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SVATÝ VÁCLAV 
BYL ZAVRAŽDĚN VE SVÝCH 28 LETECH 

VE 14 LETECH VÁCLAVOVI ZEMŘEL OTEC 
Svatý Václav (asi 907–935) byl synem českého knížete 

Vratislava a Drahomíry. Václavovy výchovy se ujala jeho 
babička Ludmila, matka knížete Vratislava. Václavovi se 
dostalo na tehde jš í dobu mimořádného vzdělání  
ve slovanském i latinském jazyce. Po smrti knížete Vratislava 
v roce 921 se ujala vlády Václavova matka Drahomíra. Václav 
a jeho mladší bratr Boleslav zůstali v péči Ludmily. Mezi 
Drahomírou a Ludmilou vznikl spor o moc v zemi. Ten skončil 
vraždou Ludmily: zabili ji členové Drahomířiny družiny 
Tunna a Gommon na Tetíně 15. září 921. 

V 18 LETECH SE UJAL VLÁDY 
Václav se ujal vlády nejpozději na podzim roku 925, kdy 

nechal převézt ostatky své babičky sv. Ludmily z Tetína 
do Prahy.  Václav přijal spíše strategii upevňování knížectví 
ve stávajících hranicích než expanzivní polit iku.  
K sousednímu Sasku volil smírné řešení, které spočívalo 
v placení tributu výměnou za mír. Svatý Václav byl  
křesťanským panovníkem. Svatováclavské legendy mluví 
o přípravě vína a hostií ke mši svaté, o vykupování otroků 
a dalších skutcích dobročinnosti. Přibližně roku 930 postavil 
Václav na pražském hradišti kostel zasvěcený svatému Vítu. 
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ZVRAŽDĚN VE STARÉ BOLESLAVI 
Svatý Václav byl zabit ve Staré Boleslavi svým bratrem 

Boleslavem. Ráno se vydal Václav do kostela  
na bohoslužbu, ale byl u dveří chrámu zabit Boleslavovými 
družiníky. Stalo se to 28. září, pravděpodobně roku 935. Tři 
roky po Václavově smrti nechal Boleslav převézt jeho 
ostatky na Pražský hrad, což znamenalo v tehdejší době 
svatořečení. 

IDEÁLNÍ VLÁDCE  
Svatý kníže je považován za ideálního vládce, za světce 

vyznačujícího se křesťanskými ctnostmi, mučedníka  
a zároveň svatého panovníka. Karel IV. stanovil, že svatý 
Václav je věčný panovník, zatímco aktuálně vládnoucí král 
je jeho zástupcem. To symbolizoval i fakt, že koruna  
českých králů spočívala na Václavově lebce a král si ji mohl 
jen vypůjčit na den své korunovace. 

SOCHA NA KARLOVĚ MOSTĚ 
Socha zobrazuje sv. Václava jako knížete v brnění 

s praporem a se štítem, na němž je orlice. Světec se modlí 
za český národ, o čemž svědčí nápis Ora pro nobis (přel. 
Modli se za nás) pod sochou.  

Svatý Václave,  
pros za nás Boha!  

 
Se svolením převzato z knihy: Stanislav Přibyl, Karlův most v souvislostech víry 

a ducha, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno, zkráceno.  


