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•první snahy o vytvoření samostatného státního útvaru na 
našem území je úsilí franckého kupce Sáma , který zřídil 
velkou říši jejíž centrum bylo právě v našich zemích



kolem roku 800 vznikl na území mezi Dunajem a 
Tatrami stát pod knížetem Pribinou (sídlo na hradišti 
v Nitře)
přibližně ve stejné době se spojily slovanské kmeny
na dolním toku Moravy pod vedením knížete Mojmíra 
I.
kolem roku 830 (nebo 833) připojil Mojmír I. ke svému 
území Nitransko, tak vznikl základ Velkomoravské
říše



• císař Michal III. vyhověl žádosti knížete Rastislava a vyslal roku 
863 učené bratry Konstantina (Cyrila) a Metoděje

KONSTANTIN A METODĚJ

• původem Řekové, ale znali slovanský jazyk , protože v Byzantské
říši žilo mnoho Slovanů

• Konstantin sestavil slovanskou abecedu a p řeložil část Písma a 
některé bohoslužebné knihy

• tomuto písmu se říká hlaholice (později vznikla cyrilice – používaná
v Rusku, Srbsku a Bulharsku)

– jazyk, který podle slovanských nářečí vytvořili, se nazývá
staroslov ěnština

– staroslověnština se stala jazykem církve, která p řejala 
křesťanství z Cařihradu



Text psaný hlaholicí



Zobrazení
Konstantina a Metod ěje
(iluminace z menologia
Vasila II. – 11. století)



Prsteny z Pohanska u B řeclavě, pozlacené stříbro (9. století)



Gombíky a řetízkové náušnice
z Pohanska u B řeclavě
• stříbro s granulací
• druhá polovina 9. století



Staré Město u Uherského Hradišt ě (krátké jednolodí sapsidou)



Staré Město u Uherského Hradišt ě – lokalita Modrá



Hrozníčková náušnice ze
Starého M ěsta
u Uherského Hradišt ě

• zlatý drát s granulací (9. 
století)



Láhev na pitnou vodu ze
Starého M ěsta u
Uherského Hradišt ě

• plavená keramika
• (9. století)



Lunicové náušnice ze
Starého M ěsta
u Uherského Hradišt ě

• zlato s granulací
• (9. století)



Náušnice ze Starého M ěsta u Uherského Hradišt ě

• zlatý drát s granulací (9. století)
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