
Už je poznáme!
Doplň jména českých patronů a správně k nim přiřad’ jednotlivé předměty a stavby.
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Sv. Václav
Atributy: hrozny a klasy, 
korouhev či kopí 
s praporem, orlice,
štít a zbroj 

Václav žil v první polovině desátého 
století a podle pověsti byl
vychováván svou babičkou Ludmilou 
a vzdělával se na Budči. Jako 
kníže, po porážce od saského krále 
Jindřicha Ptáčníka, dokázal zachovat
suverenitu českého státu a založil 
rotundu svatého Víta, hlavní 
kostel knížectví. Byl zavražděn 
ve Staré Boleslavi, sídle svého 
bratra Boleslava, který díky tomu 
převzal vládu. Po smrti začal být 
Václav uctíván jako svatý pro svou 
v legendách mu připisovanou 
zbožnost. Je největším patronem 
českého státu.

Sv. Ludmila
Atributy: knížecí koruna, 
závoj nebo šála

Ludmila žila na přelomu devátého
a desátého století. Pocházela 
z Mělníka a jejím mužem byl 
Bořivoj I. se kterým přijala křest od 
věrozvěsta Metoděje roku 882. 
Měla šest dětí a její dva synové 
Vratislav a Spytihněv později dosedli 
na knížecí stolec. Měla vliv na
politickou situaci v zemi a dala 
základ pro vládu Přemyslovců. Její 
vnuk Václav, kterého vychovávala se 
později stal panovníkem a i přes svou 
moc nedokázal zmírnit politický spor 
mezi svou babičkou a matkou
Drahomírou. Ten vyvrcholil 
přepadením hradu Tetín, kde 
byla Ludmila uškrcena na rozkaz 
Drahomíry. Ludmila je první velkou 
českou panovnicí a patronkou matek, 
babiček a českých královen.

Patroni země české

Sv. Prokop 
Atributy: Mnišský oděv, 
berla, spoutaný čert

Prokop žil v první polovině
11. století a byl prvním opatem
benediktinského kláštera na
Sázavě. Později se z něj stal
poustevník. Okolo jeho
poustevny pak vznikla mnišská
osada obydlená učedníky,
kteří chtěli žít stejně jako on.
Prokop je patronem horníků, 
zemědělců a vinařů.

Sv. Vojtěch
Atributy: Mitra, berla, 
veslo, kniha, kopí, oštěp

Vojtěch žil v druhé polovině 
desátého století a pocházel z rodu 
Slavníkovců, konkurentů
vládnoucího rodu Přemyslovců.
Roku 982 za vlády Boleslava II. 
se na Levém Hradci stal Vojtěch 
druhým pražským biskupem.
Sv. Vojtěch založil v roce 993 první 
mužský klášter. Podnikal také mis-
ie na sever k pohanským Prusům, 
kde nechával se svým doprovodem 
kácet pohanské posvátné duby.
Byl varován a nakonec zabit strážci 
posvátných míst. Pro svou smrt je 
považován za mučedníka.

Pracovní listy

Kněžna sv. Ludmila
Střední Čechy,

kolébka národních patronů

Patroni země české

Pracovní listy k výstavě “Kněžna sv. Ludmila, Střední Čechy kolébka národních patronů”
Určeno pro I. a II. stupeň ZŠ.
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