
1.  Svatý Václav na koni je vyobrazen na české dvacetikorunové minci, na které je 
vyražen i nápis. Doplň tento nápis podle skutečné dvacetikoruny: 

 „Svatý Václave,  zahynout  i “

2.  Podle tabulky vylušti vynechaná slova.      

3.  Kníže Václav vládl v 10. století. Někteří badatelé soudí, že byl Václav zavražděn ve věku  let. 

Vypočítej: 

4.  Svatému Václavu je zasvěcena koruna, kterou nechal zhotovit panovník Karel IV.  
Svatováclavská koruna je nejvýznamnější součástí korunovačních klenotů.
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Kníže Václav byl velmi vzdělaný. Uměl totiž  
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PR ACOVNÍ LIST – svatý Václav

Na počest svatého Václava slavíme 28. září v České republice 
Den české státnosti.

Svatý Václav je považován za patrona naší země. Byl to kníže vzdělaný a také velmi stateč-
ný. O tom svědčí i příběh, který se podle pověsti odehrál hned na počátku jeho vlády. Tehdy 
začal postavení Přemyslovců ohrožovat kníže Radslav. Václav byl nucen vytáhnout proti němu 
s vojskem. Už se schylovalo k bitvě. Kníže Václav se však rozhodl zabránit krveprolití a vyzval 
Radslava k osobnímu souboji. Mladému Václavovi nedával nikdo naději, že by mohl porazit 
zkušenějšího a silnějšího soupeře. Když ale zvítězil, pokládali to všichni za zázrak. Brzy se 
mezi lidmi začalo vyprávět, že se při souboji nad knížetem Václavem rozlila nebeská záře na 
důkaz zvláštní milosti Boží.

Kníže Václav byl zavražděn svým bratrem Boleslavem – podle legendy v pondělí 28. září. Již 
brzy po své smrti byl Václav prohlášen za svatého. 

Víte, že…?
Svatováclavskou korunu zdobí 96 drahokamů, mimo jiné 
také jedny z největších safírů na světě. Lemuje ji 20 perel.

Svatováclavská koruna s ostatními klenoty je uložena 
v Chrámu sv. Víta. Korunní komora je uzavřena sedmi 
zámky, ke kterým mají po jednom klíči přední představite-
lé českého státu a katolické církve.
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