
VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064

VY_08_Vla4_41p



Centrem Velkomoravské říše byla 

Morava. Postupně se rozšířila o území 

současného Slovenska, části Rakouska 

a Maďarska. 

Obrázek 1: Velkomoravská říše[1]



Počátkem 9. století vznikl na Moravě a 
západním Slovensku první stát –

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Pod vládou knížat 
z rodu Mojmírovců se sjednotilo slovanské 

obyvatelstvo proti cizím útočníkům . Prvním 
vládcem této říše by kníže MOJMÍR (830 – 846).  
Kníže Mojmír upevňoval svou moc a rozšiřoval 
své území. Knížata a bohatí si stavěli opevněné
dvorce a později hradiště. Zde žili bojovníci a 

řemeslníci. V této době lidé znali mnoho 
řemesel: hrnčířství, kovářství, vyráběly se 

zbraně a šperky. Rozvíjel se obchod.



Rastislav (846 – 870)

Nástupcem Mojmíra se stal jeho 
synovec Rastislav. Podporoval 

šíření křesťanství. Kázalo se 
však latinsky, nikdo tomu 

nerozuměl. Rastislav požádal 
byzantského císaře, aby k nám 

poslal věrozvěsty.

Obrázek 2: Rastislav[2]



• 863 k nám byli vysláni bratři
• Konstantin a Metoděj 
• Přišli ze Soluně ( dnešní Řecko)
• Šířili křesťanství ve staroslověnštině
• Přispěli k rozvoji vzdělanosti
• Sestavili první slovanské písmo 

HLAHOLICI
• Do slovanského jazyka přeložili 

hlavní část bible
• Konstantin před smrtí vstoupil do 

kláštera, kde přijal jméno Cyril



Svatopluk a jeho synové. Mojmír II se po jeho smrti 
stal velkomoravským knížetem.

Za vlády Svatopluka dosáhla Velkomoravská říše 
největšího rozsahu. V 10. století se říše rozpadla. 

Obrázek 3: Svatopluk [3]



Co bychom si měli 

zapamatovat!

Počátkem 9. století vznikl první stát –
Velkomoravská říše. Prvním vládcem byl 

kníže Mojmír z rodu Mojmírovců. 
Postupně upevňoval svou moc a rozšiřoval 

území.  Stavěli se opevněné dvorce a 
rozsáhlá hradiště. Lidé znali řemesla: 

hrnčířství, kovářství, vyráběli zbraně a 
šperky. Rozvíjel se obchod. Následníkem 

knížete Mojmíra byli kníže Rastislav, 
Svatopluk a Mojmír II.
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