásu
v Rusku a přála si, aby vzniklo české království pod
ruským vlivem. Masaryk odešel do ciziny a organisoval tam politický a vojenský odpor proti Rakous
ku: psaním článků, přesvědčováním diplomatů,
sbírkou peněz mezi americkými krajany. V tom mu
pomáhal jeho mladší spolupracovník Edvard Be
neš. Francie měle zájem na rozbití RakouskoUherska a její vláda podporovala snahy českých
politiků. Také president USA Woodrow Wilson za
řadil do svých mírových podmínek požadavek svo
bodného vývoje národů Rakousko-Uherska. V Pra
ze se utvořil pod vedením politika Karla Kramáře
národní výbor. Tento výbor zamítl na konci války
prohlášení nového císaře Karla I. oznamující rozdě
lení říše podle jazykových hranic. Rakousko kapitu
lovalo^ a 28. října 1918 byl vyhlášen samostatný
stát Čechů a Slováků. Slováci se к tomuto státu
připojili 30. října t.zv. Martinskou deklarací.

T. G. Masaryk

M. R. Štefánik

O vznik společného státu se zasloužil Milan
R. Š t e f á n i k (1880-1919). Narozen na Slovens
ku, chodil do školy v Bratislavě, studoval astrono
mii v Praze a pak odešel do Francie, kde vědecky
pracoval na hvězdárnách. Po vypuknutí války
vstoupil jako letec do francouzské armády a dosáhl
hodnosti generála. Organisoval české a slovenské
dobrovolníky do legií a jeho činnost se dostala na
diplomatickou úroveň. Masarykovi a Benešovi
upravoval cestu do vlivných kruhů politických a vo
jenských a získal jim mnoho přátel a autority. Při
návratu do vlasti zahynul v troskách letadla, s
kterým chtěl přistát v Bratislavě.
V novém státě žilo vedle 8 milionů Čechů přes
dva miliony Slováků, přes tři miliony Němců (zejmé
na v severních Čechách a na severní Moravě), Po
láci, Maďaři a Rusíni (obyvatelé Podkarpatské Ru
si). Politicky bylo Československo demokratickou
republikou. V jejím čele stál volený president, jimž
se stal Tomáš G. Masaryk. E. Beneš byl ministrem
zahraničí. Československo vzniklo z vůle vítězných
velmocí (USA, Francie, Vel. Britanie) a jeho zahra
niční politika byla na ně, zvláště na Francii, pevně
vázána. Stát se nedovedl vyrovnat se svými nejbližšími sousedy (Německem, Rakouskem, Polskem,
proti Maďarsku dokonce uzavřel vojenský spolek)
ani s vlastními obyvateli hovořícími německy, kteří
neměli vliv na sepsání ústavy. Češi se dovolávali
svého historického práva na sebeurčení, ale upírali
je Němcům, Polákům a určitý čas i Slovákům, s
kterými zacházeli jako se skupinou československé
národnosti ale ne jako s národem. Tato nešťastná
politika, na kterou zahynulo Rakousko-Uhersko, při-

spěla po dvaceti letech к zániku Československa.
Přesto bylo Československo do r. 1938 dík ně
kolika moudrým politikům klidným a úspěšným
svobodným státem. Lidé s volebním právem se
mohli rozhodnout pro jednu z nejméně deseti poli
tických stran, které zastupovaly hlavně skupiny ho
spodářského zaměření. Československo vyváželo
své výrobky do světa a československé peníze mě
ly uznávanou cenu.
V letech 1 9 2 9 -1 9 3 2 zasáhla Československo světová hos
podářská krise. Měla za následek nezaměstnanost a bídu. V
sousedním Německu se dostal к moci diktátor Adolf Hitler. Ně
mecky mluvící obyvatelé ČSR (v Sudetech) vytvořili novou stranu
pod vedením K. Henleina, který si byl jist Hitlerovou pomocí a
připravoval odtržení Sudet od Československa a jejich připojení
к německé říši.

Roku 1935 se vzdal úřadu presidenta republiky
osmdesátipětiletý Masaryk a jeho místo zaujal
Edvard B en eš. Jeho politikou bylo sbližování se
Sovětským svazem a nakonec podepsání smlouvy
o vzájemné vojenské pomoci. Roku 1938 se Hitler
rozhodl zničit Československo. Požadoval odstou
pení pohraničních území a vyhrožoval válkou,
kdyby československá vláda neuposlechla. Západ
ní mocnosti ve snaze válce zabránit podepsaly v
Mnichově rozhodnutí přikazující Československu
vydat Sudety Německu. Sovětský svaz zůstal pou
ze u slibu vojenské pomoci. Tak vládě Českoslo
venska opuštěného od všech spojenců nezbylo než
uposlechnout.
Půl roku po «mnichovském diktátě«, jak se
smlouva nazývá, se republika rozpadla úplně: Če
chy a Morava byly obsazeny německou armádou a
prohlášeny za «protektoráte, Slovensko se osamo-

statnilo. Německo uzavřelo se Sovětským svazem
smlouvu a obě země se společně vrhly v srpnu
1939 na Polsko. Tím začala druhá světová válka
(1939-1945).
Protektorát byl pod přímým dohledem nacistického Německa,
v zemi byly vojenské posádky a ve městech se usadila německá
policie. Mnoho lidí, kteří nějak protestovali nebo bojovali proti
obsazení, bylo uvězněno, odvezeno do koncentračních táborů,
mučeno nebo popraveno. České vysoké školy byly zavřeny.
Německo mělo zpočátku vojenské úspěchy při svém tažení na
západ, od r. 1941 i na východ, ale po nezdařilém obsazení Rus
ka a vstupu USA do války se válečné štěstí začalo obracet. Češi
a Slováci, kterým se podařilo ze země utéci, se připojili к spoje
neckým armádám. Zasloužili se na příklad jako letci při bitvě o
Anglii, na výhodní frontě se utvořily celé velké vojenské
jednotky.

Edvard Beneš se po mnichovském diktátu vzdal
úřadu presidenta a odjel do Londýna. Tam se při
pravoval se svými spolupracovníky na konec války.
V r. 1943 uzavřel novou smlouvu se Sovětským
svazem a později přesídlil do Moskvy. Odtud se
dostal s postupující sovětskou armádou nejprve na
Slovensko. V Košicích vyhlásil svůj vládní program,
který zrušil dosavadní československou ústavu a
položil základ к nastolení komunistického režimu.
Po skončení války v Evropě (9. května 1945) se
vláda vrátila do Prahy.
Československá republika vypadala nyní jinak
než před válkou. Podkarpatská Rus připadla Sovět
skému svazu. Z republiky byli vyvezeni téměř všich
ni německy mluvící obyvatelé. Pod vlivem osvobo
zení většiny území sovětskou armádou, propagan
dy a znárodnění velkých průmyslových podniků a
bank získala komunistická strana v r. 1946 asi
40% hlasů. Nekomunistická oposice neměla dost

moudrých politiků. Komunisté mohli připravovat
úplné převzetí moci. Došlo к němu v únoru 1948
(komunistický puč). Od toho data se Českosloven
sko, navenek samostatná republika, stalo kolonií
Sovětského svazu: politika, hospodářství, celý spo
lečenský život se přizpůsobily poměrům v SSSR. Li
dé, kteří nesouhlasili s novým režimem, odešli do
ciziny nebo byli uvězněni. Mnoho lidí bylo poprave
no nebo ve vězení zemřelo.
Brzy po komunistickém puči se president Beneš
vzdal své funkce po druhé a na podzim téhož roku
zemřel. Od té doby, jen s krátkou přestávkou po
r. 1968, se presidentem stal šéf komunistické stra
ny. V rukou strany byla však veškerá moc, nejen úřad presidenta a předsedy vlády.
Jak vypadal život v Československu? Komunisté zrušili vedle
skautské organisace i všechny ostatní, které nemohli kontrolo
vat. Skautští vůdcové byli odsouzeni pro činy, které nespáchali,
protože soudci nesměli soudit podle svého svědomí, ale podle
příkazů policie. Mladí lidé se mohli dostat к vyššímu vzdělání (do
gymnásií, na odborné a vysoké školy) jen s dobrým «kádrovým
posudkemc Také o přijetí do zaměstnání rozhodoval »posudek«.
Kádrový posudek byla tajná zpráva, informace, kterou dal nějaký
komunista z okolí byliště, ředitel školy nebo podniku, kde člověk
pracoval: vojenský velitel psal posudek na chlapce, kteří z vojny
odcházeli do civilu. Toto vysvědčení šlo ale tajně do rukou pou
ze komunistům v podniku nebo ve škole, kde se člověk ucházel
o místo. Bylo důležitější než výsledek zkoušky nebo školní
vysvědčení. Velkou překážkou mnoha talentovaných lidí byl je
jich «třídní původ«, totiž čím byl jejich otec a matka. Děti dělníků,
policistů a komunistických funkcionářů měly větší šanci dostat
se na studia než děti sedláků, obchodníků nebo úředníků.
Ve školách se sice vyučovalo nepovinně náboženství, ale ředi
telé kladli různé překážky, aby se přihlásilo co nejméně dětí. Ro
diče věděli, že chození do hodin náboženství pokazí dětem jejich
kádrový posudek. Veškeré církevní obřady (průvody, zvonění,
pohřby, svatby) byly omezeny na minimum, kněží museli mít

souhlas vlády, aby směli konat svou službu křesťanům. Každé ti
štěné slovo bylo předem censurováno, uveřejnit se smělo pouze
to, co komunisté dovolili. Cestování do zemí svobodného světa
bylo téměř nemožné.

Tato situace trvala s menšími změnami do roku
1968. V tu dobu dostoupila nespokojenost s vlá
dou vrcholu, i mezi komunisty byli kritikové poměrů.
К moci se dostala nová skupina komunistů, která
usilovala o reformy v politice a v hospodářství ze
mě. Většina občanů (nekomunistů) snahy nového
vedení podporovala a navíc usilovala o zavedení
demokratických zákonů, nezávislých soudů a osob
ních svobod a dožadovala se těch práv, která mají
lidé ve vyspělých svobodných zemích. Vůdcem
strany se stal Alexander Dubček.
Na krátkou dobu, která vstoupila do historie pod
názvem «Pražské jaro«, se zdálo, že všechno bude
dobré. Lidé se shlukovali a debatovali o politice, ale
policie je nerozháněla. Noviny přestaly být censurovány a psaly o tom, co lidi zajímalo a trápilo. Lidi
zakládali nové spolky a skupiny podle svých zájmů
a bez dohledu policie. Obnovila se skautská organisace, do které se hlásily tisíce chlapců a děvčat.
Cestování do ciziny se uvolnilo. Neschopní lidé,
kteří zastávali odpovědná místa jen proto, že byli v
komunistické straně, byli nahrazeni.
Tento vývoj se nelíbil Sovětskému svazu a ostat
ním zemím komunistického bloku. Když bylo vidět,
že touha občanů po svobodě a vůle bojovat za lid
ská jaráva je stále silnější, přepadla Sovětská armá
da Československo (21. 8. 1968), aby tomu učinila
konec. Postupně se všechno vrátilo ke starému
stavu. Mnoha lidem se však podařilo před

komunisty utéci do svobodných zemí. Ještě začát
kem roku 1969 lidi proti novému omezování svo
bod protestovali. Nejznámějším se stal student Jan
Palach, který se veřejně upálil, aby svou smrtí
vyburcoval občany к boji proti ústupkům vlády a
komunistické strany vůči SSSR, ale nebylo to nic
platné. Dnes je šéfem strany a státu Gustáv Husák.
V zemi vládne opět jen diktatura komunistické stra
ny. Proti létům 1 9 4 8 -1 9 6 8 je však Českoslovens
ko navíc stále obsazeno jednotkami Sovětské ar
mády.

Kde najdu, co potřebuji?
Při skládání stupňů zdatnosti potřebují skauti
prokázat základní znalosti vlastivědy. Až se bu
dete na zkoušku připravovat, najdete poučení
podle následující tabulky:

VLČE, SVĚTLUŠKA
Stříbrná s to p a /p r v n í hvězda:
pověsti

str.18

Zl at á s t o p a / d r u h á h v ě z d a :
sv. Cyril a Methoděj
sv. Ludmila a Václav
Pribina
Jan Hus
Jan A. Komenský
Ludovít Štúr
Tomáš G. Masaryk
Milan R. Štefánik
Jan Palach

str.21
str. 2 1 - 22
str. 20
str. 3 8 -3 9
str. 4 4 - 4 5
str. 50
str. 5 0 -5 1
str. 52

str. 57

SKAUT, SKAUTKA
N ováčovská zkouška:
Tomáš G. Masaryk
28. a 30. říjen 1918
Milan R. Štefánik

str. 50-51
str. 51
str. 5 2

I. s t u p e ň :
zeměpis ČSR
počátky křesťanství
Pribina a Koce!
sv. Cyril a Methoděj
sv. Václav a Vojtěch
reformace, J. Hus
Jan A. Komenský
Eudovít Štúr
21. 8.1968

Str.5~16
str. 21
Str. 20-21
str. 21

Str. 22-23
str. 38-39
str. 44-45
str. 50
str. 56
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