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Mučedník Václav, nejkřesťanštější kníže Čech, byl velmi pohostinný. Obcházel po celý půst pěšky a bos 

kostely, takže často bylo vidět krev na jeho nohou. Pro eucharistii sám žal, snášel a mlátil obilí a vlastní 

rukou sbíral a tlačil hrozny. Proto jeho matka, která byla ještě krutou pohankou, nářkem pravila: „Co 

uděláme, když tohoto mého syna, který by měl být naším králem, zkazili křesťané?" A proto zavraždila 

svou nejkřesťanštější tchyni. To Václav předpověděl věšteckým duchem. Protože mu matka a vladykové 

pro [ristovo náboženství spílali, četl zbožné knihy v ústraní. 

Když pak dospěl, svolal všechny své muže i matku a vyčetl jim jejich nevěru. 3ovolal k sobě z Řezná 

zbožného biskupa a řekl mu: „Můj otec vystavěl kostel Bohu a svaté Panně. Já však, budete-li s tím 

souhlasit, vystavím kostel svatému litu." Biskup odpověděl: „Synu, u Boha je už tvůj kostel hotov." 

Vystavěl tedy kostel svatému Vítu. V té době chtěl jít do Říma, aby jej papež oblékl do mnišského šatu, a 

chtěl se pro lásku k Bohu vzdát vlády, otálel však kvůli řečenému kostelu. 

Tehdy Václava pozval jeho mladší bratr z návodu špatných lidí na hostinu, 3y jej zabil. Tam Václavovi 

někdo pošeptal: „Pane, prchněte, protože máte být Dit." Václav odpověděl: „Nevěřím.“ Přece však se 

chopil poháru a hlasitě 1: „Vypijme tento kalich ve jménu svatého archanděla Michaela, aby uvedl své duše 

do ráje.“ Když šel nazítří ráno na jitřní, potká jej jeho bratr. Tu mu praví: „Včera jsi nás dobře obsloužil, 

mnohokrát ti děkuji.“ Ten odpověděl: „Dnes takto ti posloužím.“ A dal mu do hlavy mečem slabou ránu 

[…]. Svatý Václav mu vytrhl meč, neboť byl silnější. Tu onen řekne: „Kde jsou moji lidé?" A ti brzy 

mnoha ranami Václava zabili, násilně vkročili do města pražského, zabili Václavovy přátele a rozehnali 

kněze podle jho výroku „Udeřím pastýře a rozpráším ovce atd.“ A ačkoliv se místo jeho jení častěji 

omývalo, vždy znovu se tam objevovala krev. Někteří z vrahů, ani démony, se už nikdy víc neobjevili, jiní 

zemřeli, štěkajíce jako psi a skřípě zuby, další až do smrti byli vyschlí a hluší. 

Václavovo tělo spočívalo na místě pohřbu tři roky. Křesťané položí uprostřed i jeho tělo na vůz, aby je 

dovezli do chrámu svatého Víta, který vystavěl, tak v té době se vzedmul potok, takže nemohli přejít. A 

když všude hledali dřevo, aby si vystavěli most, přenesl je Bůh všechny i s vozem. Když to uzří, laji Bohu 

díky. A když vstoupili se světlem do kostela, spatří tělo neporušené všechny rány zacelené kromě té, 

kterou mu zasadil bratr; ta zůstala krvavá. 

 

I. Text zařaďte do literárního druhu a žánru, vše dokazujte na ukázkách 

II. Uvažte, o jakou literární formu a variantu jde. Opětně dokazujte na citacích částí textu 

III. Nacházejí se v ukázce tropy? Jaké? Pokuste se vysvětlit jejich funkci 

IV. Nacházejí se v ukázce figury? Jaké? Pokuste se vysvětlit jejich funkci 
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