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ÚVOD

KaÏd˘ z nás si odnesl ze ‰koly alespoÀ matné povûdomí o takov˘ch postavách
ãeské historie, jako byl Sámo, Pfiemysl Oráã, Karel IV., Marie Terezie a její syn
Josef II. ãi Franti‰ek Josef I. Ti pilnûj‰í znají ãesk˘ch kníÏat, králÛ a císafiÛ více
a ovládají i mnohá dÛleÏitá data, klíãové bitvy ãi války a v˘znamné listiny.

O samotn˘ch ãesk˘ch panovnících jako lidech toho v‰ak vût‰inou víme pra-
málo, neboÈ v uãebnicích na to nezb˘vá místo. Málo toho víme obvykle i o nû-
kter˘ch okolnostech, zvyklostech ãi motivacích provázejících jejich panování.

Tato kníÏka neslibuje, Ïe pfievrátí dosavadní poznatky o minulosti na‰eho
národa vzhÛru nohama. Místo toho se „jen“ pokusí ukázat ãeské panovníky
tak, aby se ãtenáfii pfii zmínce o nich vynofiila alespoÀ jedna konkrétní zajíma-
vost s nimi ãi s jejich dobou spojená, neboli aby tyto postavy ãeské historie uÏ
nebyly pouh˘mi nositeli jména a titulu, ale staly se konkrétními lidmi.

Doufám, Ïe ãtení to bude zajímavé i trochu pouãné.
Podot˘kám, Ïe nejsem profesí historikem, takÏe jsem si – odborníci nechÈ pro-

minou – dovolila nezabfiedat do v‰ech nesmírnû sloÏit˘ch vztahÛ, vazeb a ple-
tich, které onûm vyvolencÛm komplikovaly Ïivot, protoÏe by toto odpoãinkové
ãtení zbyteãnû zatûÏovaly.

Pfiedstavuji opravdu v‰echny ãeské panovníky, vãetnû tûch, ktefií se ãeskou
historií jen mihli, a vãetnû nûkolika pfiemyslovsk˘ch kníÏat, o nichÏ se mi nepo-
dafiilo získat „neuãebnicová“ fakta; pasáÏe o nich jsem oznaãila slÛvky „SPÍ·E

PRO ZVÍDAVÉ“.
První díl, kter˘ drÏíte v ruce, zahrnuje období od Sáma po Ludvíka Jagel-

lonského, a díl druh˘, kter˘ vyjde bûhem nûkolika t˘dnÛ, bude vûnován Habs-
burkÛm na ãeském trÛnû.

Knihu mÛÏete pochopitelnû ãíst na pfieskáãku.
I tak moÏná dojdete brzy k závûru, Ïe tûmto tzv. slavn˘m vût‰inou nebylo co

závidût. Stanislava Jarolímková
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„Asi“, „moÏná“, „neví se“, „pravdûpodobnû“, „snad“, „zfiejmû“ – tato
slova se budou v na‰em vyprávûní vyskytovat zejména zpoãátku velmi,
velmi ãasto.

DÛvody jsou dva.
Jednak se pfiedev‰ím z nejstar‰í historie nedochoval dostatek pfie-

svûdãiv˘ch, nezpochybniteln˘ch dÛkazÛ, jednak písemné prameny – aÈ
uÏ anály (tj. krátké záznamy o zajímav˘ch událostech), ãi podrobnûj‰í
kroniky – nejsou pfiíli‰ spolehlivé. Nûkdy se sice jejich autofii dopou‰tû-
li nepfiesností nechtûnû, ale nûkdy ‰lo o zámûr: zejména kronikáfii pfii-
zpÛsobovali text sv˘m pfiedstavám a promítali do nûj své osobní sympa-
tie ãi antipatie.

K dal‰ím chybám docházelo pfii opisování a citování textÛ; opisovaãi
totiÏ nepovaÏovali za nic ‰patného, kdyÏ nûkteré pasáÏe vynechali nebo
vepsali nové, smy‰lené. A protoÏe jeden kronikáfi opisoval od druhého
a pfiidával ãi ubíral dle libosti, ‰ífiily se omyly a chyby jedna radost.

DÛvodem onûch zpochybÀujících slÛvek je ov‰em také fakt, Ïe
v mnoha údajích se bohuÏel navzájem li‰í i novodobé zdroje.

Základní Ïivotopisná data t˘kající se panovníkÛ byla upravena vût‰i-
nou podle osmidílné V‰eobecné encyklopedie Diderot.

Kniha je psána tak, aby povídání o kaÏdém panovníkovi bylo srozu-
mitelné i bez pfieãtení pasáÏe o jeho pfiedchÛdcích, nástupcích, pfiíbuz-
n˘ch apod.
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NEÎ PANOVNÍCI ZAâALI PANOVAT

Za to, Ïe na‰e vlast leÏí uprostfied Evropy, vdûãíme sv˘m slovansk˘m
pfiedkÛm, ktefií se na pfielomu 5. a 6. století vydali z oblastí severnû od Kar-
pat smûrem na západ. Tehdej‰í putování SlovanÛ do nového domova mûlo
pochopitelnû do pohodlného „turistického v˘‰lapu“ velmi daleko. V oné
dobû byla totiÏ témûfi celá Evropa tak hustû porostlá lesy, Ïe – s trochou
nadsázky fieãeno – kdyby ji chtûla tfieba od severu k jihu pfieskákat vever-
ka, nemusela by pfiitom v podstatû vÛbec seskoãit ze stromÛ a dotknout se
tlapkami zemû.

Do míst, kde se dnes rozkládá âeská republika, dorazili na‰i pfiedkové
zfiejmû ve dvou vlnách – poãátkem a v druhé polovinû 6. století. Nejdfiíve
zaãali ob˘vat pfiedev‰ím nezalesnûná území kolem moravsk˘ch fiek a pak
ãást z nich pokraãovala pravdûpodobnû Dyjskosvrateck˘m úvalem (kter˘
najdeme na mapû jiÏnû od dn. Brna) podél fieky Svitavy a dál aÏ do ãeské-
ho Polabí. Zastavili se na linii táhnoucí se od ústí Labe k ¤ecku, protoÏe
v dal‰ím postupu na západ k Atlantskému oceánu jim zabránil fransk˘*
panovník Karel Velik˘.

* Frankové, jejichÏ jméno souvisí se slovem „die Freien“, tj. „svobodní“,
hráli v Ïivotû na‰ich pfiedkÛ v˘znamnou roli fiadu staletí. Tito pfiíslu‰níci
jednoho z germánsk˘ch kmenÛ porazili v 5. století ¤ímany, zaloÏili moc-
nou fií‰i zahrnující velkou ãást západní Evropy a postupnû ovládli i dal‰í
germánské kmeny. V 8. století korunoval fiímsk˘ papeÏ jednoho z jejich pa-
novníkÛ (Pipina III.) králem, ov‰em chtûl za to od nûj slib, Ïe ho bude chrá-
nit a Ïe pomÛÏe vytvofiit samostatn˘ papeÏsk˘ stát. Novopeãen˘ král slo-
vo dodrÏel, coÏ byl zaãátek propojení franské fií‰e s fiímsk˘mi papeÏi, které
v dal‰ích staletích v˘raznû ovlivÀovalo pomûry v Evropû. PapeÏové byli na
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franské fií‰i ovládající tehdy Itálii dlouho závislí a jeden z nich (Lev III.), kte-
rého fransk˘ král Karel Velik˘ dosadil na papeÏsk˘ stolec, ‰el ve své lísa-
vosti tak daleko, Ïe svého zmínûného dobrodûje roku 800 pfiekvapil zcela
neãekan˘m dárkem: korunoval ho císafiem.

Území, kde se Slované usadili, ov‰em nebyla neobydlená, protoÏe zde
pÛvodnû Ïili Keltové* a jiÏ zmínûní Germáni**.

* Keltové, o jejichÏ pravlasti vedou historici diskuse, ob˘vali pÛvodnû
dn. jiÏní Nûmecko a severní Francii, a pak se postupnû roz‰ífiili za Pyrene-
je, Apeniny, na Balkán a do Malé Asie. B˘vali 160 aÏ 170 cm vysocí, svû-
tlovlasí (snad se do tohoto odstínu i barvili), modroocí a vyznaãovali se vy-
sokou úrovní znalostí a dovedností: znali mj. pilu, nÛÏky, emailování kovÛ
i vafiení piva, zejména z jeãmene. Z jihu je postupnû zaãali ohroÏovat ¤í-
mané a ze severu Germáni, a tak na pfielomu letopoãtu buì ze sv˘ch do-
movÛ ode‰li, nebo se asimilovali. V dn. âechách byl usazen zfiejmû mezi
4. aÏ 2. stoletím pfi. n. l. keltsk˘ kmen zvan˘ Bójové („Boiové“, „Boiohae-
mum“, v pfiekladu „Stra‰ní“); jeho pfiíslu‰níkÛm se tu líbilo proto, Ïe toto
území bylo kfiiÏovatkou tranzitních obchodních cest, nalezi‰tûm nerostÛ
a mûlo úrodnou pÛdu.

** Od 30. do 20. let 1. století pfi. n. l. se v ãeské kotlinû usadil germán-
sk˘ kmen MarkomanÛ (coÏ b˘valo pfiekládáno jako „Hraniãáfii“, ale po-
dle novûj‰ích v˘zkumÛ je pr˘ správnûj‰í pfieklad „Jezdci“). Krátce nato
dorazili na Moravu germán‰tí Kvádové. Na území na‰í dn. republiky zÛ-
stali témûfi 600 let.

Centrem prvního slovanského osídlení na území dn. âech se stala sop-
ka ¤íp, jejíÏ indoevropské jméno znamená v pfiekladu „Hora“. Zfiejmû
upoutala pozornost novû pfiíchozích tím, Ïe byla nezalesnûná – stromy tu
vyrostly teprve v 19. ãi spí‰e ve 20. století. AÏ do 8. století pr˘ leÏel ¤íp
v pfiesném geografickém centru obydleného území – staãilo by udûlat ko-
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lem nûj kruÏnici o polomûru asi 75 km. Postupnû se v‰ak toto centrum po-
sunulo blíÏe k Praze, takÏe v 9. aÏ 11. století se nacházelo kdesi u Ládví,
tj. u severního okraje dn. metropole.

ProtoÏe na‰i pfiedkové nepobili Germány, ktefií neode‰li, ale uzavírali
s nimi sÀatky a uãili se od nich v‰emu dÛleÏitému, dostali od nich pfiízvis-
ko „holubiãí povahy“. To v‰ak neznamenalo, Ïe neumûli vzít do ruky
zbraÀ. Slované to umûli a byli zdatn˘mi a nemilosrdn˘mi bojovníky –
jinak by totiÏ nepfieÏili. Coby váleãníci pouÏívali boj ze zálohy ãi ‰ípy na-
pu‰tûné jedem, nepfiátele oslabovali krádeÏemi koní a dûsili hlukem, umû-
li plavat na zádech pod vodou a d˘chat pfiitom pomocí dut˘ch stébel dr-
Ïen˘ch v ústech. Byli i dobr˘mi jezdci a od 7. do 8. století znali ostruhy
a uzdy s kovov˘m udidlem. Dokázali b˘t také jaksepatfií krutí – byÈ v in-
tencích doby: své nepfiátele házeli do ohnû, naráÏeli je na kÛly a utloukali
je palicemi a kyji. Teprve pozdûji zaãali brát nûkteré zajatce jako otroky,
aãkoliv ne‰lo o otroctví fiímského typu: Slované je vyuÏívali pouze krátko-
dobû a pak jim dali vybrat, zda se chtûjí vrátit za náhradu domÛ, nebo
s nimi Ïít jako svobodní lidé.
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PANOVNÍCI NASTUPUJÍ
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Prvním státním útvarem na území b˘valého âeskoslovenska se stala
fií‰e, kterou zaloÏil

KNÍÎE SÁMO

*? – †asi roku 658/659; vládl zfiejmû od roku 626

JAKO OCHRANKA VYDùLÁVAL VÍC

Tento znám˘ kupec pocházel moÏná z dn. Francie (z okolí mûsta Sens
leÏícího jihov˘chodnû od PafiíÏe), moÏná z Belgie (z jihobelgického kraje
Soignies). Patfiil sice mezi obyvatele franské fií‰e, ale ta byla mnohonárod-
nostní, takÏe nemusel b˘t Frank rodem; podle historikÛ ‰lo spí‰e o pfiíslu‰-
níka nûkteré negermánské sloÏky. Jeho jméno, v poãe‰tûlé formû psané
s dlouh˘m „á“, moÏná nebylo jménem vlastním; mohlo jít o titul absolutis-
tického panovníka, samovládce, pfiijat˘ teprve po panovnické volbû.

V dobû, kdy Sámo vstoupil do ãeské historie, putovaly kupecké karava-
ny – a on s nimi – v Evropû mezi severem a jihem i mezi západem a v˘-
chodem po obchodních stezkách vedoucích pfiedev‰ím podél fiek. Pfiepa-
dávali a okrádali je loupeÏiví Avafii*.

* Avafii pfii‰li ze Stfiední Asie, usadili se na území dn. Maìarska a podnikali
v˘pady zejména do snadno pfiístupn˘ch rovinat˘ch oblastí; proto je âechy
obklopené hraniãními horami nelákaly. Nosili vlasy v horní ãásti hlavy vy-
holené a v dolní splétané do dvou copÛ zdoben˘ch v t˘le sponami ãi stu-
hami. ProtoÏe b˘vali „srostlí“ se sv˘mi koni, pfiipadali SlovanÛm jako obfii –
i kdyÏ zfiejmû mûfiili v prÛmûru 160 cm. âepele jejich ‰avlí byly zakfiivené
proto, aby zpÛsobovaly vût‰í fiezné rány, a luky z kostûn˘ch a rohov˘ch ãás-
tí s typicky dvojím prohnutím mûly vût‰í dostfiel a prÛraznost. Avafii nauãi-
li Stfiedoevropany zfiejmû chovat buvoly a pomohli jim roz‰ífiit chov husí.
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Ti trápili i Slovany Ïijící na území dn. Moravy. PfiijíÏdûli k nim vraÏdit,
loupit a kaÏdoroãnû pfiezimovat; bûhem té doby jim museli „hostitelé“
slouÏit – vãetnû toho, Ïe jim dávali k dispozici své Ïeny.

Sámo vstoupil do na‰í historie nûkdy v roce 623 ãi 624, kdy se sv˘m
ozbrojen˘m doprovodem dorazil opût do slovanské oblasti zvané March-
feld neboli Moravské pole*.

* Moravské pole, s nímÏ se setkáme je‰tû dvakrát u Pfiemysla II. Otakara,
nebylo samozfiejmû „obyãejné“ pole. Naz˘vala se tak úrodná níÏina roz-
kládající se kolem soutoku fiek Moravy a Dunaje severov˘chodnû od Víd-
nû. Byla dÛleÏitá mj. tím, Ïe se na ní kfiíÏily dvû tranzitní obchodní stezky:
jedna vedoucí z franské fií‰e na v˘chod a druhá spojující oblasti kolem ital-
ské fieky Pád pfies tzv. Moravskou bránu s Baltem. Moravské pole pr˘ bylo
dlouhé 50 km (dva dny cesty) a 20 km ‰iroké.

Hodlal zde pro jistotu poãkat na dal‰í kolegy, aby spoleãnû s nimi za-
mífiil do Itálie, kde chtûl nakoupit mj. dal‰í otroky. (Neví se, zda byli jeho
jedin˘m zboÏím ãi jedním z mnoha artiklÛ, mezi nûÏ mohly patfiit i zbra-
nû.) A protoÏe opût hrozil nájezd AvarÛ, rozhodl se proti nim zasáhnout.

Pfii stfietnutí osvûdãil nejen stateãnost, ale i schopnosti stratéga a znal-
ce umûní zacházet se zbranûmi; v tom mûl cvik, protoÏe obchodování se
bez této dovednosti tehdy neobe‰lo. Obchodníci museli totiÏ ãasto bojo-
vat jak proti tûm, ktefií je pfiepadávali, tak v pfiípadû potfieby proti „zboÏí“,
tj. po svobodû touÏícím otrokÛm. Past, kterou avarsk˘m nájezdníkÛm
Sámo tehdy pfiipravil, byla dobfie promy‰lená: mûla podobu „uliãky“ tvofie-
né ozbrojenci schovan˘mi v hou‰tí z vrbiãek. Jakmile do ní Avafii vjeli,
napadl je na SámÛv pokyn zezadu slovansk˘ oddíl a díky tomu byli nako-
nec poraÏeni.

Slované za to Sáma velebili a vdûãní mu byli i obchodníci. Od té doby
svádûl v pfiípadû potfieby s Avary pÛtky a kolegové mu za takto zaji‰tûnou
bezpeãnost ochotnû platili. Jemu to vyná‰elo zfiejmû více neÏ obchod, a tak
nebylo divu, Ïe s návratem k pÛvodní profesi nespûchal. Navíc si moÏná
je‰tû pfiivydûlával tím, Ïe na onûch „dálnicích“ vybíral od kupcÛ clo.
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KNÍÎE S HARÉMEM

Poté, co Sámo postavil stálé vojsko, pfiijali ho Slované zfiejmû roku 626
za svého kníÏete (titul král, kter˘ se nûkdy u jeho jména v historick˘ch
pramenech objevuje, je ménû pravdûpodobn˘). Tím mu umoÏnili zaloÏit
první státní útvar na území dn. âeské republiky (i b˘valého âeskosloven-
ska), znám˘ jako Sámova fií‰e.

TûÏko rozhodnout, zda ze strany Sáma ‰lo o nezi‰tnou snahu pomoci
SlovanÛm a kolegÛm-kupcÛm. MoÏná si spí‰e hodlal i nadále vydûlávat
pohodlnûj‰ím zpÛsobem neÏ trmácením se po obchodních stezkách.
Ov‰em podle historikÛ nelze vylouãit, Ïe ve skuteãnosti plnil jisté tajné
poslání. Tfieba pr˘ to bylo tak, Ïe Sámova fií‰e vznikla na franskou objed-
návku, aby tvofiila jak˘si nárazník mezi Franky a Avary, nebo byl Sámo
‰pionem, kter˘ mûl sbírat informace o zdej‰ích pomûrech pro pfiípadné
franské vojenské v˘pravy. Rozlu‰tûní se ov‰em tyto domnûnky nedoãkají.

Sámova fií‰e je sice oznaãována za první pokus o zaloÏení státu na úze-
mí b˘valého âeskoslovenska, ale fakticky tvofiila pouze volnou konfedera-
ci slovansk˘ch kmenÛ. Její jádro bylo zfiejmû mezi Znojmem a Bratislavou
a kromû dal‰ích ãástí Moravy, dn. Slovenska a dn. Maìarska k ní patfiily
i âechy. Nutno ov‰em pfiiznat, Ïe Sámovi nahrál fakt, Ïe tehdy uÏ byli
Avafii za zenitem své slávy*, a navíc mezi sebou zaãali bojovat o moc.

* Do‰lo to s nimi aÏ tak daleko, Ïe koncem 8. století byla jejich fií‰e vyvrá-
cena a v roce 805 si naopak stûÏovali u franského panovníka Karla Veliké-
ho na to, Ïe jsou utlaãováni Slovany.

Sámovi v‰ak nekomplikovali Ïivot pouze tito nomádi, n˘brÏ musel bo-
jovat i proti FrankÛm. Jejich tehdej‰ímu vládci (Dagobertovi) se totiÏ ne-
líbil pomûrnû siln˘ slovansk˘ soused, a tak se pokusil Sámovu fií‰i zniãit.
V roce 631 se jeho vojsko útoãící ve tfiech proudech stfietlo s vojskem Sá-
mov˘m u pohraniãního hradu Wogastisburgu; kde to pfiesnû bylo v‰ak do-
dnes nikdo neví. Sámovi bojovníci odolávali tfiídennímu obléhání, ale na-
konec zvítûzili a získali obrovskou kofiist. Podle legendy nabídl dokonce
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Dagobert Sámovi za manÏelku svoji dceru Norburgu, ale dívenka radûji
uprchla do lesÛ a stala se poustevnicí.

Sámo vládl pfies tfiicet let a za tu dobu stihl mj. pfiivést s dvanácti Ïe-
nami (zfiejmû dcerami kníÏat jednotliv˘ch volnû pfiipojen˘ch oblastí) na
svût 37 dûtí, z toho 22 synÛ a 15 dcer. Poté, co roku 658 ãi 659 zemfiel,
rozpadla se jeho fií‰e na jednotlivá kníÏectví.

Od té doby aÏ do konce 8. století v historick˘ch pramenech informace
o dûní na území dn. âech a Moravy chybûjí; pro kronikáfie jsme pr˘ byli
nezajímav˘m územím, na nûmÏ se nedûlo nic, co by podle nich stálo za za-
znamenání.
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O SLOVO SE P¤IHLÁSILI MORAVANÉ
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V dal‰ím období pfievzal státotvornou korouhev kmen MoravanÛ. Z nich
se na pfielomu 8. a 9. století zviditelnili Mojmírovci, pod jejichÏ vedením
Morava expandovala na v˘chod, na území dn. jihozápadního Slovenska.

KNÍÎE MOJMÍR I.

*? – †po r. 846; vládl v letech 830–846

NEMùL RÁD KONKURENCI

Mojmír I., první historicky doloÏen˘ moravsk˘ vládce a zakladatel rodu
ãi rodiny MojmírovcÛ, nebyl samozvancem. Do své funkce byl zvolen
ostatními kníÏaty zastupujícími dal‰í mocné moravské rodiny, které Moj-
mírovcÛm pfiiznaly dûdiãnou vládu. Nebyl ani samovládcem, protoÏe se
zpoãátku musel o zásadních rozhodnutích radit s ostatními kníÏaty. Jeho
jméno psané pÛvodnû Moimar ãi Moymar pr˘ mohlo souviset s oznaãe-
ním MoravanÛ. Svoji fií‰i se sice snaÏil vnitfinû posílit, ale zároveÀ ji ne-
hodlal zcela vymanit z vlivu FrankÛ, takÏe jim pr˘ platil tribut*.

* Placení tributu – aÈ v naturáliích, ãi v penûzích – b˘valo tehdy zcela bûÏ-
n˘m zpÛsobem uznání pfievahy jednoho jedince (v tomto pfiípadû vládce)
nad druh˘m, a tím pádem formou zaji‰tûní klidu a míru. Proto se mu fiíka-
lo „tributum pacis“ neboli „daÀ z míru“. Platební disciplína moravsk˘ch
i ãesk˘ch vladafiÛ ãasto závisela na síle konkrétního franského panovníka,
a tak nûkdy „zapomínali“ platit, a ãekali, jestli pfiijede ãi nepfiijede udûlat
pofiádek. V zásadû ale vazbu k FrankÛm povaÏovali jednak za oporu proti
dal‰ím domácím zájemcÛm o trÛn, jednak (zejména pozdûji) za v˘raz pfií-
slu‰nosti ke komplexu evropsk˘ch kfiesÈansk˘ch zemí. Odmûnou jim bylo
to, Ïe dostávali formálnû „své“ zemû jako léno, neboli jako propÛjãené ãi
pronajaté území.

17
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Starosti mu dûlal ambiciózní Pribina, tzv. údûln˘ (údûlem se naz˘vala
ãást fií‰e) kníÏe, pÛsobící na Nitransku ve funkci místodrÏitele. Naznaãuje
to pr˘ jeho jméno znûjící pÛvodnû Priwina, které souviselo s latinsk˘m slo-
vem „privignus“, tj. „levoboãek“.

Ke znepokojení mûl Mojmír I. váÏné dÛvody. Za prvé PribinÛv údûl
byl zfiejmû vût‰í neÏ jeho fií‰e, za druhé se tento údûlník snaÏil na nûm
dosáhnout maximální moÏné míry samostatnosti a do tfietice sympati-
zoval s Franky; dokonce se oÏenil s jistou vzne‰enou franskou Ïenou
a postavil kostel zasvûcen˘ náboÏenství, které se Frankové snaÏili ‰ífiit –
kfiesÈanství*.

* KfiesÈanství se od‰tûpilo od Ïidovské víry jiÏ v fiímské fií‰i a oficiálním ná-
boÏenstvím se stalo roku 391. Postupnû vznikla dvû kfiesÈanská centra: zá-
padní, jímÏ se stal ¤ím, kde pÛsobil papeÏ, a v˘chodní; tím byl Cafiihrad,
v nûmÏ sídlil tzv. patriarcha, coÏ byl v jedné osobû svûtsk˘ i církevní vlád-
ce. Obû centra pouÏívala jako symbol kfiíÏ, ale za fiímsk˘m kfiesÈanstvím
stála franská fií‰e, takÏe je historici hodnotí jako primitivnû bojovnûj‰í, za-
tímco za kfiesÈanstvím v˘chodním stála civilizovanûj‰í fií‰e byzantská.
K formálnímu rozdûlení kfiesÈanství na fiímské katolictví pouÏívající latinu,
a fiecké pravoslaví pouÏívající fieãtinu do‰lo roku 1054.

K¤EST JAKO OBRANA

A tak Mojmír I. zvolil nejjistûj‰í fie‰ení: Pribinovo území pfiipojil ke své
fií‰i a rovnûÏ pfiijal kfiesÈanství. Pfiedpokládal, Ïe jako vyznavaãe stejné víry
ho Frankové nebudou ohroÏovat. Neoficiálnû to udûlal v roce 830 a ofi-
ciálnû o rok pozdûji, kdy se jako první z panovníkÛ vládnoucích na území
dn. âeské republiky ponofiil do kádû s vodou, neboli se dal pokfitít.

Pro obyvatele jeho zemû se tím ov‰em nic nezmûnilo. V té dobû byl to-
tiÏ kfiest soukromou záleÏitostí panovníka a oni se mohli svobodnû roz-
hodnout, zda ho budou ãi nebudou následovat*.

18
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* Rozhodování, zda pfiistoupit ãi nepfiistoupit ke kfitu ale nemûli Mojmíro-
vi poddaní snadné. Báli se totiÏ, zda by byl nov˘ bÛh stejnû spolehliv˘
a pfiístupn˘ jako jejich generacemi pfiedkÛ provûfiení tzv. pohan‰tí bohové,
jichÏ se mohli dot˘kat (mívali podobu stromÛ, kamenÛ, pramenÛ apod.)
a které mohli Ïádat i o takové „drobnosti“ (jeÏ byly ve skuteãnosti Ïivotnû
dÛleÏité), jako je dé‰È, dobrá úroda ãi zdraví. Naproti tomu kfiesÈansk˘ ne-
viditeln˘ a nehmatateln˘ bÛh jim byl nepochopiteln˘, vzdálen˘ a mnohdy
se ho spí‰e báli.

Pfiesto byl Mojmír I. za ne zcela jasn˘ch okolností nahrazen sv˘m sy-
novcem Rastislavem. Zfiejmû to souviselo s tím, Ïe Mojmír dobyl území
mezi Dyjí a Dunajem, na které si brousila zuby franská, resp. V˘chodo-
franská fií‰e*.

* Franská fií‰e vytvofiená v 5. století se roku 843 rozpadla na dvû ãásti: zá-
padnû od R˘na vznikla Západofranská fií‰e (z níÏ se pozdûji vytvofiila Fran-
cie) a v˘chodnû od této fieky se rozkládala fií‰e V˘chodofranská (zahrnova-
la zejména pozdûj‰í Nûmecko), která byla – jak uvidíme – pro dal‰í Ïivot
na‰ich slovansk˘ch pfiedkÛ velmi dÛleÏitá. DÛleÏité bylo i to, Ïe V˘chodo-
franská fií‰e se roku 911 dále rozpadla na samostatná vévodství (Bavorsko,
Sasko, ·vábsko, Fransko a pozdûji Lotrinsko), spravovaná domácími dy-
nastiemi.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU:

■ ProtoÏe Morava byla co do ‰ífiení kfiesÈanství „polem neoran˘m“,
pfiicházeli sem jiÏ za vlády Mojmíra I. fran‰tí duchovní, aby získa-
li co nejvíce nov˘ch vûfiících. Kupodivu zpoãátku nehovofiili
k MoravanÛm latinsky, ale slovansk˘m, a tedy srozumiteln˘m ja-
zykem. Za dÛkaz toho povaÏují historici fakt, Ïe údajnû poãátkem
9. století byly v Bavorsku latinské a nûmecké náboÏenské texty
pfieloÏeny (a latinkou zapsány) do západoslovanského dialektu.
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Nûktefií z tûchto knûÏí hovofiili slovansk˘m jazykem obstojnû, ji-
n˘m to ‰lo hÛfie, ale v‰ichni pr˘ sledovali pfiedev‰ím zájmy panov-
níka, kter˘ je vyslal.

■ Podle nûkter˘ch pramenÛ nazval byzantsk˘ císafi Konstantin Por-
fyrogennetos v 10. století fií‰i Mojmíra I. Velkou Moravou.
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KNÍÎE RASTISLAV

*? – †po r. 870; vládl v letech 846–870

NEVDùâN¯ ODCHOVANEC

Rastislav nebyl typem absolutistického panovníka, protoÏe nad jednot-
liv˘mi ãástmi své zemû nechával vládnout dal‰í mojmírovská kníÏata, jimÏ
ponechal pomûrnû znaãnou suverenitu.

PfiestoÏe byl zfiejmû vychován na v˘chodofranském dvofie a na moravsk˘
trÛn ho dosadil tamní král (Ludvík II. Nûmec, panující pÛvodnû v Bavor-
sku), projevil vÛãi franské fií‰i nedostatek vdûku. Své nepfiátelství k Fran-
kÛm sice nedával otevfienû najevo, ale snaÏil se co nejvíce zredukovat jejich
vliv.

Frankové se sice nûkolikrát pokusili udûlat se zbranûmi v rukou na Mo-
ravû pofiádek, ale mnoho nezmohli. Rastislav se nejen nelekl, ale nûkdy
pfied rokem 855 obsadil dosud neobydlená území mezi Dunajem a Dyjí,
která mohla FrankÛm slouÏit jako místo nástupu proti centru Velkomo-
ravské fií‰e, coÏ západní sousedé kvalifikovali jako projev otevfieného ne-
pfiátelství.

I Rastislav (stejnû jako Mojmír I.) se chtûl proti pfiípadnému ohroÏení
ze strany západního souseda bránit pfiijetím kfiesÈanství. Byl ale li‰ka pod-
‰itá, protoÏe zfiejmû hodlal zfiídit samostatnou moravskou církevní or-
ganizaci, nezávislou na franském (resp. pasovském) biskupství. K usku-
teãnûní tohoto zámûru ov‰em potfieboval biskupa a uãitele schopné vyloÏit
jeho lidu srozumitelnû „pravou kfiesÈanskou víru“.
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PÍSMO A ROZÎHAVENÉ KÒLY

Nejprve se Rastislav s tímto poÏadavkem obrátil kolem roku 861 na
fiímského papeÏe (Mikulá‰e I.). Ten v‰ak nereagoval, nebo nereagoval do-
stateãnû rychle, protoÏe ¤ím jiÏ tehdy nebyl naklonûn pouÏívání národ-
ních jazykÛ pfii bohosluÏebn˘ch obfiadech. A tak velkomoravsk˘ panovník
nûkdy v roce 862 poÏádal o totéÏ císafie byzantské fií‰e (Michaela III.).

V˘sledkem byla známá mise vedená Cyrilem a Metodûjem*, ktefií jiÏ
mûli zku‰enosti se ‰ífiením kfiesÈanství na Krymu.

* Star‰í Metodûj (815–885) byl pÛvodnû svûtsk˘m úfiedníkem a do knûÏ-
ského stavu vstoupil teprve v pozdûj‰ím vûku; v dobû cesty na Moravu mu
bylo asi 48 let, a doãkal se vysvûcení na arcibiskupa. Mlad‰í Konstantin
neboli Cyril (827/8–869) byl knûzem, zab˘val se filosofií (mûl proto pfie-
zdívku Filosof) a ovládal fiadu cizích jazykÛ (fieãtinu, latinu, arab‰tinu, heb-
rej‰tinu). Zemfiel v ¤ímû, kde byl také pochován, ale o místo posledního
odpoãinku Metodûje se stále vedou spory: moÏná byly jeho ostatky uloÏe-
ny v kostele v Mikulãicích na Hodonínsku, moÏná ve Starém Mûstû na
Uherskohradi‰tsku.

Na Moravu pfii‰li na podzim roku 863 ãi na jafie roku 864 a zÛstali zde
do roku 866; Cyril se sem znovu vrátil po bratrovû smrti jako papeÏsk˘ le-
gát neboli vyslanec.

Konstantin sestavil nov˘ spisovn˘ jazyk zv. staroslovûn‰tina (ãi církev-
nûslovansk˘ jazyk), kter˘ byl urãen pro náboÏenské texty. Jeho základem
se stal makedonsk˘ dialekt, jímÏ se mluvilo v okolí rodi‰tû obou bratrÛ –
Solunû, ob˘vané ¤eky i Slovany. Od mluveného jazyka se staroslovûn‰tina
li‰ila vûtnou stavbou. ProtoÏe pfiepisovat slova tohoto jazyka stávající fiec-
kou ãi latinskou abecedou bylo obtíÏné, vytvofiil Konstantin z upraven˘ch
mal˘ch písmen fiecké alfabety (obdoby na‰í abecedy) novinku – písmo
zv. hlaholice*.
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* AÏ do té doby bylo u nás písmo vûcí prakticky neznámou a psát umûl
pouze úzk˘ okruh osob, vût‰inou z fiad cizincÛ. PouÏívali písmo latinské,
tzv. karolinskou minuskulu, coÏ byla malá abeceda latinky, kterou kvÛli
snaz‰ímu psaní zavedl ve své fií‰i Karel Velik˘ a kterou k nám oni cizinci
pfiinesli. Karolinská minuskula u nás po krátkém uÏívání hlaholice zdo-
mácnûla, vznikaly její okrasné i praktiãtûj‰í varianty a v 9. aÏ 13. století se
jí psaly literární i úfiední texty.

Rastislava nakonec neudolali Frankové, ale zradil ho synovec Svatopluk,
kter˘ jim ho z touhy po moci roku 870 vydal. Frankové Rastislava v listo-
padu téhoÏ roku rozÏhaven˘mi kÛly oslepili a nechali ho zemfiít ve vûzení
nûkterého bavorského klá‰tera.

O Rastislavovû manÏelce, zfiejmû dalmatské knûÏnû Miloslavû, toho
historici mnoho nevûdí.

Stanislava Jarolímková CO V UâEBNICÍCH NEB¯VÁ 1

Co v uãebnicích 1 - zlom  10.1.2012  23.21  Stránka 23



KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK¯

*? – †894; vlády se ujal r. 871

PRO MOC BY UDùLAL V·ECHNO

Dlouhovlas˘ Svatopluk b˘vá líãen nejen jako muÏ holdující bezuzdné-
mu Ïivotu, ale pfiedev‰ím jako ãlovûk lstiv˘, krut˘ a schopn˘ i ochotn˘ udû-
lat pro moc cokoliv.

Tato jeho charakteristika zfiejmû nepfiehánûla.
PÛvodnû panoval v b˘valém nitranském kníÏectví a byl tedy nûãím jako

spoluvladafiem str˘ce Rastislava. To mu v‰ak nestaãilo – chtûl vládnout
sám: proto poãátkem roku 870 odtrhl své území od Moravy, zaãal se pak-
tovat s Franky, a kdyÏ ho za to chtûl str˘c nechat zabít, lstí ho zajal a vy-
dal jim ho. Frankové Rastislava v listopadu téhoÏ roku obvinili z poru‰ení
vûrnosti, pfiipravili ho rozÏhaven˘mi kÛly o zrak a uvrhli ho do vûzení kte-
réhosi bavorského klá‰tera, kde zemfiel.

Zpoãátku ale Svatopluka ãekalo zklamání, protoÏe na Moravû se po
Rastislavovi ujali vlády dva fran‰tí místodrÏící, zatímco jemu opût zbylo
pouze Nitransko.

Sv˘m chlebodárcÛm sice slíbil poslu‰nost a placení tributu, ale zároveÀ
hledal zpÛsoby, jak co nejvíce omezit jejich vliv. Získával stále pevnûj‰í po-
zici, coÏ se samozfiejmû FrankÛm nelíbilo, a tak i jeho naãas zajali a na
svém území uvûznili. KdyÏ v‰ak na Moravû vypuklo proti fransk˘m mís-
todrÏícím povstání a vlády se ujal pfiíbuzn˘ MojmírovcÛ, knûz Slavomír,
Frankové nejenÏe Svatopluka osvobodili, ale navíc ho postavili do ãela své-
ho vojska a poslali ho na Moravu.

A co v téhle zapeklité situaci udûlal on?

24
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Jakmile se vrátil s fransk˘m poÏehnáním domÛ, pfie‰el ke sv˘m,
tj. k MoravanÛm, a v jejich ãele porazil franské vojsko, které sám pfiivedl.
Díky tomu se roku 871 ujal na dal‰ích tfiiadvacet let vlády na Moravû.

JISTOTA JE JISTOTA

Svatopluk I. do‰el k závûru, Ïe papeÏ je mocnûj‰í neÏ v‰ichni svût‰tí pa-
novníci dohromady, a tak se rozhodl získat jeho pfiízeÀ. Aby se mu zalíbil,
roku 885 ãi 886 pr˘ uvûznil a pak vyhnal byzantské kazatele* a povolal
fiímské latiníky.
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* Dnes je pro nás nesnadno pochopitelné, proã bylo kolem mise soluÀ-
sk˘ch bratfií tolik rozruchu a proã byli o pár let pozdûji jejich Ïáci vyhánû-
ni a dokonce prodáváni do otroctví. VÏdyÈ cyrilometodûjská liturgie neby-
la zfiejmû v rozporu s liturgií fiímskou, jen se pfii ní hovofiilo nikoliv latinsky,
n˘brÏ slovansk˘m jazykem! Církev proto mûla kvitovat s povdûkem, Ïe
lidé, ktefií knûÏím rozumûli, se mohli dát snáze pfiesvûdãit, aby se stali kfies-
Èany. Pfiesto tomu tak nebylo. Na druhé stranû se v‰ak nelze divit negativ-
ním reakcím. Pfieklad bohosluÏebn˘ch textÛ do slovanského jazyka byl to-
tiÏ tehdy nav˘sost revoluãním ãinem, protoÏe mnozí teologové vûfiili ãi
hlásali, Ïe BÛh má rád pouze latinu, fieãtinu a hebrej‰tinu.

Svatopluk I. Moravsk˘ vytvofiil na tehdej‰í pomûry neobvykle rozsáhlou
fií‰i, k níÏ patfiily i âechy. Jistou zásluhu na její rozloze mûl ale fakt, Ïe
Frankové byli v té dobû jiÏ oslabeni vnitfiními rozbroji, takÏe Moravané si
mohli dovolit více zlobit a neposlouchat. Samozfiejmû tato fií‰e netvofiila
kompaktní celek. Svatopluk I. Moravsk˘ ovládal pouze její centrum, za-
tímco okrajové ãásti byly volnû pfiipojené a pochopitelnû se snaÏily o od-
trÏení, takÏe do mnoh˘ch oblastí dosazoval „domorodé“ místodrÏitele.
V âechách se jím stal první historicky doloÏen˘ pfiemyslovsk˘ kníÏe Bo-
fiivoj. KdyÏ ov‰em Bofiivoj zemfiel, dostal zfiejmû Svatopluk strach, Ïe by na
ãesk˘ kníÏecí stolec nastoupil panovník vÛãi nûmu ménû vstfiícn˘, a tak
v duchu zásady, Ïe jistota je jistota, vládl âechám sám.

SKLENùNÁ OKNA – TAKOV¯ LUXUS!

Za hlavní mûsto neboli ústfiední hradi‰tû* Velkomoravské fií‰e je pova-
Ïován Velehrad, tj. Velk˘ hrad.

* Hradi‰tû byla pfiedchÛdci hradÛ. Tvofiila je ohrazená ãást zahrnující ob-
vykle sídlo kníÏete a jeho druÏiny, kostel a hfibitov, a tzv. – rovnûÏ ohraze-
né – pfiedhradí urãené pro obyvatele bezprostfiedního okolí, ktefií se o pa-
novníka starali. Hradi‰tû byla typická pro tzv. západní Slovany, ktefií jich
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vybudovali asi tfii tisíce, z toho na území âech a Moravy pfiibliÏnû 250. âas-
to vznikala na místech, kde ochranu pfied nepfiítelem poskytovala ãásteã-
nû pfiíroda (vysoké skály se strm˘mi srázy, vodní tok, baÏina apod.), a ãás-
teãnû umûle vybudované pfiíkopy, valy a hradby ‰iroké ãasto aÏ 10 metrÛ
a vysoké 12 metrÛ. Dob˘t hradi‰tû neb˘valo snadné, a tak útoãníci ãasto
nakonec pouze vyplenili okolí a pfied blíÏící se zimou odtáhli. Mnozí sice
spoléhali na to, Ïe jeho obyvatele vyhladoví, ale ti si obvykle pfiipravili do-
statek zásob jídla (vãetnû dobytka) a vodu si zaji‰Èovali pomocí tajníkÛ,
tj. tajn˘ch chodeb vedoucích k vodnímu zdroji.

Nikdo v‰ak dosud pfiesnû neví, kde tento Velehrad leÏel: mohly jím pr˘
b˘t napfiíklad Mikulãice ãi dn. Staré Mûsto u Uherského Hradi‰tû na Mo-
ravû, ale jisté není nic. Vylouãeno není ani to, Ïe Svatopluk pob˘val stfií-
davû na obou (nebo více) hradi‰tích.

Nicménû obû zmínûná moravská centra stála za vidûní.
Mikulãické hradi‰tû se nacházelo na ostrovû vytvofieném rameny fieky

Moravy a spojeném s okolím zfiejmû pouze dvûma dfievûn˘mi mosty. Kní-
Ïecí rouben˘ a pravdûpodobnû patrov˘ palác mûfiil na délku pfies 20 me-
trÛ, mûl kamenn˘ základ (nebyl tedy cel˘ ze dfieva) a podlaha byla z lité
malty*. PoblíÏ paláce stál nejvût‰í ze ‰esti hradi‰tních kostelÛ – trojlodní
bazilika s okny, jejichÏ v˘plní byl tehdej‰í v˘kfiik techniky – sklo**!

* Malta se pouÏívala samozfiejmû i ke spojování kamenÛ. Pfiipravovala se
z vápna vypalovaného dfievûn˘m uhlím v milífiích a z fiíãního, potoãního
a moÏná i kopaného písku. Kupodivu mívala velmi dobrou kvalitu a podle
odborníkÛ b˘vala ãasto tvrd‰í neÏ kámen.

** AÏ do 15. století slouÏily coby v˘plnû oken domÛ pfiedev‰ím blány z do-
bytãích mûch˘fiÛ zv. mûchufiiny, nebo pergamen vyrábûn˘ ze zvífiecích
kÛÏí. První sklenûná okna, urãená zpoãátku pouze ãi pfiedev‰ím pro cír-
kevní stavby, tvofiila pÛvodnû malá koleãka spojovaná olovem, která se
jako celek vsazovala do dfievûn˘ch rámÛ. Zpoãátku bylo moÏné otevírat je-
nom ãást takov˘chto oken. Tabulky pfii‰ly ke slovu teprve v 16. století.
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V sousedství baziliky se nacházelo baptisterium, tj. kamenná nádrÏ ur-
ãená pro kfity.

Také druhé centrum Velkomoravské fií‰e vdûãilo za svoji ochranu vodû:
vzniklo na ostrovû vytvofieném slep˘mi rameny fieky Moravy a jejích pfií-
tokÛ. Jeho souãástí bylo údajnû i sídlo mni‰ské komunity, v nûmÏ pravdû-
podobnû pob˘vali Konstantin a Metodûj.

SKONâIL JAKO POUSTEVNÍK

Svatopluk I. Moravsk˘ mûl za manÏelku ãeskou kníÏecí dceru. Svat-
ba se konala v âechách a málem skonãila tragédií. KdyÏ se novoman-
Ïelé vraceli domÛ, na Moravu, pfiepadli je na ãeském pomezí v jakési
soutûsce Frankové hodlající jim ukrást svatební dary. Svatopluk se v‰ak
nelekl, duchapfiítomnû posadil manÏelku na svého konû, proklestil si
cestu mezi bojujícími vojáky a ujel. Na místû v‰ak musel zanechat mno-
ho cenností.

ManÏelé mûli spolu (zfiejmû) dva syny.

Mojmír (*? – †?) budoucí kníÏe Mojmír II.

Svatopluk (*? – †?) budoucí údûln˘ kníÏe Svatopluk II.
vládnoucí v˘chodnímu údûlu
zfiejmû s centrem v Nitfie

Predslav není historicky doloÏen

KníÏe zemfiel roku 894 a jeho smrt byla vy‰perkována povûstí o mou-
drosti související se tfiemi pruty a tfiemi syny. Podle historikÛ jde v‰ak
o povûst fiímského pÛvodu a Svatopluka I. Moravského se nemohla
t˘kat uÏ proto, Ïe mûl zfiejmû pouze dva syny.

Svatopluk I. Moravsk˘ ode‰el pfied svou smrtí k poustevníkÛm Ïijícím
na úpatí hory Zobor nedaleko Nitry, aby se kál ze sv˘ch hfiíchÛ. KdyÏ dojel
na místo, zabil svého konû, zahrabal do zemû svÛj meã a oholen a obleãen
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do poustevnického roucha se pfiipojil k ostatním. Pravou totoÏnost jim od-
halil teprve krátce pfied svou smrtí. Takto alespoÀ popisuje konec tohoto
velkomoravského kníÏete kronikáfi Kosmas.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU:

■ Pomûrnû málo je známo, Ïe Svatopluk I. Moravsk˘ „zamûstnával“
otroky: ti chodívali – jak bylo zvykem jiÏ napfiíklad v dobû bojÛ
s Avary – pfied vojsky jako lidské ‰títy, káceli lesy, pracovali na polích
a stavûli domy. B˘vali také nezanedbateln˘m obchodním artiklem.
V roce 886 bylo údajnû prodáno 200 Metodûjov˘ch ÏákÛ pÛsobících
na území Velkomoravské fií‰e Ïidovsk˘m kupcÛm, ktefií je odvezli na
benátsk˘ trh s otroky. I kdyÏ je toto ãíslo zfiejmû nadsazené, faktem
zÛstává, Ïe Velkomoravská fií‰e b˘vala pro obchodníky s otroky vy-
datn˘m zdrojem „zboÏí“.
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30

KNÍÎE MOJMÍR II.

*? – †?; vládl v letech 894–905/6; syn Svatopluka I.

Bojoval o moc nejen s V˘chodofranskou fií‰í a domácími velmoÏi, ale
i s bratrem Svatoplukem II., nespokojen˘m proto, Ïe byl pouze údûln˘m
kníÏetem území s centrem zfiejmû v Nitfie. Mojmír II. se „proslavil“ ze-
jména tím, Ïe neudrÏel fií‰i v rozsahu, v jakém ji pfievzal po otci, takÏe jed-
notlivé ãásti se od ní oddûlovaly tak dlouho, aÏ se rozpadla; âechy se
odtrhly roku 894. Je vysoce pravdûpodobné, Ïe definitivní rozpad Velko-
moravské fií‰e spojovan˘ s rokem 906 byl jen poslední teãkou za jejím po-
stupn˘m úpadkem. MoÏná k nûmu napomohly epidemie, velká voda, kte-
rá zaplavila ústfiední velkomoravské hradi‰tû, a odklon dosavadních
kupeck˘ch tras. Zcela jistû tu ale sehrály roli útoky maìarsk˘ch koãovní-
kÛ dûsících na sv˘ch zdatn˘ch koních Evropu více jak pÛl století; defini-
tivnû poraÏeni byli teprve roku 955.

Rozpadem Velkomoravské fií‰e zanikl i nadregionální moravsk˘ trh
s dobytkem, s nímÏ obchodovali jak morav‰tí, tak zahraniãní kupci. Byla
to ‰koda, protoÏe tento trh mûl jedno velmi dÛleÏité poslání: slouÏil
mj. k v˘mûnû dobytka, a tím zabraÀoval degeneraci stád, protoÏe pfiíbu-
zenství rodiãÛ mívá negativní dÛsledky* i pro zvífiecí potomstvo.

* Hrozbu degenerace na sebe na‰i pfiedkové ke své smÛle nevztahovali
je‰tû fiadu staletí. T˘kalo se to jak pfiíslu‰níkÛ zejména panovnick˘ch rodÛ
(setkáme se s tím v pfiekvapivû velké mífie u HabsburkÛ), tak „niÏ‰ích“ vrs-
tev: mladí lidé zÛstávali v rodn˘ch vískách, st˘kali se pouze s obyvateli ne-
velkého okolí a tím se postupnû rody a rodiny propojovaly a kaÏd˘ byl má-
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lem s kaÏd˘m nûjak˘m zpÛsobem pfiíbuzn˘. Z tohoto úhlu pohledu pro-
spívaly Evropû války, protoÏe pfii nich pfiiná‰eli vojáci i do odlouãenûj‰ích
oblastí nové geny.

Mojmír II. pfii‰el o Ïivot v bitvû s Maìary, zatímco jeho bratr Svatopluk
uprchl do Bavor.
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HISTORICKY NEPROKÁZANÍ

P¤EMYSLOVCI

Pfiíslu‰níci tohoto ãeského rodu se dûlí na dvû základní skupiny. Do prv-
ní z nich jsou fiazeni panovníci, jejichÏ existenci se nepodafiilo historicky
vûrohodnû prokázat a ktefií zfiejmû Ïili pouze v lidov˘ch povûstech. Skupi-
nu druhou tvofií Pfiemyslovci, o jejichÏ Ïivotû a ãinech existují seriózní vû-
decké dÛkazy.

·KOLA, (NE)ORÁNÍ A O¤Í·KY

K historicky nedoloÏen˘m PfiemyslovcÛm je fiazen praotec âech* za-
bydlen˘ na ¤ípu, jeho mlad‰í bratr Lech údajnû sídlící v dn. Koufiimi,
soudce ãi kníÏe Krok a jeho dcery Kazi, Teta i Libu‰e, dále Pfiemysl
zv. Oráã, jeho a Libu‰in syn Nezamysl, a pak Mnata, Vojen, Vnislav (Uni-
slav), Kfiesomysl, Neklan a Hostivít.

* Obdoby na‰eho praotce âecha existují i u dal‰ích slovansk˘ch kmenÛ –
zejména u BulharÛ a ChorvatÛ. To, Ïe ná‰ praotec podle povûstí pfii‰el do
nové vlasti spoleãnû se sv˘mi ‰esti bratry, mûlo svÛj dÛvod: sedmiãka to-
tiÏ b˘vala pro na‰e pfiedky dÛleÏit˘m „pozitivním“ ãíslem, a stala se záru-
kou jistoty i obranou proti pochybování, které je bûhem mnohasetkilo-
metrového trmácení jistû muselo nejednou pfiepadnout.
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ManÏelka bájného kníÏete Pfiemysla zvaného Oráã, chytrá, krásná
a rovnûÏ historicky nedoloÏená Libu‰e pr˘ nav‰tûvovala první ‰kolu exis-
tující v âechách, kterou její otec zaloÏil na Budãi. Vyuãovalo se v ní prav-
dûpodobnû jedinému pfiedmûtu: umûní poznávat boÏskou vÛli z tajemn˘ch
znamení. Musela b˘t pilnou Ïaãkou, protoÏe – jak se traduje – pfiedpovû-
dûla mj. zaloÏení Prahy, boje svedené kvÛli hamiÏnosti (k tomu ale nemu-
sela b˘t vû‰tkyní) i existenci loÏisek zlata v Jílovém* a stfiíbra pod Kutnou
Horou a Pfiíbramí.

* Podle povûstí se Libu‰e snaÏila nalézt drahé kovy poté, co mûla vidûní
o dobû hladu a bídy ãekající ãesk˘ národ; napfiíklad zásoby zlata v Jílovém
jí ukázala kouzelná zlatá Ïabiãka. Zlato vytûÏené na oznaãen˘ch místech
nechala pr˘ dopravit na Vy‰ehrad, kde je ukryla na hor‰í ãasy; úkryty ale
znala jen ona a její muÏ, a kdyÏ zemfieli, vzali si toto tajemství s sebou do
hrobu. Souãástí pokladu byla i zlatá kolébka, v níÏ Libu‰e odchovala své
dûti; kdyÏ uÏ ji nepotfiebovala, ponofiila ji pod Vy‰ehradem do Vltavy, aby
tu poãkala na ãeského panovníka, kter˘ nejvíce prospûje ãeskému náro-
du. Kolébka se údajnû vynofiila pfii narození Karla IV., ale po jeho smrti
opût zmizela ve Vltavû a od té doby znovu ãeká na svoji dal‰í pfiíleÏitost.

Ve skuteãnosti v‰ak pr˘ byla Libu‰e muÏem, nebo její jméno neoznaão-
valo konkrétní Ïenu, ale profesi knûÏek ãi vû‰tek Ïijících a pracujících ve
svatyni nedaleko dn. Kladna, kde se nacházel i údajn˘ Libu‰ín. Tento ná-
zor se mj. opírá o zji‰tûní lingvistÛ, podle nichÏ její jméno souvisí buì se
staroslovansk˘m slovem „ljub“ a lze je pfieloÏit jako „milá“ ãi „milovaná“,
nebo s pradávn˘m v˘razem znaãícím „knûÏka“ ãi „vû‰tkynû“*. Není pr˘ vy-
louãeno ani to, Ïe Kosmas se nechal pfii zmínkách o Libu‰i inspirovat vy-
právûním o své souãasnici jménem Matylda Toskánská**.

* Ve svûtové historii existuje podobn˘ pfiípad: ani P˘thie ãi Sibylla nebyla
jména konkrétních Ïen, ale profesní oznaãení fieck˘ch a fiímsk˘ch vû‰tících
knûÏek.
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** Legendy o Matyldû Toskánské (1046–1115) pr˘ byly tehdy roz‰ífiené
v fiadû evropsk˘ch zemí, takÏe není divu, Ïe je znal i vzdûlan˘ Kosmas. Tato
mladá Ïena se proslavila tím, Ïe ve svém sídle v Canosse (mezi dn. Flo-
rencií a Milánem) – stejnû jako Libu‰e – soudila a vládla, a nakonec se (fiek-
nûme na pfiání zástupcÛ lidu) vdala, a to dokonce dvakrát. Ov‰em ani je-
den z jejích manÏelÛ nebyl takov˘ chlapák jako „ná‰“ Pfiemysl Oráã.

Stadick˘ zeman Pfiemysl pocházející z kmene LemuzÛ pr˘ znal Libu-
‰i jiÏ ze ‰koly; podle Václava Hájka z Liboãan (*koncem 15. století –
†1553) se sblíÏili a ona za ním jezdívala kaÏdou noc, coÏ vysvûtlovalo,
proã k nûmu její bíl˘ kÛÀ dovedl pfied volbou poselstvo bez sebemen‰ího
zaváhání. Otázkou v‰ak je, jak by Libu‰e stihla ujet za jednu noc 70 kilo-
metrÛ do Stadic leÏících u dn. Ústí n. L. (které se po Mnichovu staly sou-
ãástí Nûmecka), a dal‰ích 70 kilometrÛ zpátky. Kosmas to popfiel slovy,
podle nichÏ: „Lichá ‰ífií se povûst a zároveÀ mínûní kfiivé, Ïe paní sama vÏdy
za noãního ticha tu bájnou cestu na koni tam konávala a pfied kuropûním se
vracívala.“

Diskutabilní je i Pfiemyslovo oráãství.
Panovníci fiady tehdej‰ích národÛ si oblékali selsk˘ odûv, aby symboli-

zovali svÛj „obyãejn˘“ pÛvod a tím se takfiíkajíc sblíÏili se sv˘m lidem.
Symbolická b˘vala zfiejmû i orba: podle slovanského rituálu mûlo totiÏ
oborávání pÛdy zajistit její úrodnost, nebo (vedla-li brázda napfiíklad ko-
lem budoucího mûsta) ochranu. Oráã se stal sexuálním symbolem coby
oplodnitel (a to nejen pÛdy) a pluh b˘val symbolem pracovitosti a píle.
I v Pfiemyslovû pfiípadû tedy mohlo jít o respektování tûchto zvyklostí a ni-
koliv o v˘kon povolání. VÏdyÈ ani dne‰ní politici sázející pfied kamerami
lipky ãi jiné dfieviny neb˘vají profesí sadafii.

Ve Stadicích pr˘ b˘val od nepamûti svobodn˘ dvÛr asi s osmdesáti,
moÏná sty hektary pozemkÛ patfiící ãesk˘m králÛm. Karel IV. osvobodil
stadické sedláky od placení bûÏn˘ch poplatkÛ, ale zato museli kaÏdoroãnû
dodávat na královsk˘ dvÛr ofií‰ky z Pfiemyslovy lísky, která údajnû vy-
rostla z otky (coÏ byla pÛvodnû dfievûná, pozdûji Ïelezná pomÛcka slouÏí-
cí k ãi‰tûní pluhÛ od nalepené ornice a od plevelÛ). Strom pr˘ b˘val k vi-
dûní v jedné tamní zahrádce je‰tû poãátkem 19. století a ofií‰ky ze Stadic
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docházely na PraÏsk˘ hrad aÏ do poloviny 19. století. Tato tradice pr˘ byla
obnovena v roce 1936.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU:

■ Z doby bájn˘ch pfiemyslovsk˘ch kníÏat údajnû pocházel i zaãátek do-
lování stfiíbra pod Pfiíbramí. LoÏiska zde pr˘ byla v provozu jiÏ v roce
843 za Kfiesomysla a lidé ze ‰irokého okolí opou‰tûli pole a pfiicháze-
li sem dolovat. Jedním z vladykÛ snaÏících se je pfiemluvit k návra-
tu na hospodáfiství byl údajnû znám˘ Horymír z tvrze v Neumûte-
lích na Berounsku. Ov‰em novopeãení horníci mu tvrz zapálili (jiÏ
tehdy se zachránil díky ·emíkovi, kter˘ s ním pfieskoãil hradby)
a spálili jeho obilí – pr˘ aby pochopil, jak se cítí ãlovûk bojící se hla-
du, protoÏe právû tento strach je dohnal k dolování. Horymír na
oplátku vtrhl na Pfiíbram, zbofiil (údajnû za pomoci noãních duchÛ
a tajemn˘ch bytostí) jejich boudy, mnohé kopáãe pobil a doly zavalil.
Za to byl odsouzen k smrti stûtím (Kfiesomysl byl totiÏ tûÏbû naklo-
nûn, protoÏe doufal, Ïe díky ní i on zbohatne), ale poté, co ho ·emík
skokem z Vy‰ehradu zachránil, dostal milost. Sportovnû zaloÏen˘
koník ov‰em chfiadl a chfiadl a tûsnû pfied smrtí pr˘ svého pána Ho-
rymíra poÏádal, aby ho pohfibil pfied vraty tvrze. Podle historikÛ se
v‰ak v Pfiíbrami zaãalo dolovat pozdûji – moÏná v 10., prokazatelnû
v‰ak ve 14. století.

■ Do období historicky nedoloÏen˘ch PfiemyslovcÛ spadá první hro-
madn˘ kfiest, kter˘ podstoupili ãe‰tí pfiedáci v roce 845. ¤ídili se
pfiíkladem MoravanÛ, ktefií podle nich v praxi dokázali moÏnost sou-
bûÏné existence pohanství a kfiesÈanství, a vûfiili, Ïe pfiijetím nového
náboÏenství vezmou vítr z plachet v˘bojn˘m FrankÛm. A tak ãtrnáct
ãesk˘ch kníÏat (a zfiejmû i ãlenÛ jejich druÏin; tehdy bylo zvykem
kfitít hromadnû jednou ãi dvakrát roãnû) poÏádalo o zprostfiedkování
kfitu tehdej‰ího v˘chodofranského panovníka (Ludvíka II. Nûmce).
Souhlasil, takÏe 13. ledna zmínûného roku 845 vstoupili tito odváÏ-
livci v ¤eznû za tfieskutého mrazu do kfiticí kádû. Ov‰em kdyÏ o rok
pozdûji Frankové (Ludvík II. Nûmec) vtrhli na „kfiesÈanskou“ Mora-
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vu a dosadili tam svého favorita Rastislava, bylo âechÛm jasné, Ïe
kfiticí lest nevy‰la, a proto nové vyznání naãas, tj. do vlády Bofiivoje,
opustili.

■ Kosmas nebyl k nedoloÏen˘m pfiemyslovsk˘m kníÏatÛm právû shoví-
vav˘, neboÈ na jejich adresu ve své kronice napsal: „O Ïivotû a stejnû
i o smrti tûchto kníÏat se mlãí, jednak Ïe jsouce oddáni bfiichu a spa-
ní, nevzdûlaní a neuãení, podobali se dobytku, takÏe zajisté proti pfií-
rodû tûlo bylo jim k rozko‰i, du‰e na obtíÏ; jednak i proto, Ïe nebylo
toho ãasu, kdo by perem zachoval pamûti jejich skutky.“
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P¤EMYSLOVCI HISTORICKY PROKÁZANÍ
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Druhou skupinu pfiemyslovsk˘ch panovníkÛ tvofií ti, o nichÏ existují
pfiijatelné historické dÛkazy. Tûchto kníÏat bylo tfiicet. Nûktefií se dostali
na stolec dvakrát a jeden ( Jaromír) dokonce tfiikrát; nûktefií byli dobr˘mi
vladafii, zatímco jiní se „proslavili“ pouze tím, Ïe na del‰í ãi krat‰í dobu
urvali moc.

Pfiíslu‰níci první generace PfiemyslovcÛ dosahovali v prÛmûru v˘‰ky
170–175 cm, Ïeny byly asi o 10 cm men‰í. MuÏi mûli protáhlou lebku
s vysok˘mi oãnicemi, úzk˘ nos a men‰í horní pfiedkus. Pfiíslu‰níci pozdûj-
‰ích generací (od páté a ‰esté) b˘vali ãahouny dorÛstajícími do tehdy spí-
‰e v˘jimeãné v˘‰ky asi 180 cm, mívali mohutnou postavu a krat‰í ãi kula-
tûj‰í lebku.

KNÍÎE BO¤IVOJ

*asi 852/857 –  †888/889; praÏsk˘m kníÏetem se stal kolem r. 870;
místodrÏitelem byl asi v letech 882/884–888/889; syn historicky
nedoloÏeného Hostivíta

OCHOTN¯ KOLABORANT

Mnohé nasvûdãuje tomu, Ïe právû Bofiivoj byl prvním doloÏen˘m ães-
k˘m pfiemyslovsk˘m kníÏetem – a zároveÀ kolaborantem – pokud ov‰em
mÛÏeme tento novodob˘ termín pro tehdej‰í pomûry pouÏít. PÛvodnû
ovládal pouze okolí svého rodového hradi‰tû nejspí‰e na Levém Hradci*,
které se rozkládalo od poloviny 9. století na plo‰e 6,5 ha pravdûpodobnû
nedaleko dn. Roztok u Prahy.

* Pro úplnost si fieknûme, Ïe existoval také Prav˘ Hradec. Toto dal‰í slo-
vanské hradi‰tû se zfiejmû nacházelo v dn. Klecanech u Prahy a bylo vy-
budováno v poslední tfietinû 9. století, takÏe bylo pravdûpodobnû mlad‰í
neÏ Lev˘ Hradec.
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Vybudoval je zfiejmû BofiivojÛv otec v místû dn. obce Îalov na plochém
ostrohu mezi údolím Vltavy a Îalovského potoka. Bofiivoj zde Ïil asi
v patrovém dfievûném paláci uzamykatelném Ïelezn˘m klíãem a ãlenové
jeho druÏiny bydleli ve srubov˘ch domech, v nichÏ byla nikoliv udusaná
hlinûná, n˘brÏ prkenná podlaha typická pro domy vzne‰en˘ch lidí.

Do funkce praÏského kníÏete se propracoval pravdûpodobnû kolem
roku 870 (867, 868, 873), a ovládl tak území rovnající se pfiibliÏnû
dn. stfiedním âechám.

Nûkdy v roce 882 aÏ 884 si ho vyhlédl za svého místodrÏitele v âechách
panovník Velkomoravské fií‰e – Svatopluk I. Moravsk˘. TûÏko soudit, zda
to udûlal s ohledem na jeho vÛdãí pozici, nebo kvÛli jeho ochotû spolu-
pracovat. KaÏdopádnû se nová funkce Bofiivojovi vyplatila – a moÏná prá-
vû jejím prostfiednictvím pomohl i svému rodu upevnit pfievahu* nad ostat-
ními ãesk˘mi rody.

* Pfievaha jednoho rodu nad ostatními neboli centrální vláda podepfiená
vojenskou silou byla v tehdej‰í dobû Ïivotní nutností, neboÈ malá samo-
statná kníÏectví mûla jen malou ‰anci nestat se snadnou kofiistí okolních
cizích panovníkÛ. To, Ïe se právû PfiemyslovcÛm podafiilo takovou centrál-
ní rodovou vládu vytvofiit, bylo z velké ãásti zpÛsobeno tím, Ïe se usadili
v oblastech stfiedních âech zahrnujících úrodná území kolem fiek a „pro-
‰pikovan˘ch“ obchodními cestami, na nichÏ vybírali poplatky. Díky tomu
zbohatli a v jistém smyslu mûli právo nárokovat si vût‰í moc.

RODINNÉ ·TùSTÍ NEPOKAZIL ANI P¤EDKUS

Bofiivoj byl ‰Èastn˘m otcem rodiny. ManÏelku Ludmilu (*860 – †921)
si vzal v roce 874, kdy mu bylo asi dvacet let. Dá se pfiedpokládat, Ïe ne-
‰lo o sÀatek z velké lásky; spí‰e mûl spojit dva rody hodlající se tímto zpÛ-
sobem navzájem posílit. I kdyÏ ãernovlasou, 168 cm vysokou novoman-
Ïelku tmav‰í pleti pr˘ „zdobil“ horní pfiedkus, kter˘ po ní zdûdili potomci
aÏ do ãtvrté generace, mûla jednu nespornou velkou pfiednost: byla zdra-
vá, statná a málem nezdolná.
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Jak b˘valo zvykem, svatba
se konala po skonãení letních
polních prací. Díky tomu jed-
nak mûli v‰ichni ãas se veselit,
jednak pro novomanÏelku bylo
v˘hodné otûhotnût právû
v tomto roãním období: mi-
minko tak totiÏ pfii‰lo na svût
v teplé ãásti roku, coÏ zvy‰o-
valo jeho ‰ance na pfieÏití.
O prÛbûhu svatebního obfiadu
se historici jen dohadují. Prav-
dûpodobné je, Ïe nevûsta mûla
ve svatební den hlavu zakrytou
námûtkou, tj. rou‰kou halící
i tváfi. Pfii slavnostním vstupu
do svého nového domova ne-
smûla ‰lápnout na práh, pro-
toÏe by tím mohla urazit
ochránce domova sídlícího právû pod prahem (proto se dodnes pfiená-
‰ejí nevûsty pfies práh bytu ãi domu). Jisté je snad jen to, Ïe se pfii této
pfiíleÏitosti dobfie jedlo, pilo a vû‰tilo, Ïe sÀatek byl zpeãetûn spoleãnû
strávenou nocí a Ïe od následujícího dne nosila mladá paní plachetku
zakr˘vající jí vlasy, které si nechala v den svatby zfiejmû zastfiihnout.

MoÏná jako svatební dar poslal Svatopluk I. Moravsk˘ novomanÏelÛm
víno, které se zfiejmû právû tehdy dostalo poprvé do âech. Ludmile pr˘
natolik zachutnalo, Ïe nechala pfiivézt z jiÏní Moravy odnoÏe vinné révy
a zfiídila v dn. Mûlníce první vinici.

ManÏelÛm se kromû dcer (zfiejmû vût‰inou zemfiely v kojeneckém vûku)
narodili dva synové, ktefií usedli na kníÏecí stolec.
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Spytihnûv (*asi 875 – †915) budoucí kníÏe Spytihnûv I

Vratislav (*asi 888 – †13. 2. 921) budoucí kníÏe Vratislav I.

Boleslav (*? – †?) zemfiel krátce po narození

K¤EST KVÒLI SEZENÍ U STOLU?

Bofiivoj a Ludmila byli v dobû své svatby pohany, coÏ se v té dobû ne-
povaÏovalo v âechách za nic neobvyklého. Neobvyklé naopak bylo to, Ïe
se rozhodli pfiestoupit ke kfiesÈanské vífie a na dÛkaz toho se dali pokfitít.

O tuto sluÏbu poÏádal Bofiivoj (a jeho tfiicet bojovníkÛ) zfiejmû v roce 883
nikoliv franské, tj. profiímské knûze, ale knûze byzantské pÛsobící v zemi
moravského protektora Svatopluka – jiÏ zmínûné bratry Cyrila a Metodûje.

Na tom, co Bofiivoje pfiivedlo ke kfitu, se historici nemohou shodnout.
MoÏná doufal, Ïe díky tomu zÛstane on i jeho rod nadále u „kormidla“ a Ïe
bude moci jednat s moravsk˘m Svatoplukem jako rovn˘ s rovn˘m. Podle
tehdej‰ího zvyku totiÏ nesmûli nepokfitûní lidé sedat u jednoho stolu s lid-
mi pokfitûn˘mi a museli se spokojit s místem na zemi. Údajnû takto stolo-
val pfied sv˘m kfitem i Bofiivoj, kdyÏ pfiijel za Svatoplukem na Moravu.
Metodûj, kter˘ byl onomu setkání pfiítomen, se pr˘ tehdy divil, Ïe si to
nechá líbit, a moÏná Bofiivojovi nasadil brouka do hlavy. Nakonec to byl
právû on, Metodûj, kdo pfiihlíÏel, jak se Bofiivoj ponofiil zfiejmû v Mikulãi-
cích do zmínûného tamního baptisteria, tj. oné kamenné nádrÏe stojící ne-
daleko baziliky se sklenûn˘mi okny.

KdyÏ se Bofiivoj vrátil do âech, pfiivedl sebou moravské zedníky, ktefií
postavili na Levém Hradci první kfiesÈansk˘ kamenn˘ kostel v âechách –
rotundu velkomoravského typu. Ludmila byla pokfitûna moÏná s manÏe-
lem, ale spí‰e o nûco pozdûji se synem Spytihnûvem (Vratislav je‰tû nebyl
na svûtû) a to pravdûpodobnû na Levém Hradci. Podle nûkter˘ch histori-
kÛ se nechala pokfitít na pfiíkaz svého muÏe, podle jin˘ch chtûla pfiijetím
kfiesÈansk˘ch zásad zlep‰it postavení Ïen. Zatímco pohanství totiÏ pfii-
pou‰tûlo mnohoÏenství, nové náboÏenství prosazovalo monogamii, jeÏ
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znamenala posílení práv zákonit˘ch manÏelek. Navíc pfiísnû trestalo cizo-
loÏství: provinilci mohli pfiijít o nos ãi b˘t prodáni do otroctví, mohli b˘t
popraveni, muÏÛm hrozila kastrace apod.

AË MÁ RODINA PO¤ÁDNÉ BYDLENÍ

Nûkdy v roce 884 vypukla proti Bofiivojovi v âechách vzpoura. MoÏná
ji vyvolal zmínûn˘ kfiest (kter˘ se stal de facto uznáním Svatoplukovy svr-
chovanosti nad ãesk˘m územím), moÏná Bofiivojova ochota spolupracovat
s moravsk˘m „protektorem“. KaÏdopádnû kníÏe uprchl i s rodinou na Mo-
ravu a nûjak˘ ãas tam bydleli zfiejmû ve Svatoplukovû honosném kníÏecím
mikulãickém paláci s maltovou podlahou, o nûmÏ jsme se zmínili v pasá-
Ïi vûnované Velkomoravské fií‰i.

âechové si zatím zvolili nového kníÏete – Strojmíra, vÛdce oné vzpou-
ry, kter˘ pfiedtím údajnû Ïil z nûjakého dÛvodu dlouho v Bavorsku a byl
zfiejmû Bofiivojov˘m pfiíbuzn˘m. V nové funkci (a ve staré vlasti) v‰ak
dlouho nepobyl a v roce 885 Svatopluk I. Moravsk˘ opût dosadil na kní-
Ïecí stolec Bofiivoje.

Ten tentokrát postavil – jak slíbil moravskému ochránci – coby v˘raz
díkÛ kostel, první svého druhu na území dn. Prahy, a zasvûtil ho Pannû
Marii*, oblíbené svaté kfiesÈanÛ.

* Zpoãátku byla Panna Marie oslavována jako „obyãejná“ JeÏí‰ova matka,
ov‰em nakonec se stala pfiedmûtem kultu. Podle oficiálního dogmatu byla
pro katolíky prostfiednicí orodující u Boha Otce a u Syna. Popisy jejího tû-
hotenství a porodu vznikly minimálnû osmdesát let po JeÏí‰ovû pfiíchodu
na svût, ‰ífiily se ústním podáním a byly katolíky upravovány, takÏe jejich
historická vûrohodnost je diskutabilní. Aby Mariina v˘jimeãnost vynikla
je‰tû více, byl jí podle historikÛ pfiifiãen „správn˘“ pÛvod. Otec Jáchym byl
zámoÏn˘ a mocn˘ muÏ a matka Anna se údajnû rovnûÏ dozvûdûla o svém
tûhotenství prostfiednictvím andûla, protoÏe i v jejím pfiípadû ‰lo o nepo-
skvrnûné poãetí. Modlitba „Zdrávas Maria“ souvisela s pouÏíváním rÛ-
Ïence, kter˘ zobecnûl koncem stfiedovûku.
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Zvolil pro nûj ‰ikovné místo zvané pr˘ „prazû“, které se nacházelo ne-
daleko dn. PraÏského hradu a moÏná dalo Praze jméno. Tehdy byl ov‰em
tento ostroh (osídlen˘ naãas Slovany jiÏ v 8. století) jen budoucím hrad-
ním staveni‰tûm.

Vlevo od kostela Panny Marie, pfiibliÏnû v místû dn. Hradãanského
námûstí, se rozkládalo tzv. snûmovní pole, na nûmÏ probíhaly v tzv. po-
hansk˘ch dobách volby nového kníÏete. A vpravo (nedaleko dn. chrámu
sv. Víta) b˘valo místo zvané ÎiÏi*, na nûmÏ aÏ do 12. století stával ka-
menn˘ kníÏecí stolec**.

* V˘raz „ÎiÏi“ byl odvozen buì od Ïáru obûtních ohÀÛ, které tu zapalova-
li pohané, nebo od slova „sieÏa“ souvisejícího se sezením.

** Oním kníÏecím stolcem byl velk˘ kámen moÏná pfiírodního netradiãní-
ho vzhledu, moÏná trochu pfiitesan˘. PÛvodnû stával údajnû pod ko‰atou
lípou na Vy‰ehradû, a usedala na nûj kníÏata zvolená u Jezerky, coÏ byla
nedaleká studánka obklopená posvátn˘m hájem. Prvním z nich pr˘ byl
bájn˘ kníÏe Krok. Historici ov‰em toto vy‰ehradské prvenství kníÏecího
stolce nepovaÏují za vûrohodné ze dvou dÛvodÛ: za prvé se t˘ká historic-
ky nedoloÏen˘ch kníÏat a za druhé podle nich Vy‰ehrad vznikl pozdûji neÏ
PraÏsk˘ hrad. První písemné zprávy o nûm pocházejí z roku 1003, zatímco
zaloÏení PraÏského hradu spadá do let 880 aÏ 890 (a moÏná k nûmu do‰lo
i dfiíve). Zmínûná studánka Jezerka, z níÏ obyvatelé Vy‰ehradu brali vodu
v dobû, kdy je‰tû nemûli studnu, se vyznaãovala léãiv˘mi úãinky pomá-
hajícími pfii nemocech srdce a pohybového aparátu.

KníÏe Bofiivoj pozdûji ohradil prostor na strategické vyv˘‰eninû, ji‰tûn˘
lesem a pfiíkopem vymlet˘m potokem Brusnicí, nechal si zde vybudovat
panovnické sídlo a tím se stal zfiejmû zakladatelem tohoto nejznámûj‰ího
sídla ãesk˘ch panovníkÛ.
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PROTEKTOR SÁZEL NA JISTOTU

Bofiivoj zemfiel asi v roce 888/889 ve vûku mezi jedenatfiiceti aÏ se-
dmatfiiceti lety. Jeho osm ãi devûtadvacetiletou manÏelku Ludmilu ãekalo
asi tfiicet let trvající vdovství, které v‰ak netrávila smutn˘m vzpomínáním.
Po celou dobu, co vládli její synové Spytihnûv I. a Vratislav I., jim zasaho-
vala do Ïivota, a kdyÏ zemfieli, peãovala podobn˘m zpÛsobem o vnuky
Václava a Boleslava.

V dobû Bofiivojovy smrti bylo star‰ímu Spytihnûvovi asi 14 let, takÏe
mûl b˘t podle tehdej‰ích mûfiítek coby dospûl˘* schopen vládnout.

* V oné dobû ov‰em neexistovalo vymezení dospûlosti pfiesn˘m poãtem
let, a to ani u ãlenÛ panovnické rodiny. Vhodn˘ vûk k usednutí na stolec ãi
trÛn se mûfiil fyzickou dospûlostí a z ní zejména dospûlostí pohlavní (roz-
hodoval stav ochlupení), coÏ se zji‰Èovalo vefiejn˘m zkoumáním. Mûfiítkem
b˘valo i to, zda mladíkovi zaãínaly rÛst vousy. Panovníci byli obvykle uzná-
váni schopn˘mi vládnutí ve sv˘ch ãtrnácti, nûkdy ale tfieba aÏ v ‰estnácti
letech.

ProtoÏe v‰ak „protektor“ Svatopluk I. Moravsk˘ netu‰il, zda by na stolec
usedl opravdu BofiivojÛv syn, a pokud ano, zda by byl stejnû loajální jako
otec, vládl pro jistotu v âechách sám, a to aÏ do roku 894, kdy zemfiel.
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KNÍÎE SPYTIHNùV I. SPÍ·E PRO ZVÍDAVÉ

*asi 875 – †915; ãesk˘ kníÏe v letech 894–915; syn Bofiivoje I.
a Ludmily

OBRÁTIL SE NA ZÁPAD

Spytihnûv I. vystfiídal na ãeském kníÏecím stolci Svatopluka I. Morav-
ského, usazeného zde do své smrti, tj. do roku 894. Mûl velkou zásluhu na
tom, Ïe se âechy odtrhly od Velkomoravské fií‰e. Aby se pojistil proti pfií-
padn˘m útokÛm nového moravského panovníka, poddal se roku 895 v ãele
ostatních ãesk˘ch kníÏat v˘chodofranskému králi (Arnulfu Korutanské-
mu), kter˘ s Velkomoravskou fií‰í za pomoci MaìarÛ válãil.

Vyplatilo se mu to: uÏíval si totiÏ vlády následujících dlouh˘ch dvacet
let, bûhem nichÏ upevnil postavení âech v tehdej‰í Evropû.

K jeho v˘znamn˘m skutkÛm patfiilo to, Ïe vybudoval ve stfiedních âe-
chách „kruh“ hradÛ stfieÏících tfii nejstar‰í pfiemyslovská sídla (Lev˘ Hra-
dec, PraÏsk˘ hrad a moÏná Budeã) a dÛleÏité zemské stezky – dnes by-
chom fiekli v˘padovky – protínající Prahu: „novostavbami“ se staly
Mûlník, Stará Boleslav, L‰tûní, Tetín a Libu‰ín.

Spytihnûv I. podstoupil roku 895 kfiest v bavorském ¤eznû a b˘val
oznaãován za skuteãnû prvního kfiesÈanského ãeského panovníka, protoÏe
Bofiivoje pokfitil „ne-profiímsk˘“ Metodûj. Zfiejmû také pozval do zemû
profiímské, latinsky kázající knûze a na pfielomu 9. a 10. století nechal
v Budãi vybudovat rotundu sv. Petra a Pavla, patfiící k nejstar‰ím dochova-
n˘m kamenn˘m stavbám na na‰em území.

Zemfiel roku 915 bezdûtn˘ ve sv˘ch ãtyfiiceti letech.
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KNÍÎE VRATISLAV I.

*asi r. 888 – †13. 2. 921; kníÏetem byl v letech 915–921; syn Bofiivoje
a Ludmily

ZEM¤EL ZBYTEâNù BRZY

Vratislav mûfiil zfiejmû 175 cm, mûl protáhlou úzkou lebku, horní pfiedkus
a pfiedãasnû uzavfiené hlavní lebeãní ‰vy, coÏ v‰e po nûm zdûdil syn Václav.

V roce 906 se oÏenil s Drahomírou (*890/891 nebo pfied r. 895 – †po roce
935) pocházející z Polabsk˘ch SlovanÛ, které po jejím odchodu do âech vy-
vraÏdil roku 928 sask˘ vévoda a v˘chodofransk˘ král ( Jindfiich I. Ptáãník).

I tato panovnická manÏelská dvojice byla pokfitûna.
Vratislav mûl se svou Ïenou kromû ãtyfi dcer (jménem známy jsou jen

Pfiibyslava a snad Stfiezislava) a chlapeãka Spytihnûva, kter˘ se nedoÏil do-
spûlosti, dva slavné syny:

Václav (*asi 907 – †28. 9. 935) budoucí kníÏe Václav I.

Boleslav (*asi 915 – †15. 6. 972) budoucí kníÏe Boleslav I.

Rodina Ïila pÛvodnû na nûkterém mimopraÏském hradû (moÏná v Bo-
leslavi). Na PraÏsk˘ hrad se pfiestûhovala teprve v roce 915, poté, co zemfiel
VratislavÛv vládnoucí star‰í bezdûtn˘ bratr Spytihnûv.

Vratislav I. byl oznaãován za mocného a úspû‰ného vladafie, kter˘ do-
kázal ochránit zemi pfiedev‰ím pfied útoky MaìarÛ. Tûsnû pfied svou smr-
tí zaloÏil na PraÏském hradû dodnes znám˘ kostel sv. Jifií, jehoÏ dokonãe-
ní se v‰ak nedoãkal. Zemfiel totiÏ zfiejmû ve vûku 33 let na PraÏském hradû
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13. února roku 921 na následky zranûní utrÏeného v boji s Maìary, nebo
po pádu z konû pfii lovu.

Následníkovi Václavovi bylo v té dobû asi 14 let, mlad‰ímu Boleslavovi
bylo kolem ‰esti let.

KDYÎ SE O MOC PEROU ÎENY

Václav byl sice oficiálním následníkem trÛnu, ale snûm rozhodl, Ïe za nûj
bude je‰tû jist˘ ãas vládnout jeho tehdy asi tfiicetiletá matka Drahomíra.
O oba chlapce se mûla starat babiãka Ludmila, která o takov˘ úkol velmi stá-
la. MoÏná jí snacha pfiipadala „vlaÏná ve vífie“ ãi pfiíli‰ bojovná a nekompro-
misní, moÏná se bála, aby se vnuci neodklonili od kfiesÈanství, které pomáha-
la v zemi ‰ífiit, moÏná se nedokázala vzdát politického vlivu, kter˘ chtûla – aÏ
vnuci dospûjí – jejich prostfiednictvím uplatÀovat. Roli tu ov‰em mohlo se-
hrát i to, Ïe Ludmila byla pokfitûna hodnostáfiem, kter˘ pfii‰el z Moravy, za-
tímco Drahomíra pfiijala kfiest ze „správn˘ch“, profiímsk˘ch rukou.

KaÏdopádnû sna‰e Drahomífie se nelíbila pfiedstava, Ïe tchynû vychová ze
synÛ zboÏné ãtenáfie bible, zatímco ona z nich chtûla mít – jak to vyÏadoval
tehdej‰í nelehk˘ zpÛsob Ïivota panovníkÛ – pfiedev‰ím zdatné bojovníky.

Ludmila si brzy uvûdomila, Ïe snacha se jen tak nedá. Proto ji ujistila,
Ïe netouÏí po moci, a nabídla jí, Ïe pfiestane zasahovat do v˘chovy vnukÛ
a odejde slouÏit Bohu tam, kam jí pfiikáÏe. NeÏ Drahomíra odpovûdûla,
pfiestûhovala se pro jistotu na Tetín, odkud zfiejmû chtûla uprchnout k ba-
vorskému králi; tetínské desetihektarové hradi‰tû totiÏ stálo na stezce ve-
doucí do bavorského ¤ezna. Odjet v‰ak uÏ nestihla, protoÏe snacha ji ne-
chala po setmûní 15. záfií* roku 921 zavraÏdit.

* Ludmila se i tak doÏila na tehdej‰í dobu úctyhodného stáfií – v dobû smr-
ti jí bylo jedena‰edesát let. Pfiitom prÛmûrn˘ vûk SlovanÛ se pr˘ pohybo-
val kolem 27 let (poãítáno vãetnû dûtí) a vûkov˘ prÛmûr tûch, ktefií se do-
Ïili dospûlosti, ãinil 42 let. Byla zfiejmû také zdravá jako fiípa, pfiestoÏe
zdravotní stav na‰ich pfiedkÛ nebyl valn˘: trpûli vysokou kazivostí zubÛ
a nemocemi pátefie a kloubÛ, a navíc byli v dÛsledku nesnadn˘ch podmí-
nek a nedostateãné stravy více „opotfiebováni“.
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Co se t˘ãe data, na nûjÏ pfiipadá její svátek, slaví se dodnes o den poz-
dûji, 16. záfií. Zfiejmû to souvisí s tím, Ïe 15. záfií se slavil svátek utrpení
Panny Marie Bolestné, uctívající ztrátu, která JeÏí‰ovu matku potkala.
A aby obû pro kfiesÈany v˘znamné Ïeny neslavily svÛj svátek v jeden den,
byl ten Ludmilin, pfiipomínající její zavraÏdûní, jednodu‰e posunut.

Drahomíra si k tomu ãinu vybrala dva vrahy – Gomona a Tunu, vojáky
ze své druÏiny. ·lo o houÏevnaté severské Vikingy proslulé tím, Ïe se ne-
chávali najímat do elitních vladafisk˘ch ozbrojen˘ch jednotek. To, Ïe se
dostali na Tetín, obehnan˘ dfievûnou palisádou s bránou, vysvûtlují histo-
rici buì zradou nûkoho z posádky, nebo tím, Ïe hlídka respektovala právo
Drahomíry coby panovnice poslat sem své lidi.

Verze, podle níÏ Ludmila tu‰ila, co se toho dne stane, a po svatém pfii-
jímání odevzdanû ãekala na smrt, vypadá pfiitaÏená za vlasy. BlíÏe pravdû
je zfiejmû to, Ïe vrazi ji pfiekvapili na lÛÏku. Dovolili jí jen, aby se pomod-
lila, a pak ji u‰krtili. MoÏná k tomu pouÏili provaz, moÏná sloÏen˘ závoj,
resp. plachetku, kterou nosívaly na hlavû vdané Ïeny. KaÏdopádnû ‰lo
o „nekrvav˘“ zpÛsob smrti, kter˘ mûl svÛj dÛvod: kdyby jí totiÏ usekli hla-
vu (jak pr˘ Ludmila Ïádala), stala by se podle tehdej‰ích zvyklostí muãed-
nicí. OpravÀovala by ji k tomu prolitá krev. To v‰ak Drahomíra z pocho-
piteln˘ch dÛvodÛ nechtûla dopustit.

Gomon a Tuna sice obdrÏeli za svÛj ãin zfiejmû nevídanû velkou odmû-
nu (a údajnû snad chtûli i jist˘ podíl na moci), ale dlouho se z Drahomífii-
ny pfiíznû neradovali. Dostala totiÏ strach, protoÏe si uvûdomila, Ïe pfie-
stfielila, oznaãila je vefiejnû za Ludmiliny vrahy a nafiídila, aby byli
i s rodinami zabiti; zachránil se pouze Tuna.

Zpoãátku sice mûla Drahomíra své pfiívrÏence, ktefií souhlasili s tím, Ïe
FrankÛm není správné se poddávat, ale tento bojovn˘ trend netrval dlou-
ho. KdyÏ v zemi vypukl hlad, zaãali lidé touÏit po klidu a logicky nasmû-
rovali své nadûje k ústupnûj‰ímu a mírumilovnému Václavovi.

Jeho dravá matka si tedy uÏila moci a z ní plynoucího pochybného ‰tûs-
tí jen krátce – od roku 921 do roku 923 (podle nejnovûj‰ích v˘zkumÛ do
roku 925).
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KNÍÎE VÁCLAV I.

*asi 907 – †28. 9. 935;
kníÏetem v letech 924/925–935;
syn Vratislava I. a Drahomíry

PILN¯
MODROOK¯ BLONëÁK

Budoucí kníÏe Václav pfii‰el na
svût* zfiejmû ve Stochovû nedaleko
dn. Kladna (i kdyÏ v literatufie najde-
me také tvrzení, Ïe k tomu do‰lo
v Boleslavi).

* Z radosti nad jeho narozením zasadila babiãka Ludmila v rohu stochov-
ského kníÏecího dvorce dubov˘ proutek, z nûhoÏ údajnû vyrostl tzv. Sva-
továclavsk˘ dub. Stromek rostl jedna radost, protoÏe byl zaléván vodou,
v níÏ se mal˘ Venou‰ek koupal. K tomuto dubu pr˘ rád jezdíval na koni
Hectorovi z nedalek˘ch Lán pan prezident T. G. Masaryk.

Kolem roku 915 absolvoval v kostele P. Marie na PraÏském hradû sta-
r˘, pÛvodnû pohansk˘ obyãej zvan˘ postfiiÏiny*, praktikovan˘ tehdy i dal-
‰ími evropsk˘mi národy, a to údajnû o tzv. letnicích**.

KníÏe Václav I.
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* PostfiiÏiny byly obfiad spoãívající v tzv. postfiiÏení neboli zkrácení vlasÛ,
povaÏovan˘ch za sídlo Ïivota a urãen˘ch k obûtování bohÛm s prosbou
o dal‰í ochranu poprvé ostfiíhaného robátka. Tyto obfiady b˘valy pofiádá-
ny na poãest pfiechodu sedmilet˘ch chlapcÛ z matãiny péãe do péãe
muÏÛ, resp. obce. Zmínûn˘ vûk sedmi let souvisel s tehdej‰ím zaãátkem
v˘mûny mléãného chrupu za stál˘ (která u dn. dûtí probíhá o dva roky dfií-
ve!). PostfiiÏiny jsou velmi starou pohanskou procedurou pfievzatou kfies-
Èany, ktefií ji zãásti praktikovali v kostele. Na‰i pfiedkové zfiejmû akceptova-
li její polskou variantu, protoÏe varianta ruská postfiihovala vlásky
chlapcÛm dvou- aÏ ãtyfilet˘m.

** Letnice byly svátek slaven˘ sedm t˘dnÛ po Velikonocích na poãest ná-
vratu jara.

Z Venou‰ka vyrostl chlapec se ‰tíhlou, 160–165 cm, ale moÏná je‰tû
vy‰‰í postavou, s dokonal˘mi zuby (v dobû smrti mu zfiejmû chybûla pou-
ze jedna stoliãka), svûtl˘mi, moÏná lehce do zrzava zbarven˘mi vlasy
a modr˘ma oãima. Po otci zdûdil protáhlou lebku a „nesprávné“ uzavfiení
hlavních lebeãních ‰vÛ, po matce ho zdobil horní pfiedkus a nos mûl dlou-
h˘, specificky prohnut˘ a úzk˘.

V latinû a latinské liturgii jeho i mlad‰í bratry Boleslava a Spytihnûva
zdokonaloval v jiÏ zmínûné ‰kole v Budãi jist˘ Ucen (Uãen ãili Utenus);
ne‰lo ov‰em o ‰kolu, jak ji známe my, ale vyuãovalo se pr˘ v rotundû
sv. Petra a Pavla. Kromû staroslovûn‰tiny a latiny ovládal Václav i nûmãi-
nu. To, Ïe se mu dostalo kvalitního vzdûlání, nebylo v té dobû vÛbec sa-
mozfiejmostí, protoÏe panovníci vût‰inou neumûli ani ãíst a psát. Takové
„neuÏiteãné“ dovednosti b˘valy aÏ do 13. století spí‰e v˘sadou druhoroze-
n˘ch panovnick˘ch synkÛ pfiedurãen˘ch víceménû automaticky ke knûÏské
dráze, zatímco úkolem panovníkÛ bylo vládnout a bojovat.

Co do povahy byl Václav od maliãka prav˘m opakem Boleslava. Mûl
mírnou a laskavou povahu, a zajímal se pfiedev‰ím o knihy (ãímÏ mûl blí-
Ïe k babiãce Ludmile), zatímco zmínûn˘ mlad‰í bratr byl po matce pruìas
milující zbranû a moc.
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DO ASKETY MùL DALEKO

Lze vûfiit tomu, Ïe Václav se coby panovník staral o nemocné, Ïe chu-
d˘m rozdal údajnû témûfi v‰e, co zanechal jeho otec Vratislav, Ïe nesou-
hlasil s trestem smrti, neboÈ vûfiil, Ïe provinilcÛm je nutno odpou‰tût, a Ïe
poctivû pfiezkoumával rozsudky soudÛ. Ale protoÏe ani chvála se nemá
pfiehánût, byÈ jde o patrona ãeské zemû, uvádûjí historici na pravou míru
napfiíklad historku dokazující jeho údajnou snahu vykupovat mladé chlap-
ce urãené k prodeji do otroctví. V tomto pfiípadû pr˘ totiÏ ‰lo o to, Ïe kdyÏ
se jednou pfied Velikonocemi dostavilo ke kfitu málo chlapcÛ (jak víme,
tehdy se kfitilo obãas a hromadnû), nechal Václav za vlastní peníze pfiikou-
pit na praÏském trhu otroky. PovaÏoval totiÏ za dÛleÏité, aby onen církev-
ní obfiad probûhl pfiesnû podle regulí, vãetnû poãtu novû pokfitûn˘ch. Byl
to jistû drah˘ ‰pás, protoÏe mladé „zboÏí“ tohoto druhu b˘valo velmi ná-
kladné – ‰lo totiÏ o budoucí kastráty, a ti byli cenûni hodnû vysoko – ale to
pro Václava nehrálo roli.

Dal‰ím dlouho tradovan˘m omylem je to, Ïe kníÏe Václav byl hube-
Àouãk˘ asketa dûlící svÛj ãas pouze mezi modlitby a ãtení svat˘ch knih.
Takto ho ale zdeformovala aÏ legenda, která mûla usnadnit jeho svato-
fieãení. Ve skuteãnosti byl celkem „obyãejn˘m“ mlad˘m muÏem vyba-
ven˘m zfiejmû pomûrnû slu‰nou fyziãkou, rád si dopfiál víno a nevy-
h˘bal se Ïenám. Byl dokonce pravdûpodobnû Ïenat˘ a mûl se svou
zákonitou manÏelkou syna jménem Zbraslav. Ov‰em boufilivákem ne-
byl a údajnû i v manÏelství si po synovû narození zachovával znaãnou
sexuální zdrÏenlivost.

MoÏné je pr˘ i to, Ïe onoho syna mûl s tzv. „boãní“ Ïenou, které tehdy
muÏi mívali vedle sv˘ch manÏelek; jednalo se o Ïeny, s nimiÏ se st˘kali pra-
videlnû del‰í dobu (ne‰lo tedy o krátkodobé a náhodné známosti) a o nûÏ
se (stejnû jako o jejich dûti) vÏdy postarali. Tomuto fie‰ení nasvûdãuje
zmínka o tom, Ïe ona „boãní“ Ïena se nakonec provdala, protoÏe Václav
pfiiznal, Ïe ji zanedbával. Tato varianta by byla pochopitelná a v té dobû
zcela pfiirozená v pfiípadû, Ïe by Václavova manÏelka nemohla mít dûti
nebo pfiivádûla na svût pouze dcery*.
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* Snad v‰echny panovníky spojovala snaha mít co nejvíce dûtí obojího
pohlaví a panovnické manÏelky b˘valy hodnoceny pfiedev‰ím podle toho,
kolik jich svému muÏi porodily. (Je zajímavé, Ïe potraty byly dlouho pova-
Ïovány nikoliv za smrt nenarozeného dítûte, ale za neplodnost.) Syny si
kníÏata, králové a císafii pfiáli proto, aby mûli následníka trÛnu „své krve“.
A protoÏe dûtská úmrtnost b˘vala aÏ do 19. století i v nejvzne‰enûj‰ích ro-
dinách velmi vysoká (snad tfiicetiprocentní, moÏná i vy‰‰í), snaÏili se mít
synÛ více pro pfiípad, Ïe by nejstar‰í zemfiel. I kdyÏ se nûkdy fiíká, Ïe dcery
se nepoãítaly, také ony byly k nûãemu dobré: jejich peãlivû promy‰len˘mi
sÀatky otcové „kupovali“ mezi ostatními panovníky ãi mocn˘mi rody
pfiívrÏence ãi získávali nová území.

NECHTùL JÍT HLAVOU PROTI ZDI

Václav se ujal vlády zfiejmû v roce 924 (event. 925). KaÏdopádnû dal ihned
jednoznaãnû najevo, Ïe hodlá pokraãovat v babiããinû politické linii i v jejích
kfiesÈansk˘ch reformách. Zatímco matku poslal do vyhnanství snad kamsi do
Slezska (kdyÏ jí po zklidnûní pomûrÛ dovolil návrat, ode‰la k mlad‰ímu
synovi na Boleslav), ostatky babiãky Ludmily nechal na dÛkaz úcty pfievézt
19. fiíjna roku 925 z Tetína do baziliky sv. Jifií na PraÏském hradû*.

* UloÏeny sem byly také ostatky Václavova otce Vratislava I. a pozdûji i za-
kladatele zdej‰ího klá‰tera Boleslava II. Mrtví byli ukládáni po „pohan-
ském“ zpÛsobu do rakví vydlaban˘ch z kmenÛ stromÛ a na cestu do zá-
hrobí dostávali potraviny, zbranû i napfiíklad vajíãka jako symbol Ïivota. Pfii
tomto kostele byl ustaven sbor knûÏí, fungující jako jakési církevní cen-
trum v dobû, kdy v Praze je‰tû neexistovalo biskupství.

Tímto pfievozem ji podle tehdej‰ích zvyklostí de facto prohlásil za sva-
tou. K onomu aktu mûl hned nûkolik dÛvodÛ: za prvé se jím distancoval
od ãinu své matky a za druhé se pokusil „vytvofiením“ nové svûtice zvidi-
telnit zemi a posílit ‰ance na zfiízení tuzemského biskupství.
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Není pochyb o tom, Ïe Václavovi komplikoval vládnutí jeho vztah k zá-
padnímu sousedovi. PÛvodnû inklinoval – jako jeho pfiedchÛdci – k Ba-
vorsku, tehdy nejsilnûj‰ímu z vévodství, na nûÏ se roku 911 rozpadla V˘-
chodofranská fií‰e. KdyÏ ale navrch získali Sasové, ktefií (pod vedením
Jindfiicha I. Ptáãníka, pozdûj‰ího v˘chodofranského krále) vtrhli po vy-
vraÏdûní Polabsk˘ch SlovanÛ do âech, uznal, Ïe jsou v pfiesile, sklonil hla-
vu a slíbil jim vûrnost a placení tributu. Jako odmûnu za tento pragmatic-
k˘ postoj dostal od spokojeného Sasa ãást paÏe sv. Víta, pro niÏ nechal
postavit na nejvy‰‰ím místû PraÏského hradu rotundu zasvûcenou právû
tomuto starofiímskému muãedníkovi a saskému patronovi.

Ov‰em zmínûná Václavova racionální úvaha a smífilivost zfiejmû vedly
Boleslava k rozhodnutí bratra-mûkkotu zabít. MoÏná ho jeho postoj
opravdu rozzlobil, moÏná se ale stal pouhou záminkou k pokusu získat
kníÏecí stolec. V jistém smyslu na nûj totiÏ Boleslav mûl právo: zatímco
Václav se narodil je‰tû pfiedtím, neÏ se jejich otec stal tzv. velk˘m kníÏe-
tem, on, Boleslav, pfii‰el na svût jiÏ jako vládcÛv syn.

A pfiesto nemohl panovat.

KDOVÍ, JAK TO VLASTNù BYLO

Popis této smutné historické události je nutno brát s rezervou, protoÏe
se u rÛzn˘ch autorÛ li‰í a objevují se stále nové varianty.

Zaãalo to pr˘ tím, Ïe Boleslav pozval Václava na svÛj hrad v Boleslavi
(v dn. dvoumûstí Brand˘s n. L.-Stará Boleslav), vybudovan˘ na území
tzv. údûlu, kter˘ mu Václav pfiidûlil. O dÛvodech pozvání se historici pfiou:
mohlo jít o kfitiny Boleslavova mlad‰ího syna Strachkvase, stejnû jako
o posvícení ãi o svûcení nového kostela. Pfiíli‰ se nechce vûfiit tomu, Ïe Vác-
lav pozvání pfiijal, byÈ tu‰il zradu, ani tomu, Ïe neujel, i kdyÏ dostal bûhem
hostiny varování, Ïe se proti nûmu cosi chystá. Místo toho se druh˘ den,
tj. v pondûlí, vydal tûsnû pfied ‰estou hodinou do kostela na modlitby údaj-
nû neozbrojen a zcela sám, protoÏe jeho druÏina vyspávala kocovinu. Ta-
kovéto nelogicky pasivní chování pfiíli‰ zavání snahou (obdobnou té,
která se objevila u pozdûj‰ích líãení smrti babiãky Ludmily) udûlat ze za-
vraÏdûného kníÏete uãebnicov˘ pfiíklad kfiesÈanské pokory.
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Jasno není ani o prÛbûhu vraÏdy.
Údajnû jeden z knûÏí dostal pfiíkaz zamknout kostelní dvefie, aby Václav

nehledal na posvátné pÛdû záchranu a kostel nebyl znesvûcen jeho krví.
Boleslav zfiejmû dohonil bratra u branky v oplocení kostela. Nejprve ho
lehce zranil meãem na hlavû (podle jiné verze jeho meã pouze sjel po Vác-
lavovû koÏichu a nalezené stopy zásahu na lebce byly star‰ího data), a kdyÏ
se napfiahoval k druhé ránû, Václav mu meã vzal a jeho srazil k zemi. Pak
mu zbraÀ vrátil a znovu se pokusil vstoupit do kostela. Sourozenec sice ne-
mûl odvahu vztáhnout na nûj ruku podruhé, ale pfiivolal ozbrojence (údaj-
nû ‰lo o sluÏebníky zvané Tita, âista, TuÏa a Hnûvsa), ktefií Václava nûko-
lika ranami meãÛ a snad i kopí do bfiicha a hrudníku zabili. Krev, která
vystfiíkla z jeho ran na stûny kostela, pr˘ ne‰lo sm˘t celé tfii dny, a dokon-
ce se ani nevsákla do zemû.

Na Boleslavovû hradû tehdy pob˘vala i matka Drahomíra. KdyÏ usly‰e-
la, co se stalo, spûchala k mrtvému synovi, aby odnesla ãi dala odnést jeho
tûlo do chrámu. Pak uprchla do Charvátska kdesi ve Slezsku, protoÏe se
bála, Ïe dojde k vraÏdûní; otázkou je, zda se bála jen zmatkÛ, nebo svého
vlastního syna. Podle legendy se propadla do propasti nacházející se neda-
leko hradãanského kapucínského kostela Panny Marie Andûlské (poblíÏ
Lorety), na jejímÏ místû byla postavena BoÏí muka.

Není ov‰em pr˘ vylouãeno, Ïe k vraÏdû do‰lo neplánovanû a Ïe za Vác-
lavovu smrt mohla Boleslavova prchlivost: moÏná se bratfii jen trochu po-
‰korpili a Boleslav (kter˘ tûÏce nesl, Ïe je pouh˘m bratrem panovníka)
v návalu zlosti vytasil meã. MoÏná ale v‰echno bylo od základu docela ji-
nak, protoÏe vraÏda se pr˘ nemusela odehrát pfied boleslavsk˘m kostelem
a vrahem ãi iniciátorem nemusel b˘t Boleslav. Mohl jím b˘t napfiíklad
nov˘ v˘chodofransk˘ král (Ota).

Ov‰em i kdyby Václavovu smrt zavinil sám Boleslav, pfiívlastek Ukrut-
n˘ dostal v jistém smyslu neprávem. Aãkoliv bratrovraÏda je samozfiejmû
hrozn˘ ãin, v oné dobû nebyla niãím v˘jimeãn˘m, takÏe takto naz˘ván
mohl ãi mûl b˘t kdekdo. Lze se proto domnívat, Ïe toto jeho oznaãení
mûlo pfiedev‰ím zdÛraznit Václavovu kontrastní úãelovou svatost.

To ale nic nemûní na tom, Ïe podle na‰ich mûfiítek Boleslav krut˘ byl.
Nafiídil rychle pohfibít bratra, povraÏdit ãleny jeho druÏiny i syna Zbra-
slava (ten se pr˘ moÏná zachránil a pozdûji vládl kmeni Polabsk˘ch Slo-
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vanÛ, z nûhoÏ pocházela babiãka Drahomíra), a spûchal do Prahy pfie-
vzít moc.

Co se data vraÏdy t˘ãe, jiÏ fiadu let povaÏují historici za nejpravdûpo-
dobnûj‰í, Ïe se odehrála v pondûlí 28. záfií* roku 935; objevuje se v‰ak
i tvrzení, Ïe tento termín byl stanoven církví dodateãnû na dosud voln˘
den církevního kalendáfie – stejnû jako byl dodateãnû stanoven napfiíklad
den narození JeÏí‰e.

* O více neÏ tisíc let pozdûji zneuÏili tento pro âechy v˘znamn˘ den za
II. svûtové války nacisté. KdyÏ v roce 1941 rezignoval údajnû ze zdravotních
dÛvodÛ první zastupující fií‰sk˘ protektor pro âechy a Moravu Konstantin
von Neurath, vpochodoval jeho nástupce Reinhard Heydrich na PraÏsk˘
hrad právû 28. záfií. Pfiitom v ãeské metropoli byl prokazatelnû od pfiedcho-
zího dne a noc strávil v hotelu Esplanade.

Svat˘m neboli svûtcem se Václav stal podle tehdej‰ích zvyklostí o tfii
roky pozdûji tím, Ïe bratr nechal jeho ostatky pfievézt* z Boleslavi do praÏ-
ské rotundy sv. Víta, v níÏ si pfiál b˘t pohfiben.

* Smuteãní vÛz jel tehdy v Praze pfies fieku Vltavu údajnû po jakémsi dfie-
vûném mostû postaveném jiÏ roku 795. Na dn. Malostranském námûstí
v místû dn. Matematicko-fyzikální fakulty UK se zastavil a nepohnul se,
i kdyÏ byli pfiipfiaháni dal‰í tahouni. Podle legendy k tomu do‰lo v místû,
kde stávalo vûzení, v nûmÏ byli vûznûni nevinní lidé. Ti byli zázraãnû osvo-
bozeni a zfiejmû právû na poãest této události zde byla postavena koncem
11. a poãátkem 12. století rotunda sv. Václava. Od 13. století slouÏila jako
kaple farního kostelíka sv. Mikulá‰e, pfiedchÛdce dn. honosného stejno-
jmenného chrámu. ProtoÏe rotundu v 17. století „spolkl“ jezuitsk˘ profes-
ní dÛm urãen˘ pro nejv˘‰e postavené (a fiádové sliby sloÏiv‰í) ãleny fiádu,
bylo její odhalení v roce 2004 pro historiky pfiíjemn˘m pfiekvapením.
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K oficiálnímu svatofieãení kníÏete Václava do‰lo teprve v roce 973 v sou-
vislosti se zaloÏením praÏského biskupství pfii kostele sv. Víta. A národ-
ním svat˘m se stal díky události prezentované kronikáfii jako zázrak. Pfii
nûm ‰lo o to, Ïe v roce 1126, tedy 190 let po své smrti, Václav údajnû za-
fiídil vítûzství* Pfiemyslovce Sobûslava I. nad králem fiímskonûmecké fií‰e
(Lotharem III.) u Chlumce nedaleko Teplic.

* I kdyÏ mûl tento fiímskonûmeck˘ král nad Pfiemyslovcem pfievahu, roz-
hodl se ho pro jistotu je‰tû zaskoãit tím, Ïe ho vyprovokoval k boji jiÏ
v únoru. To byla ov‰em z jeho strany vskutku lstivá léãka, protoÏe tehdy
se (aÏ na v˘jimky) v tuto ãást roku prostû neválãilo. DÛvod byl logick˘: b˘-
vala nouze jak o potravu pro vojáky, tak o píci pro konû, protoÏe oboje si
armády obstarávaly z vût‰í ãi men‰í ãásti rekvizicí neboli krádeÏemi cestou
ãi v okolí místa boje. V jistém smyslu není tedy divu, Ïe následné vítûzství
Pfiemyslovce bylo povaÏováno ãi oznaãováno za skuteãn˘ zázrak.

To, Ïe postupnû pfiib˘valo slovansk˘ch i latinsk˘ch legend oslavujících
kníÏete Václava jako pfiíkladného kfiesÈana, bylo pro Pfiemyslovce terno
a posílilo to jistû jejich prestiÏ.

Proto je pochopitelné, Ïe tzv. Svatováclavsk˘ chorál* z 12. století zaãí-
nající slovy „Svat˘ Václave, vévodo ãeské zemû“ byl ve stfiedovûku povaÏo-
ván za to, ãemu my dnes fiíkáme hymna. Stejnû tak je pochopitelné, Ïe
kníÏe Václav se dostal mezi blanické rytífie**, v jejichÏ ãele mûl vyjet na po-
moc ãeskému národu ve chvíli, kdy mu bude nejhÛfie.

* Zápis textu chorálu pochází z doby Karla IV. a zápis notov˘ je z doby Ji-
fiího z Podûbrad. Chorál prosil ãeského patrona tûmito slovy: „Svat˘ Vác-
lave, vévodo ãeské zemû,/ knûÏe ná‰, pros za ny Boha, svatého Ducha !/
Kyrieleison./ – NebeskéÈ jest dvorstvo krásné,/ blazû tomu, ktoÏ tam pójde:/
v Ïivot vûãn˘, oheÀ jasn˘ svatého Ducha. !/ Kyrieleison./ – Pomoci tvé Ïá-
dámy,/ Smiluj sû nad námy,/ Utû‰ smutne, otÏeÀ v‰e zlé, svat˘ Václave !/
Kyrieleison.“
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** Blaník se nachází asi 70 km jihov˘chodnû od Prahy, je vysok˘ 638 met-
ry a legenda o nûm jako o úkrytu oné udatné armády je zfiejmû dílem Mi-
kulá‰e Vlásenického z Vlásenice u Pelhfiimova. Podle nûj mûli oni bojovní-
ci zasáhnout ve chvíli, kdy nedaleko odtud nastane tak dlouhá a krutá
bitva, Ïe se krví naplní rybník ve vísce B˘kovice. Podobná povûst se po-
mûrnû dlouho vázala také k vy‰ehradské skále.

NEBOJOVN¯ OZBROJENEC A KO·ILE S ROZPARKY

Zpoãátku b˘val sv. Václav zobrazován ve zbroji s kníÏecí korunou, me-
ãem, ‰títem a praporcem. Lze to ov‰em povaÏovat nikoliv za dÛkaz jeho
bojovnosti, ale za symbol jeho role ochránce ãeského národa, protoÏe on
sám nepovaÏoval boj za nejlep‰í fie‰ení – proto byl pfiece ochoten platit
tribut nikoliv „zdûdûn˘m“ BavorÛm, ale momentálnû silnûj‰ím SasÛm.
Ozbrojeného kopím (které pr˘ moÏná pÛvodnû bylo praporcem) a vyba-
veného ‰títem ho zachytila napfi. i dvoumetrová opuková socha umístûná
ve Svatováclavské kapli* praÏského chrámu sv. Víta; dobromysln˘ v˘raz
jeho tváfie ale spí‰e pfiipomíná mírumilovného JeÏí‰e.

* Svatováclavská kaple je oznaãována za nejkrásnûj‰í ãást tohoto chrá-
mu. Byla postavena pfiímo nad pÛvodním hrobem sv. Václava nacházejí-
cím se v jejím stfiedu, a proto bylo ono místo opatfieno náhrobkem. Kaple
o ãtvercovém pÛdorysu s délkou stran 14 metrÛ stála zpoãátku samostat-
nû a dnes je vpravo od vchodu do chrámu. Na její dvefie pr˘ bylo pfiene-
seno z boleslavského kostela klepadlo, jehoÏ se v roce 935 údajnû drÏel
umírající kníÏe Václav.

Zdej‰í Václavova socha pochází z roku 1373 a jejím autorem je Petr Par-
léfi (odvozeno od slova polír), jemuÏ zfiejmû pomáhal synovec Jindfiich.
O tomto umûlci se traduje, Ïe jako první na svûtû mûl moÏnost zhotovit
hlavu sochy podle originální lebky. Mnozí historici v‰ak namítají, Ïe tako-
vou cennost, jakou byla lebka sv. Václava, by Karel IV. (za jehoÏ vlády Par-
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léfi v Praze pÛsobil) nikdy k takovému úãelu nezapÛjãil – navíc kdyby ji
mûl dostat do rukou obyãejn˘ „fiemeslník“. Faktem ov‰em zÛstává, Ïe an-
tropologické pfiezkoumání lebky a rekonstrukce Václavova obliãeje prove-
dené v 70. letech 20. století prokázaly, Ïe Parléfiovo dílo bylo neobyãejnû
vûrné. Tomuto sochafii se podafiilo zachytit i VáclavÛv nos, kter˘ byl na
‰piãce zahnut˘ a u kofiene specificky prohnut˘; ov‰em poté, co byl tento
„správn˘“ nos v chrámu sv. Víta uraÏen, dostala socha v roce 1866 nov˘,
leã rovn˘ a tudíÏ neodpovídající skuteãnosti. Naproti tomu na ní mnou
osloven˘ odborník neodhalil pfiemyslovsk˘ horní pfiedkus (kter˘ je pr˘
normálnû rozpoznateln˘ na první pohled).

Od baroka usazovali sochafii kníÏete Václava na konû – na nûmÏ ho
známe i z praÏského Václavského námûstí. První takovéto souso‰í od
J. J. Bendla stálo nejprve v letech 1680–1879 pfiibliÏnû v polovinû námûs-
tí (dnes jeho kopii najdeme na Vy‰ehradû) a druhé od J. V. Myslbeka stojí
od roku 1912 nedaleko Národního muzea. Právû zde je k vidûní nejstar‰í
znám˘ VáclavÛv symbol – praporec, hodnocen˘ jako znak suverenity. Za-
tímco o Bendlovû so‰e nûktefií zlomyslníci tvrdí, Ïe má rysy Habsburka
Ferdinanda III., J. V. Myslbek* vypracoval tvar hlavy podle údajné Václa-
vovy pfiilby (coÏ ale nûktefií historici popírají) a vystihl pr˘ i jeho tváfi.

* Myslbekova socha vze‰la ze soutûÏe, která mûla hned dva vítûze – kro-
mû jeho návrhu byl první cenou odmûnûn i návrh Bohuslava Schnircha.
Ten v‰ak nakonec neuspûl – aãkoliv jeho pojetí sv. Václava bylo povaÏo-
váno vefiejností i mnoha odborníky za v˘stiÏnûj‰í. Zatímco MyslbekÛv kní-
Ïe je bojovnû naladûn˘, SchnirchÛv byl mírumilovnûj‰í, a tím pr˘ vyjadfio-
val lépe povahu sv. Václava: kopí drÏel v levé ruce (jako by si ho do ní
pfiendal po skonãeném boji) a pravou Ïehnal lidu. Zajímav˘ pr˘ byl i pod-
stavec, kter˘ pfiedstavoval horu Blaník.

Sv. Václava pfiipomíná kromû soch i i ãást tzv. Svatovítského pokladu –
a to jeho pfiilba, krouÏkové brnûní a meã.

Pfiilba, k níÏ pÛvodnû patfiily i chrániãe u‰í a t˘la, byla vykuta z jedno-
ho Ïelezného plátu; z nûj byl vytvarován i nánosník (ochrana pro nos),
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