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Prahu jsme opustili v září, léta Páně 1004, po útoku vybraných jednotek krále Jindřicha II. 

Zbožného proti zdejší polské posádce, v čele s knížetem Boleslawem Chrabrým, který na stolci 

strávil 1,5 roku. Právě zvuk zvonů z Vyšehradu knížete Jaromíra byl o půlnoci ze 7. na 8. září 

signálem k rozhodujícímu útoku a osvobození ‚civitatem Praga‘ z polské uzurpace. Následujícího 

dne Jaromír před branami slíbil, že bude dodržovat práva lidu a že mu odpustí a byl uveden 

(zvolen) na knížecí stolec. Pak oděn do skvostného šatu byl přiveden na Vyšehrad a zde provolán 

za vládce. Ze všech stran proudil nesčetný zástup lidu a čekali na příchod krále. Když se král 

Jindřich II. dostavil, přijali ho, Pražský biskup Thiddag a kníže Jaromír, za mohutných ovací a poté 

byl přiveden (na stolec) ke kostelu sv.Jiří. Král pak obdařil knížete Jaromíra (8.9/1004÷12.4/1012) 

všemi poctami, kterých se dostalo jeho (adoptivnímu) otci (Boleslavu II.) (Thietmar – VI / 12, 

str.167).  

Pokud se vrátíme k osudu staršího Přemyslovce Oldřicha (*962÷1034+) – viz rodokmen v příloze, 

který do té doby určitě vnitřně aspiroval na knížecí titul před mladším Jaromírem (*972÷1037+), 

musel se rovněž roku 1004 vrátit z Bavor do Čech. Před opětným polským dosazením Boleslava 

III. do Čech v lednu 1003 byla totiž Oldřichovi, za velký úplatek Boleslawa Polského králi 

Jindřichovi, internace v Bavorech prodloužena a Jaromír krátce nato povolán do Čech (nepřesný 

Kosmas – I / XXXV). Roku 1004 si Oldřich v Čechách našel dle známé pověsti nevěstu z lidu, 

Boženu Křesinovu z Peruce, a oženil se s ní (jeho předchozí nerozloučené manželství v Bavorech 

bylo neplodné). Z tohoto svazku se zrodil syn Břetislav I.(*1005), budoucí perla svého rodu.  

Příštího roku 1005 se ve stejný čas Jaromír zúčastnil dalšího tažení krále z Merseburku proti 

Polákům, ale tentokrát východně od řeky Labe. Na straně Jindřicha se k tažení připojil též kmen 

pohanských Luticů s obrazy svých bohů na korouhvích, proti Boleslawovi Polskému, opevněnému 

na hradě Krosno při řece Odře. Boleslaw byl nucen ustoupit a byl dostižen až v Poznani, kde 

nabídl králi Jindřichovi složit hold. Pod vedením 3.magdeburského arcibiskupa Tagina byla na 

hradě v Poznani uzavřena mírová dohoda, stvrzená slavnostní přísahou a formulací o odškodnění 

(Thitmar – VI / 26 a 27, str.174). Předpokládá se, že se Boleslaw oficiálně vzdal nároků min. na 

území Milska, Lužice a Čech. Domnívám se, že v případě Českého knížectví se tentokrát jednalo i 

o území Moravy (Jaromír zobrazen na Znojemské fresce se štítem s výsostnými znaky 

Olomouce). Obnovu společného státu Čechů a Moravanů zřejmě započal, již za vlády Jaromíra, 

budoucí kníže Oldřich (Jan Setunský 2018).  

Na své panství ‚civitas Melnic‘ se po pěti a půl letech vyhnanství (od 3/999 do 9/1004), nařízeného 

nevlastním synem, knížetem Boleslavem III., určitě vrátila i Hemma Italská, zvaná Emma Regina, 

4.žena Boleslava II., nevlastní matka jím adoptovaných vnuků Oldřicha a Jaromíra. Vyhnanství 

trávila v Bavorech u své mladší sestřenice Gisely, na dvoře Bavorského vévody v Ratisboně 

(Řeznu). Gisela Burgundská, vdova po Bavorském vévodovi Jindřichu II. Svárlivém (*951÷995+), 

zde žila se svým synem, od roku 995 vévodou Bavorů Jindřichem IV., který se stal 7.2/1002 

Německým králem Jindřichem II. Zbožným (viz příloha - Hildebertův rodokmen – Přemyslovci 

v Evropě 780÷1126). Zde razila denáry po právu a se svým titulem (rozbor mince - viz ČNS Tábor 

17.1.2018, str.9 a 10). Thietmar zaznamenal - V / 29, Argo, str. 149 – „Zatím zemřel kníže Vladivoj 

a Čechové vedeni lítostí povolali zpět vyhnané bratry i jejich matku“ (leden 1003). Domnívám se  
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však, že vzhledem k uvedeným skutečnostem v druhém odstavci, se vrátil do Čech Jaromír sám, 

což se asi Oldřichovi vůbec nelíbilo, neboť se jako nejstarší potomek Přemyslovců cítil být povolán 

k volbě knížetem na prvním místě on sám. Podstatný vliv sehrála určitě skutečnost, že Oldřich byl 

od chlapectví odevzdán ke dvoru císaře Jindřicha, aby se naučil jejich způsobům a úskokům i 

německému jazyku (Kosmas – I / XXXIV) a byl údělnými knížaty a Sněmem vnímán jako částečně 

odtržený od reality dění v Čechách. Navíc byl pokřtěn německým jménem Udalricus, čímž musel 

na Čechy působit jako cizinec. Pohled na Jaromíra jako knížete také určitě nesdíleli Vršovci, což 

mu dali hluboce pohrdavým a dehonestujícím způsobem najevo na lovu ve Velízi (Kosmas – I / 

XXXIV). Vyjádřeno snad slovy Vršovce Kochana, která nám Kosmas uchoval,“…Kdo je tenhle 

človíček, sprostší než mořská řasa, že má předčíti nad námi a slouti pánem? Což se nenajde mezi 

námi někdo lepší….“ (Jan Setunský 2018).  

Jaromír z Přemyslovců, kníže Čechů 1/1003, 8.9.1004÷5.4/1012, 10/1033÷14.4/1034*+                

Ar Denár, m.Praga as1015, ř.ž.Vršovci, , typ řezenský = kříž / lomenice, vně  :IAROWIR DVI  / uvnitř  

PRAGA CI vně pozadu VITA, pod lomenicí obrác.OAO, Cach.231, F.434 

                                  ČNS Tábor 

Roku od narození Páně 1006 umírá Česká kněžna Hemma Italská, Emma Regina,“… perla 

ženského pohlaví, zimnicí byvše zachvácena, vyproštěna byla z pout tělesných. Její náhrobní 

nápis s těmito verši jsem viděl, nebo se pamatuji, že jsem viděl zapsán“ (Kosmas – I / XXXIX).  

Hemma tu leží, hle, pouhý prach, jež byla jako gemma.                                                                                                                          

„Pane,“  -  tak, prosím tě, rci  –  „milostiv duši té buď! “ 

Roku od narození Páně 1007 umírá Bavorská vévodkyně Gisela Burgundská. Thietmar z 

Meseburku uvádí ve své Kronice – VI / 29(23), Argo, str. 176 – „21.dne měsíce července zemřela 

ctihodná matka našeho krále, paní Gisela, a byla pohřbena v Řezně.“  

Knížectví Piastovců nadále válčilo s říší. Využívalo metodu plenění nepřátelského území, často za 

pomoci pohanských kmenů Slovanů. Král se rozhodl proti Boleslawovi Chrabrému opět zakročit a 

po Velikonocích roku 1010 vyhlásil válečnou výpravu proti Polsku. Vojska se shromáždila v místě 

Belgern. Dostavil se též vznešený kníže Čechů Jaromír, vždy věrný králi. Jednání s Boleslawem o 

míru nevedlo k cíli, tak byl zahájen pochod na východ. Tentokrát jižněji, k opevněnému Hlohovu 

s Boleslawem. Poté co zpustošili celé okolí, vrátili se Češi domů a „naši“ k Labi (Thietmar – VI / 56 

a 58, str.191n). Metoda pokusů o mírová jednání mezi Poláky a Němci, a to i na lokální úrovni, 

prakticky vždy předcházela válečnému konfliktu zainteresovaných stran před závěrečným 

pleněním vítězné strany. Často bylo využíváno přírodních podmínek, např. plenění soupeřova 

území v době rozvodnění vodních toků, přes které nebylo možno dopravit účinnou pomoc proti 

vetřelci. Tak došlo někdy po roce 1010 i k mírovému poselství Bavorů přes české území s dary do  
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Polska. Probíhalo bez vědomí krále i knížete Jaromíra, kterému se Bavoři na své cestě s důvěrou 

svěřili, jak uvádí Thietmar z Merseburku ve své Kronice (str.204). Jaromír po zkušenostech 

s polskou lstivostí a agresivitou vůči Čechům z nedávné minulosti, ale zřejmě i pod tlakem svých 

vládních rádců, kteří byli pod vlivem různých mocenských skupin státu, nechal celou skupinu 

Bavorů pobít.  

Tento hrůzný čin, byl posledním silným argumentem pro Oldřicha, který v Bavorsku prožil značnou 

část svého života a oběti masakru mohl osobně znát. Před Velikonocemi 5.dubna roku 1012 

zahájil proti Jaromírovi vládní puč „…v předchozí svatou sobotu před Vzkříšením Páně ho vyhnal 

z Čech a donutil hledat ochranu u Boleslawa – muže, jehož on sám pronásledoval jako 

nepřítele…“, a na Bílou sobotu 12.4.1012 dosedl na stolec jako Český kníže. Lze tušit, že za celou 

akcí opět stáli Vršovci, pro které byl Jaromír původcem problémů jejich rodu, když se před 

nedávnem paktoval s ryšavcem Boleslavem (III.) a narušil jejich plány. Ve svém úsilí o rehabilitaci 

se Jaromír dostavil k Magdeburskému arcibiskupu Walthardovi, prosit za odpuštění svého hříchu 

a přímluvu u krále. Toho dne, 12.srpna 1012, ale  arcibiskup ležel na smrtelné posteli „….a konec 

života se blížil; nevím, co spatřil po své levici, pravou rukou se však energicky pokřižoval a odvrátil 

své tělo i pohled. Tu se mu zkřivila tvář, jakoby chtěl plakat….“ (Thietmar – VI / 71, str.198).  

Jaromír se dostavil ke králi a pokorně prosil o milost. Dostalo se mu však vyhnanství a uvěznění 

pod biskupem Adalboldem (1010÷1029) v Utrechtu. Následně, do poloviny měsíce října roku 

1012, „…Do Merseburku se potom na královo vyzvání dostavil Jaromírův bratr Oldřich a s radostí 

přijal jako dar vládu, kterou si předtím neprávem přivlastnil“ (Thietmar – VI / 83, Argo 2008, 

str.204). Nesouhlasím proto se závěry některých historiků, že si ponechal král Jaromíra, jako 

záruku loyality Oldřicha s říší. Oldřich se totiž nyní domohl toho, co mu mohlo náležet po právu, 

nebýt komplotů a politikaření proti jeho osobě doma i za hranicemi, jakožto vzdělanému, 

nejstaršímu Přemyslovci z hlavní větve rodu. Do budoucna to byl precedens pro pozdější 

vymáhání práva dle Seniorátního - Stařešinského zákona, který zavedl kníže Vladimír na Rusi po 

roce 1015 pro nejstaršího člena rodu a pro další úděly. Následně jej přijali též Poláci a Češi, 

navzdory tomu, že způsobil drobení moci státu do údělů a ztrátu jednoty a síly státu jako celku 

navenek. Vyhnání Jaromíra do Polska nebyl poslední trest vůči jeho osobě (Jan Setunský 2018).  

Dne 1.listopadu 1012 odjel král lodí z Merseburku po řece Saale a pak Labi přes Magdeburg do 

Arneburgu. Zde dlouze jednal se Slovany a nakonec s nimi uzavřel mír. 6.ledna 1013 přijal král 

Jindřich II. v Allstedtu posly knížete Boleslawa, kteří žádali o mír a slibovali, že jej stvrdí Měšek II. 

Po několika dnech Měšek dorazil a složil králi lenní hold a stvrdil svou věrnost přísahou (Thietmar 

– VI / 90, str.208). 24.května 1013 o Letnicích složil i Boleslaw Chrabrý v Merseburku vložením 

rukou lenní hold králi a naklonil si jej mnohými dary. Na oplátku obdržel dlouho očekávaná léna 

k Lužici a Milsku. Potom s radostí a poctami propustil svá rukojmí a ihned se vypravil na válečnou 

výpravu proti Rusi (dtto, bod 91) a král Jindřich znovu do Itálie proti Arduinovi.  

Nepřítomnosti krále Jindřicha v říši po návratu z Rusi v roce 1014 chtěl Boleslaw využít k realizaci 

cíle na setřesení německého jha. S odkazem na příbuzenství přiměl Oldřicha k uzavření mírové 

smlouvy a pak mu nabídl proti Jindřichovi II. spolek. Nabídku tlumočil syn knížete Měšek II. Český 

kníže nabídku nepřijal, Měška zajal a některé přední členy poselstva dal popravit. Když se to 

dozvěděl císař, poslal Thietmarova bratrance Dietricha s žádostí o vydání Měška, což Oldřich 

nakonec učinil. Císař jej pak vydal po složení velkého množství peněz otci (Thietmar – VII / 10, 11, 

12). Roku 1014 došlo v Čechách ještě k jedné k mimořádné situaci, když dal tvrdý a 

nekompromisní kníže Oldřich, pro výstrahu ostatním, popravit svého vynikajícího družiníka,  
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Vršovce Božeje a mnoho dalších za to, že dle našeptávačů podporovali vyhnaného Jaromíra 

(Thietmar – VI / 99, str.212). Zdůvodnění je poplatné době. Zdá se však, že šlo nepochybně o 

další pokus Vršovců, tentokrát Božeje, o kompromitování knížete Oldřicha a Poláků s Jaromírem u 

císaře, a následně o zisk vlády Vršovců v Čechách. Důvod popravy - akt vlastizrady (Jan 

Setunský 2018).  

V neděli 14.února 1014 dosáhl Jindřich, po předchozím zisku Lombardie napodruhé roku 1013 

nad Arduinem Ivrejským a po zásahu proti straně Crescentiů v Římě, titulu císaře a byl papežem 

v Římě korunován i s manželkou Kunhutou Lucemburskou. Její bratr, hrabě Jindřich 

Lucemburský, uskutečnil mocenský vzestup už na jaře roku 1004, kdy byl v Řezně během 

říšského sněmu povýšen na bavorského vévodu. Švagra opakovaně doprovázel na válečných 

taženích, jak v Itálii, tak proti Polskému knížeti Boleslawovi Chrabrému. Roku 1009 byl však na 

základě tzv. moselského sporu sesazen a vévodství mu císař Jindřich vrátil roku 1017 poté, co 

se Lucemburkové vzdali úřadu biskupa v Trevíru. V mezidobí  do roku 1018 opět vzplály boje říše 

s Poláky, ale císař nepochodil lépe. Slovy Dr.Jaroslava Kosiny – Ilustrované dějiny světové, 

Vilímek 1928,díl II. str.198: „A tak nahlížeje marnost dalších bojův, ujednal Jindřich II. konečně 

s knížetem polským r. 1018 mír v Budišíně…..“. Mír z 30.ledna nebyl takový, jak by se patřilo, ale 

jaký bylo možné uzavřít. „Boleslawův lid je totiž třeba chovat spíše jako dobytek, ….protože bez 

těžkých trestů svému vládci nedá žádný užitek“. Boží zákon se ovšem prosazuje v tomto kraji 

spíše silou, než prostřednictvím postů. „Koho po ‚devítníku‘ přistihnou jak jí maso, toho potrestají 

vyražením zubů“ (Thietmar – VIII / 2, str.261). 

Kníže Oldřich se připravil vojensky a postupně se hrad od hradu snažil dobývat v letech 

1015÷1019 na Polsku Moravu zpět. Tak v roce 1015 dobyl na Moravě při styku s Österreich velký 

hrad Businc a zajal 1000 mužů. Tím vyprovokoval markrabího Ostmark Jindřicha (994÷1018+), 

syna Leopolda z Babenberku, který ho spolu s Bavory napadl a kořist sebral. Napaden byl i od 

Boleslawových Moravanů, kteří v dalších letech podnikali vojenské výpady do Čech (Thietmar – 

VII / 19, str.227). Správu dobytých území Moravy svěřil synu Břetislavovi (*1005÷1055+), který měl 

sídlo od r.1021 na některém hradě Jižní Moravy, kam dle Kosmy dovezl unesenou Jitku ze 

Schweinfurtu.  Domnívám se, že by se pod názvem Businc mohl skrývat hrad Bítov na Jižní 

Moravě, založený v 11.století, o němž je první písemná zmínka z roku 1061 (Jan Setunský 2018).  

Kníže Oldřich z Přemyslovců, 12.4/1012÷10/1033 a 14.4/1034÷9.11/1034+                                      

Ar Denár, m.Praga 1015, ř.ž.Vršovci, typ busta / kříž, A:    ODALRICVS DVX, bust.vpr.s péřovou kor. Mor. 

králů; R: ODALRICVS DV kol kruhu s křížem, nastřiž. R 1/1, Cach.284v, vz.12, F-530,VII / 5, JaS1812A/1668 

                                ČNS Tábor 

Dne 10.června 1017 zemřel třetí Pražský biskup Thiddag (997÷1017+), Kristův kněz, nástupce 

biskupa sv.Vojtěcha, znalec oboru lékařství vzdělaný v klášteře v Corvey a s povolením opata  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_Chrabr%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vojt%C4%9Bch_Lucembursk%C3%BD&action=edit&redlink=1
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Dětmara úspěšný léčitel ochrnutého Boleslava II., který sám trpěl paralýzou (Parkinsonovou 

chorobou), kterou zaháněl alkoholem (Thietmar – VII / 56, str.249). V Merseburku, dne 1.října 

1017, povýšil císař Jindřich opata Ekkeharda z Nienburgu (8.8/1023+) na pastýře pražského 

kostela, v pořadí již 4.biskupa v Praze (Thietmar – VII / 65, str.253). Dne 13.7/1024 umírá Jindřich 

II. Zbožný, od roku 1014 císař svaté říše Římské. Jindřich byl strýcem a dědicem burgund. trůnu z 

ustanovení bezdětného krále Rudolfa III., syna Conráda I.(III.) z 2.& s Matildou Francouzskou 

(švagrovou Emmy Reginy), a nárok již neuplatnil, neboť zemřel dříve. Nárok pak vznesl Conrád II. 

Sálský (který měl za manželku Rudolfovu neteř, ovdovělou Giselu Švábskou) proti Giselininu 

pastorku Arnoštovi. Tehdy proběhl výběr na německý trůn mezi dvěmi Conrady. Zvítězil starší 

z nich, z Ottonské větve po přeslici, a na celé století zaujal německý trůn francký rod Salský. 

Salským slul, jakožto držitel rozsáhlých allodů – staroněmecky salů (nemovitého vlastnictví).  

Volby a korunovace Conráda II. Německým králem v Mohuči, dne 8.září 1024, se jistě zúčastnil i 

Český kníže Oldřich, kde asi přijal od císaře Conráda Čechy v léno. Dalších sedm let probíhalo ve 

vzájemném využívání podpory a ztrát mezi panovníky na východě Evropy. Němci, Poláky, Čechy 

a Maďary. Ve stejném roce zemřel papež Benedikt VIII. z rodu Tusculů a ihned jej nahradil jeho 

příbuzný- laik, Jan XIX, se kterým dohodl Polský Boleslaw korunovaci (jako laikovi, jež přijal 

všechny svátosti, nedala církev ve svých záznamech prostor). Tak na počátku roku 1025 stihl 

Boleslaw připravit vlastní korunovaci snad o Velikonocích v Hnězdnu, ale již 17.června umírá. 

Králem Conradem nebyl schválen a Polsko mu bylo přiděleno jako papežské léno, což bylo jistě 

Conradovi trnem v oku. Ten se o Velikonocích 1027 nechal korunovat císařem.  

V Polsku vládl nyní syn Měšek II. (1025÷1034+), který čelil silné opozici bratrů Bezpryma a Otty. 

V Hungarii došlo též k řadě změn, když chánova syna Štěpána pokřtil už biskup Vojtěch a 

břevnovský Anastásius – Astrik  pomohl prosadit arcibiskupství a zisk apoštolské koruny pro 

Štěpána a pak jako arcibiskup zasedl v Ostřihomi. Maďaři ve válce s Polskem získali r.1017 

Slovensko, které bylo od r.1001 pod polskou vládou. Po r.1025 ve vzájemných lokálních válkách 

nakonec strany využily rozepří mezi Piastovci a Maďaři s podporou Bezpryma obsadili Polákům i 

Moravu. Od té doby se datoval na Moravu příliv uherské měny. Stříbrných, proti vzoru bavorských 

denárů, váhově polovičních a oblíbených, uherských obolů krále Štěpána I. (997÷1038+), syna 

chána Gejzy (vnuka Arpáda) & Sarolty Transylvánské.  

Král Štěpán I. (1.1/1001÷15.8/1038+)                                                                                                         

Ar Obol, Hungaria asi 1025, typ kříž / kříž, A: +STEPHANVS REX, R: + REGIACIVITAS; Huszár 1; 

        ČNS Tábor 

Bezprym, starší nevlastní bratr Měška II., s pomocí Ruského knížete, Rurikovce Jaroslava I., dobyl 

Hnězdno a získal vládu, když Měšek II. právě bojoval s Conrádem o Lužici. Bezprym se vzdal  

královských insignií, které poslal s macechou, královnou Richezou a jejími dětmi, k císaři 

Conradovi do říše. To se nelíbilo polské šlechtě, která Bezpryma hned na jaře roku 1032 
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zavraždila a Měšek II. se vrátil na trůn. Češi využili oslabené obrany území a s Břetislavem pak 

roku 1028 vyšli vítězně z boje o Moravu nad Maďary. Na to se spojil kníže Štěpán opět s Poláky, 

kteří ústy Měška II. požádali říši o pomoc. Císař Conrád II. však žádal zase po Polsku Lužici.  

Císař Conrad II. (26.3/1027÷4.6./1039+) – pečeť mírové listiny z 19.února 1031,  CHVONRADVS 

DI GRA ROMANOR IMP AVG, korun.císař v chlamysu trůní čelně, drží cís.insignie – jablko s křížem a žezlo s orlem; 

                 ČNS Tábor 

Oldřich zřejmě sledoval politiku, shodující se se záměry říše. Císař chtěl převést královské – 

papežské léno Uher, podobně jako v Polsku, pod svůj vliv, jako léno říšské. Když Conrad napadl 

v roce 1030 Uhry, vyžádal si pomoc Oldřicha, který mu poslal na pomoc syna Břetislava. Břetislav 

si počínal neobyčejně zdatně a postoupil až k Hronu a k arcibiskupské Ostřihomi. Po prohře 

Conrada a zatlačení jeho vojska až blízko k Vídni, byl Břetislav donucen ustoupit zpět na Moravu. 

Uzavřený mír s Uhry v roce 1031 přinesl roztržení ‚staré‘ Moravy na Slovensko, jež připadlo již 

trvale k Uhrám, a Moravu, jež připadla v rozsahu bývalého markrabství s Opavou, Čechům. Zde 

na hranici nařídil hned Břetislav vybudovat Opavský hrad (J.Kosina – Ilustrované dějiny světové, 

Vilímek 1928,díl II. str.205).  

„Postupně byly budovány Břetislavem hrady Olomouc, Brno a Znojmo. Zdá se, že Břetislav dával 

přednost Jižní Moravě, kde vznikl nový hrad Břeclav, podle něho nazvaný, a to v blízkosti 

staroslovanského hradiště. Také hlavní hrad v Podunají, Bratislava, souvisí patrně s tímto 

knížetem. Rovněž hrad Spytihněv byl snad založen Břetislavem a nazván po jeho nejstarším 

synovi. Význam Olomouce, jako hradu na Polské cestě, počal vzrůstat teprve po nástupu 

Břetislava (1034÷1055+) na český trůn“ (J.Pošvář – Počátky mincovního práva na Moravě, 

Sborník III.numismattického symposia 1986, str.321).  Měškovi II. nakonec vyhlásil Conrad II. 

válku, přičemž zřejmě požádal Oldřicha o součinnost. Polsko přišlo o Lužici a sám Měšek II. utekl 

do Čech k Oldřichovi, který králi součinnost neposkytl. Naopak poskytl azyl Měškovi, čímž se 

vztahy Oldřicha s říší značně zhošily.  

Conrad si Oldřicha na podzim roku 1033 předvolal, obvinil jej z úkladů proti říši a odsoudil jej do 

vyhnanství v Bavorsku. Správu Čech svěřil s pomocí říšského vojska knížeti Jaromírovi. Ten se 

tak ocitl v letech 1033÷1034 na stolci již potřetí. Moravu nadále spravoval Břetislav se sídlem 

v Olomouci. Na jaře roku 1034 byl Oldřich z neznámých důvodů císařem náhle omilostněn a byl 

mu povolen návrat do Čech. Jaromírovi měl přiznat snad jakýsi úděl podregula. V dubnu 1034 

Oldřich adoptivního bratra Jaromíra sesadil, nechal jej však oslepit. Motivace krutého činu vůči 

mladšímu bratrovi musela vycházet z pocitu opakované zrady od Jaromíra na své osobě. Poprvé 

v lednu r.1003, když jako nejstarší potomek, připravovaný na vládu v cizině, nebyl přizván k volbě  
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(viz ČNS Tábor 17.1.2018, str.15). Podruhé, když mladší Jaromír přijal od již dříve vyhnaného 

krutovládce Boleslava III. jmenování o měsíc později, a potřetí když byl vyvolen králem Jindřichem 

II. v září 1004 a on funkci knížete v Čechách přijal. Počtvrté, když nechal zmasakrovat mírové 

poselství Bavorů do Polska, mezi kterými měl Oldřich možná i své přátele. Popisovaná situace 

v roce 1033 byla již pátým selháním o 10let mladšího adoptivního bratra / bratrance Jaromíra, 

z pohledu Oldřichova (viz rodokmen v příloze). Slepého Jaromíra nechal Oldřich internovat ve 

vísce Lysé, přičemž Břetislav raději na čas utekl do ciziny (Jan Setunský 2018).  

Dne 14.dubna 1034 se tedy Oldřich ujal vlády v Čechách podruhé, tentokrát už jen na půl roku, 

neboť 9.listopadu, uprostřed hodování u bohatého stolu, náhle umírá. Předtím stihl ještě zahájit 

r.1032 stavbu Sázavského kláštera (sv.Prokopa), ve kterém se po dokončení za Břetislava  

praktikovala staroslověnská liturgie. Prokop se narodil v Chotouni u Č.Brodu a vzdělání dostal na 

Vyšehradě, kde kvetlo slovanské učení. Později přijal řeholi sv.Benedikta a odešel poustevničit na 

Sázavu. Kníže jej učinil svým zpovědníkem. Nový záměr, u kterého opět stáli Vršovci, příbuzní 

Prokopa, jehož prostřednictvím měli zase získat větší vliv na vládě v Českých zemích.  

Slepý Jaromír se dal odvést do Prahy a nad mrtvým tělem v kostele sv.Jiří svému staršímu 

adoptivnímu bratru Oldřichovi odpustil. „Po řádném dokonání obřadů pohřebních vzal za ruku 

synovce Břetislava a vedl ho ke knížecímu stolci….Když byl posazen na stolci a nastalo ticho, 

Jaromír drže synovce za pravici, pravil k lidu: Hle, váš kníže!“ Pak dále nabádal Břetislava. „Těmto 

poruč hrady a lid k správě…..Ale oněch tam, kdož jsou Vršovci….našeho rodu domácí 

nepřátelé…..střez se jako zabláceného kola…..mají na ně za jejich ukrutné skutky třikrát padnout 

pohromy…..To se již z vůle Boží dvakrát stalo, a aby se to stalo potřetí, o to se ještě postará osud“ 

(Kosmas – I / XLII, str.76). Dne 4.listopadu 1038, poslal Vršovec Kochan svého kata, a když onen 

slepec v hodině noční vyprazdňoval břich, proklál ho ostrým oštěpem zezadu až do útrob břišních. 

A tak zemřel Jaromír jako mučedník. Podívám-li se na vývoj situace v Čechách za posledních 30 

let, musím s odstupem doby konstatovat, že Jaromír byl panovníkem slabším, etičtějším. Naproti 

tomu knížete Oldřicha považuji za panovníka silného, pro další vývoj v Čechách první poloviny 

11.století, rozhodujícího (Jan Setunský 2018).  

Kníže Břetislav I. z Přemyslovců, 12/1034÷10.1/1055+                                                                          

Ar Denár, m.Praga as1035, ř.ž.Vršovci, typ postava / Václav, A:BRACIZLAVS DVX, kníže st.vl.,drží prap. 

R:SCS WEN – CEZLAVS, sv.Václav trůní čel., žehná, kol 2+, Cach.317, vz.3, F-719,VIII / 2, JaS634A/1673  

                    ČNS Tábor 

V květnu 1035 se v Bamberku setkal kníže Břetislav I. s císařem Konrádem II. Zde zřejmě přijal 

české  země v léno a byl vysloven požadavek na českou pomoc ve válce proti Luticům. Tažení se 

konalo na sklonku léta 1035 a české vojsko zde dosáhlo značného úspěchu. Břetislav získal 

pověst vynikajícího válečníka, českého Achillea (Kosmas – II / I, str.86).  
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Kníže Břetislav se rozhodl dovést ke zdárnému konci dílo na dobudování Sázavského kláštera, jež 

jeho otec zůstavil nedokončené. Domlouval Prokopovi, aby přijal opatskou mitru, neboť Prokop žil 

do té doby při jeskyni Zakolnici poblíž řeky Sázavy jako prostý, přitom však velmi vzdělaný muž. 

Kníže vykoupil pole, louky, les i užitek z řeky a rybník a vše odevzdal opatu Prokopovi k věčnému 

držení. Nakonec byl Prokop pod naléhavými prosbami i přívětivostí nejlepších mužů, mocí  

vysvěcen na opata ve Slovanském klášteře při chrámu sv.Jana Křtitele (Kosmas – I / A3-1, str.78). 

Stánek staroslověnské kultury Boemů v klášterním skriptoriu, středisko mnišské stavební huti 

Benediktinů, která se proslavila v následujících letech svými pokrokovými díly a novými 

technologiemi v Čechách i v Evropě. Středisko vyspělého technického a kulturního projevu 

Vršovců (Jan Setunský 2018). 

Na počátku léta 1039 využil Břetislav vládní krize v Polsku i úmrtí císaře Conráda II. 4.6/1039+ a 

vpadl do Slezska, které opanoval. Vojenský tlak pokračoval do Velkopolska až k hradu Poznaň, 

který dobyl a vypálil. Nakonec zaútočil a pokořil státní a církevní centrum Polského knížectví 

s arcibiskupstvím, civitas Hnězdno. V basilice Panny Marie nad hrobem sv.Vojtěcha, spolu 

s 6.pražským biskupem Šebířem (1030÷9.12/1067+), vyhlásili nové zákony – Břetislavovy dekrety 

(5.biskupem byl Hyzo 1023÷30.1/1030+, o kterém nic nevíme). První tři články nařizovaly tvrdá 

pravidla pro manželství (zachování monogamie, nerozlučitelnost spojení, otroctví za cizoložství, 

tvrdé tresty za alkoholismus). Další články nastolovaly pravidla k potření stále ještě přežívajících 

pohanských zvyků a prováděcí pravidla za porušování církevního desatera (zákazu práce ve 

svátek a v neděli, pohřbívání mimo hřbitovy, hrdelní zločiny apod.). Břetislav rozhodl o 

hnězdenské exhumaci ostatků sv.Vojtěcha z Přemyslovců, slavného Slavníka i ostatků Pěti bratří, 

a nařídil jejich translaci – převezení do Prahy. Kořist do Čech přivezlo na sto těžkých spřežení. 

Oslava translace do nově přistavěné severní apsidy rotundy sv.Víta na Pražském hradě, proběhla 

dne 25.8/1039 a sv.Vojtěch se stal spolu se sv.Václavem, předním patronem českým.  

Kníže ještě před zimou vyslal poselstvo k papežské kurii do Říma s žádostí o zřízení pražského 

arcibiskupství. Zde ovšem vyjednavači tvrdě narazili na odpor kurie z důvodů uloupení církevního 

majetku v Polsku i stížností Poláků a německého krále Jindřicha III., syna Conrádova, který 

požadoval vydání kořisti do Říše a jako záruku si vyžádal rukojmí. Břetislavova nejstaršího 8-mi 

letého syna Spytihněva. Výmluvnost opatů klášterů v Břevnově a Ostrově, spolu s bohatým 

úplatkem kúrii, přinesla nakonec pro Břetislava pouze mírný trest pokání. Kníže se zavázal, jako 

výraz pokory, postavit ve Staré Boleslavi (1046) kostel sv.Václava, který byl vysvěcen roku 1052. 

Žádost o zřízení arcibiskupství v Praze však zůstala ‚ad acta‘. 

Král Jindřich III. svolal na 15.8.1040 vojska proti vzdorujícím a nebezpečně sílícím Čechům. 

Tažení vedl dvěma proudy. Jižnímu velel sám, severnímu pak Míšenský markrabí Ekkehard. Jižní 

křídlo ve Všerubském průsmyku u Brůdku u Domažlic utrpělo 23.srpna od Břetislava za pomoci 

uherské jízdy Petra Orseola těžkou porážku. Severní plenilo oblast kolem hradu Bílina, jehož 

správce Prokoš zradil. Po drobné zteči 31.srpna a zprávě o porážce krále na jihu, bylo uzavřeno 

příměří a cizí vojska ze země odtáhla, když syna Spytihněva kníže vyměnil za zajaté německé 

pány. Kníže Prokoše potrestal a majetek s nemovitostmi rozdělil mezi své předáky. Rod Vršovců 

obdržel hrad se správou území lokality Cínovce s jedinečnými zásobami cínu v Evropě. Výnosný 

obchod s cínem a přínos nové technologie zpracování bronzových odlitků se rozjely na plné 

obrátky. Know-how, které si Vršovci pečlivě chránili a rozvinuli v Evropě (Jan Setunský 2018).  

V dubnu příštího roku na dvorském sjezdu v Seligenstadtu stále k dohodě mezi králem a 

Břetislavem nedošlo. A tak Jindřich III. vypravil v srpnu 1041 nové velké tažení do Čech, tentokrát  
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třemi proudy. Kníže Břetislav stáhl všechny síly ku Praze, včetně moravské hotovosti, když 

Moravu chránili z jihu opět Uhři, kteří obsadili část Rakous. Biskup Šebíř, v konfrontaci se silou 

protivníka, přijal s předáky diplomatické zbraně a donutili Břetislava kapitulovat. Předběžná mírová 

jednání byla ukončena 29.září 1041 a Spytihněv opět putoval jako rukojmí do Říše. „V polovině 

října se Břetislav dostavil do Řezna ke králi, bos a v rouše kajícníka klečel před králem, žádaje 

odpuštění, aby mu složil lenní hold a slib věrnosti. Jindřich III. se zřekl ½ válečné náhrady a 

propůjčil knížeti dvě území, jichž se zmocnil na tažení do Polska (asi ve Slezsku). Břetislavovi se 

podařilo obnovit suverenitu českého státu v rámci Říše“ (F.Čapka – DzKČ, Libri 1999, str.66).  

V září 1042 a v červnu 1044 kníže Břetislav podpořil Jindřichova vojenská tažení do Uher proti 

povstání palatina Samuela Aby, jenž byl 5.7.1044 poražen u Menfö a zabit. Orseolo se opět ujal 

trůnu a uznal lenní závislost Uher na Říši. Asi roku 1043 se narodil Hildebert Všebor z Vršovců 

vedle nejstarší sestry Arabony *‘1036 a staršího bratra Kojaty *‘1040 (Pavel Stránský 1583÷1657 

– Český stát: Okřik 1634, SNKL 1953, str.248), a byl kolem roku 1049 umístěn k příbuznému 

opatu Prokopovi na výchovu do Sázavského kláštera. Asi v říjnu 1045 byl založen v Rajhradě u 

Brna filiální, břevnovský benediktinský klášter, jako první zařízení svého druhu na Moravě. Roku 

1048 ustavil kníže navrátivšího se syna Spytihněva z Němec, údělným knížetem Moravským 

v Olomouci. Roku 1050 provedl Břetislav reformu peněžnictví a zavedl měrnou peněžní jednotku 

„pražskou hřivnu“, která představovala dlouhodobý váhový standard 210g. Stříbrné denáry snížily 

svou váhu z cca 1,05g na 0,875g a průměr střížku z cca 20 na 17mm. Roku 1052 povolal kníže 

syna Spytihněva z Olomouce do Čech a pověřil jej řízením Žatecka, aby jej měl, jakožto nástupce, 

blíže k Praze. Moravský úděl v Olomouci svěřil 2.synu Vratislavovi a Brněnsko se Znojemskem 

r.1055 Konradovi s nejmladším Ottou. Syn Jaromír byl určen pro církevní dráhu.  

V letech 1050 až 1054 proběhly spory a boje o dobytá území z r.1039 v Polsku s knížetem 

Kazimírem, když ten násilím odňal Čechům patrně část Slezska. Dne 22.května 1054 byl za 

přítomnosti již císaře Jindřicha III. uzavřen v Quedlinburgu mír mezi Břetislavem a Kazimírem a 

definovány vzájemné hranice. Kazimírovi bylo smluvně odstoupeno Vratislavsko (část Slezska) za 

roční poplatek 500 hřiven stříbra (105kg = 120 000 denárů) a 30 hřiven zlata (6,5kg = 1860 

dukátů). Neplnění poplatkových povinností Poláky bylo později předmětem sporů.  

V prosinci 1054 Břetislav vytáhl opět k Uhrám. Byl však v době pobytu na hradě Chrudimi 

zachvácen ‚těžkou nemocí‘. Svolal předáky rodů a projednal nástupnickou otázku. Zde vyhlásil 

tzv. Stařešinský řád, podle něhož měl obsadit knížecí stolec vždy nejstarší člen rodu Přemyslovců. 

Mladší členové pak měli obdržet Moravské úděly, spadající pod pravomoc knížete. Zemřel 

vynikající kníže Břetislav I., Chrudim, 10.1/1055+. Nastupuje syn, kníže Spytihněv II. (28.1/1061+).  

Kníže Spytihněv II. z Přemyslovců, 10.1/1055÷28.1/1061+                                                                    

Ar Denár, m.Praga‘1055, ř.ž.Vršovci, typ postava / sv.Václav, A: SPITNIEV DVX, kníže st.čelně,drží kopí; 

R: SCS W – ENCEZLAVS, sv.Václav stojí vlevo, drží kříž, Cach.330v, F-835v VIII/19, JaS1105A/1677; 

             ČNS Tábor  
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Roku 1054 vyhlásila sv.Církev apoštolská rozluku s Církví východní. Ve 3/1055 přijal kníže 

Spytihněv II. v Řeznu od císaře Jindřicha III. Čechy v léno. Po návratu vyhlásil vyhnanství ze 

země pro všechny Němce, včetně matky. Toto opatření bylo praktickým důsledkem jeho reakce 

na zkušenost z německého prostředí, ve kterém strávil coby rukojmí v nepřátelské atmosféře jako 

8.letý, jeden rok a po dalším roce, několik let. Ze své moravské zkušenosti údělníka na 

Olomoucku se rozhodl rázně zakročit proti vzpurné, slovanské liturgii se oddávající moravské 

šlechtě. Tu svolal do sraziště v Chrudimi, a když se tito dostavili v předstihu jemu na cestě vstříc, 

nechal jich na 300 pro odepření poslušnosti pozatýkat a uvěznit. Na uvolněné hrady umístil své 

posádky. Úbytek obyvatel činil min.40%. Zrušil úděly bratří a Konráda s Ottou připoutal ke dvoru.  

Bratr Vratislav se Spytihněvových opatření zalekl a na poslední chvíli utekl bez ženy z Olomouce 

do Uher ke králi Ondřejovi I. (1046÷1060+). Spytihněv dal zajmout jeho těhotnou ženu Arabonu z 

Vršovců a nechal ji internovat poblíž Sázavy na hradě Lštění, pod dozorem hradního pána Mstiše. 

Ten ji z obavy o útěk věznil a v noci poutal řetězy ke své noze. Až na zásah Pražského biskupa 

Šebíře povolil kníže Spytihněv těhotné údělné kněžně Araboně návrat za Vratislavem do Uher. 

Decimovaná Arabona časně jarní cestu v požehnaném stavu nezvládla, na cestě do Uher potratila 

a na následky potratu zemřela. Rod Vršovců tak znovu přišel o své slibné postavení a zisk většího 

podílu na vládě v Čechách. Zároveň vypudil Spytihněv z kláštera na Sázavě slovanské mnichy, 

kteří rovněž prchli do Uher. Na Sázavě však zůstal nadále internován 16-ti letý Vršovec Hildebert, 

který se jako absolvent klášterní školy dále zdokonalil v literárním, básnickém a iluminačním 

umění v klášterním skriptoriu. Od raného mládí projevil nadání pro dřevořezbu, malbu i sochařství 

(Kosmas – I / A3,5). Zřejmě na objednávku své sestry pro kapitulu, ještě jako člen knížecího dvora 

v Olomouci v roce 1055, zhotovil a iluminoval opis Gumpoldovy Svatováclavské legendy (GSL). 

Zde projevil své historické znalosti, inteligenci a odvahu, když do iluminací zakódoval skutečný 

průběh událostí kolem umučení sv.Václava (zřejmě z tajné kroniky Vršovců), aniž by narušil 

celistvost veřejností a církví vnímaného, avšak historicky zkresleného, rámce legendy . Tyto 

‚kryptogramy‘ osvětlil až po 950.letech V.Tatíček (*1930÷2017+) v knihách Boleslavské atentáty 1 

až 4, Apropos 1999÷2002. Lze se domnívat, že provedený opis GSL, který je součástí 

Wolfenbütelského kodexu, zobrazuje právě kněžnu Arabonu a ne Emmu Reginu (V.Tatíček – 

BA4, Apropos 2002, str.64, viz též 900.let Hildeberta – ČNS Tábor 30.9.2017).  

Iluminace opisu Svatováclavské legendy s kněžnou Arabonou od Hildeberta z Vršovců (1055) 
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To je na tomto díle nejzajímavější: „Autor kreseb s velikou obratností jejich smysl utajil na mnoho 

staletí užíváním dvojsmyslů, náznaků či rébusů, jejichž pochopení a čtení bylo založeno na 

poznání, které odporovalo všemu, co se o případu do té doby i potom tvrdilo“ (V.Tatíček – BA4, 

Apropos 2002, str.7). Hlavní rébus, sdělující nám jméno a stojinou písmene ‚a‘pod scénou 

umučení ukazující na vraha: písmeno a (do kruhu) = rad, u V L S A    přesmyk RADUSLAV – 

mladý údělný kníže Kouřimský, Přemyslovec větve Slavníků, bojující za dědičnost údělu - viz 

rodokmen v příloze, pozice -  Raduslav III. Slavník *910÷981+, otec sv.Vojtěcha. Takových a 

podobných rébusů obsahuje Hildebertova životní tvorba nepočítaně. Václav Tatíček pak rozkryl ve 

svém díle převážnou část z nich. Není však účelem této práce je zde rozebírat. Údělný kníže 

Vratislav se po smrti Arabony zamiloval do dcery Uherského krále Ondřeje I. Adléty a v říjnu 1055 

se s ní oženil. Roku 1056 se narodila Judita a 1057 syn Břetislav II. Kníže Spytihněv se zalekl 

příbuzenství bratra Vratislava s Uherským králem, povolal bratra zpět na Moravu a vrátil mu 

Olomoucký úděl.  

Počátkem října 1056 zemřel císař Jindřich III. Funkci vedoucí hlavy Říše převzala jako regentka 

císařovna Agnes z Poitou (5.10/1056÷1061) za svého šestiletého syna, od tří let korunovaného 

krále říše Římské, Jindřicha IV. (11/1053÷1061). Kněžna vdova, Jitka ze Schweinfurtu, poslána do 

vyhnanství synem Spytihněvem, se po roce 1055 provdala za r.1046 oslepeného a svrženého 

krále Uhrů, Petra Orseola. Roku 1058 umírá a o rok později i Petr. Roku 1057/8 založil Spytihněv 

Litoměřickou kolegiátní kapitulu při kostele sv.Štěpána. Motivem založení kapituly byla snaha 

dosáhnout královské koruny. Kolem roku 1059 požádal kníže Spytihněv papeže Mikuláše II. o 

propůjčení královského titulu. Bylo mu však povoleno nosit pouze biskupskou mitru za roční 

poplatek 100 hřiven stříbra. Roku 1060 oblehlo bez úspěchu vojsko Polského krále Boleslava 

Smělého pomezní Hradec u Opavy. Téhož roku byla zahájena přestavba rotundy sv.Víta na 

Pražském hradě ve velkorysou basiliku. Spytihněv tak navázal na aktivitu svého jmenovce před 

145 lety., Dne 28.ledna 1061 zemřel Český kníže Spytihněv II., jak předpověděl opat Prokop. Na 

český knížecí stolec nastoupil jeho mladší bratr Vratislav II. (1061÷14.1/1092+).  

Kníže Vratislav hned po nástupu obnovil moravské úděly, kam dosadil své mladší bratry. Konráda 

na Brněnsko a Ottu na Olomoucko. Byl zastáncem východního, staroslověnského náboženství 

věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Proto povolal v létě 1061 z Uher vyhnané sázavské mnichy v 

čele s opatem Vítem, zpět do vlasti, a obnovil tak v knížectví slovanský obřad. Ve stejném roce dal 

bratra Jaromíra (*1040÷1090+) vysvětit na jáhna i když ten se duchovní dráze vzpíral. Nový kníže 

si byl vědom technického a uměleckého potenciálu Vršovců, s nimiž byl přes svoji 1.ženu Arabonu 

spřízněn. Řada jich ovšem po dvou vlnách vraždění Vršovců skončila v exilu, a naposledy odešli 

před Spytihněvem. Zde s úspěchem podnikali zejména v dopravě, obchodu s bronzem, 

kovolitectví, stavebnictví, stavbě hrází a mostů, výrobě barviv, řezbářství a mincovnictví. Zvláštní 

kapitolu tvořila umělecká a literární tvorba, jejímž hlavním představitelem se stala rodina Všeborů, 

se syny zlatníkem Kojatou a všeumělem Hildebertem (viz Hildebertův rodokmen v příloze).  

Hlavní sídla Vršovců v cizině tvořily po nich nazvané osady Hildesheim, Brunšvik a Wolfsburg 

v Sasku, Ravensburg v Bavorsku, dále pak újezdy císařské poštovní dopravy hraběte Rapoty 

z Bergu, vedoucí z Lombardie do Saska a s odbočkou přes Řezno do Čech. V Polsku Střelno, ve 

Francích pak Vršovci zbudovali přístavy Le Havre a Ouistreham a v Anglii přístav Bosham. Právě 

sem mířily v pozdím létě roku 1061 kroky Vratislava. Rozhodl se získat Vršovce k budování Čech 

a přemlouval je k návratu do vlasti. Jednání proběhlo v klášteře Boschervill, poblíž Rouen. 

Vratislav přijel spolu s mladým švagrem, Vršovcem Hildebertem, kterého slíbil financovat při studiu  
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na slavné kapitulní škole v Liege (Lutychu) a oznámil obnovu slovanské bohoslužby na Sázavě, 

domovině Vršovců.  

Vršovci v té době provozovali námořní dopravu přes Lamanšský průliv. Vršovna Alberada  

Buonalberga (Vojtěška) se provdala za synovce Viléma Dobyvatele (Bastarda), Normana Roberta 

Guiscarda (1015÷1085+). Narodil se jim syn Bohemundo d Altavilla (Česká ústa z Vrchního kraje), 

zvaný z Tarenta (1055?÷1111+), který se proslavil s otcem při vzniku Normanského státu na jihu 

Itálie. Bohemund pak za 1.křížové výpravy vytvořil v Asii uprostřed oblasti mohamedánských 

Seldžuků (Turků), vlastní knížectví v Antiochii nad Orontem. Z jednání s Vršovci pořídil Hildebert 

zápis, formou 20 reliéfních obrazů do klenáků portálu kláštera sv.Martina, které si je zde možno 

dodnes prohlédnout. Pak pokračoval kníže do Maastrichtu k mladému králi Jindřichu IV. 

(1053÷1085) pod regentskou správou, kde složil lenní hold a přijal Čechy v léno. I zde se účastnil 

Hildebert, a vytvořil zřejmě velice zajímavý pískovcový reliéf aktu přísahy (na plášť sv.Martina), 

který je umístěn ve zdejší katedrále sv.Servácia. Vršovci se od přísahy distancovali, ale do Čech 

vyslali dva zástupce. Kojatu a Božeje. Poslední zastávka byla v Liege, kde Hildebert nastoupil do 

zdejší vysoké školy a studoval do roku 1065. Spolužákem mu byl od začátku Kosmas kronikář, se 

kterým se přezdívali Optime - Pessime. Ze studií se vrátil k příbuzným na dvůr Viléma Dobyvatele 

a coby kronikář, v přípravách na válku proti Anglii, vytvořil v r.1066 simultánní dílo – Tapiserii 

z Bayoux. Přes 73m výšivek ženskou částí dvora šíře 20 palců z  příprav i samotného průběhu 

války (více V.Tatíček – KrC, Apropos 2004, str.158, též 900.let Hildeberta - ČNS Tábor 30.09.17).  

Dne 27.ledna 1063 umírá druhá Vratislavova žena Adléta Uherská. Ještě do konce roku se oženil 

potřetí a sice se Svatavou Polskou, sestrou knížete Poláků, Boleslawa Smělého. Roku 1063 se 

narodil syn Boleslav, 1064 Bořivoj II., 1066 Judita, 1071 Vladislav I. a 1075 Soběslav I. V roce 

1063, se svolením Pražského biskupa Šebíře, oddělil kníže ke kostelu sv.Petra v Olomouci 

samostatnou církevní správu na Moravě. Biskupem se stal v Mohuči vysvěcený Jan, mnich 

Břevnovského kláštera. V závěru r.1067 zemřel Pražský biskup Šebíř a kníže nechtěl už do 

funkce bratra  Jaromíra, neboť po vysvěceni na jáhna utekl do ciziny, kde působil coby žoldnéř, a 

tak kníže navrhl svého německého kaplana Lence. Zástupci Vršovců u dvora, Kojata se Smilem, 

naopak německého biskupa nechtěli a prosazovali Jaromíra. Na tlak Vratislavových bratří, kteří 

povolali Jaromíra z Polska, kníže nakonec Jaromíra potvrdil. Investituru získal od krále Jinřicha 

30.června 1068 a na kněze jej vysvětil Mohučský arcibiskup o 6 dnů později. Podpora Vršovců 

Jaromírovi, jak se později ukázalo chybná, se však rovnala demisi a Hildebertův bratr předák 

Kojata odešel už natrvalo do exilu. Pražský biskup Jaromír – Gebhart se roku 1070 rozhodl, že 

zlikviduje Olomoucké biskupství a nutil biskupa Jana podat demisi. Použil i tělesné inzultace, 

takže se celý případ dostal r.1074 až před synodu nově zvoleného papeže Řehoře VII. Ten 

moravskému biskupství potvrdil apoštolská privilegia.  

Když Řehoř VII. jmenoval bez souhlasu císaře arcibiskupa v Miláně, rozhořel se spor o investituru 

biskupů. Papežem r.1074 vydaný ‚Dictatus papae‘ závazně vyhlásil celibát a stanovil právo 

papeže nejen rozhodovat s konečnou platností ve věcech křesťanstva, ale i odvolat císaře a žádal 

odvolání biskupů zvolených simonií (světskými vládci). Na to reagoval Jindřich svoláním ‚synody‘ 

26 biskupů do Wormsu r.1076, kde byl zrušen Řehořův pontifikát. Ten obratem zbavil Jindřicha 

titulu císaře a uvalil do klatby. Šlechta Jindřichovi vypověděla poslušnost. Nakonec se r.1077 bos 

a v rouše poustevnickém dostavil pěšky v tuhé zimě přes Alpy do Canossy k papeži a prosil za 

odpuštění. Tři dny čekal před branami, než dostal rozhřešení.  

 



- 13 - 

Vratislav zahájil v 60.letech rozsáhlou investiční činnost. Pro dopravní obslužnost to bylo budování 

cest a újezdů (94x) a stavby hrádků. Financování mu umožnil objev ložisek stříbra ve Sříbrné 

Skalici poblíž Sázavy. Následně započal s výstavbou na Vyšehradě. Počátkem 70.let položil 

základy vyšehradské kolegiátní kapituly sv.Petra a Pavla, navzdory bratru biskupovi, papežské. 

V sousedství zahájil stavbu kamenného knížecího paláce, kam přemístil své sídlo. Když Polsko 

napadlo r.1073 Čechy, chystal se k odvetě s králem Jindřichem. V Sasku však vzniklo v 6/1075 

povstání a tak naopak pomohl Vratislav Jindřichovi proti Sasku. Za aktivní pomoc král udělil v léno 

Vratislavovi Východní saskou marku (Horní Lužici – marku postoupil své dceři Juditě, provdané 

r.1086 za Wiprechta z Grojče). Hned další rok se situace opakovala v Míšni, a tak dostal Vratislav 

v léno Míšeňsko s okolními hrady. V době po návratu z Canossy se Jindřich IV. nenapravil a tak 

byl v březnu 1077 zvolen německý protikrál Rudolf Švábský (měl za manželku Matyldu, sestru 

Jindřicha IV.) a 25.května korunován. Trestní výpravu Jindřicha v 5 a 8/1077 do Švábska Vratislav 

vojensky podporoval. Rudolf těžce zraněn zemřel. Po 1.bitvě obdržel vojensky zaměřený Pražský 

biskup Gebhard (Jaromír) na dvorském sjezdu v Norimberku od krále Jindřicha IV. funkci říšského 

kancléře a spory s Vratislavem utichly.  

Roku 1080 svolal Jindřich oddané biskupy do Brixenu a dal od nich zvolit Klementa III. 

vzdoropapežem. Završení vývoje, bylo vojenské tažení Jindřicha na Řím. Ve vojsku byla početná 

družina Čechů, pod vedením dobrodruha Wiprechta z Grojče, s Bořivojem, synem Vratislava. Řím 

byl roku 1083 dobyt, mimo Andělského hradu s Řehořem VII. Jindřich uvedl vzdoropapeže 

Klementa III. na stolec a dal se korunovat r.1084 císařem. Papež Řehoř si vyžádal pomoc 

Normanů, které vedl Robert Guiscard se synem, Vršovcem Bohemundem. Normani donutili 

Jindřicha k ústupu, ale řádili ve městě jako dobyvatelé a vypálili i basiliku sv.Klementa, patrona 

města Říma. Rozhořčení obyvatel vyhnalo Řehoře k útěku do Salerna, kde příštího roku zemřel.  

Na Moravě r.1078 založil kníže Otto benediktinský klášter v Hradisku u Olomouce s nejstarší 

dochovanou moravskou listinou rodinné donace. Příští rok provdal Vratislav dceru Juditu za 

Polského knížete Vladislava Heřmana. Vztahy s Poláky se vylepšily. Naopak správce Východní 

bavorské marky Leopold napadal celý rok 1081 Konrádovu Jižní Moravu. Ten žádal o pomoc. Na 

dvorském sjezdu v Řeznu proto Jindřich IV. před tažením na Řím, propůjčil marku Vratislavovi, 

náhradou za ztracená území v Míšni. Vratislav území až k Dunaji zpustošil a Leopolda II. v 5/1082 

porazil. Po návratu z římské korunovace, svolal Jindřich na duben 1085 do Mohuče dvorský sjezd 

a zde udělil Českému knížeti Vratislavovi II. za dlouholeté služby královský titul, a zbavil jej staré 

povinnosti placení tributu. Tak získali Češi, sice nedědičně, svého prvního Českého krále. České 

korunovaci na Pražském hradě roku 1086, však ještě předcházela kolonizace Čech s výstavbou 

Lhot (286x) a intensivní investorská činnost, zejména v Praze.  

Král Vratislav II. z Přemyslovců, 4/1085÷14.1/1092+                                                                                

Ar Denár, m.Praga‘1085, ř.ž.Vršovci, typ: kor.hlava / ruka Boží, A:  WRATIZLAV - S, kor.busta krále vpravo; 

R:  WENCEZLAV - S, ruka Boží z kaplice vlevo, drží cís.praporec, Cach.354, F-916 IX/10, JaS1814A/1684;  

         ČNS Tábor 
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Po dokončení tetrakonchy sv.Kříže, čtyřapsidové rotundy s novými klenebními opěrami při 

Sázavském klášteře a iluminací s opisem literárního veledíla sv.Augustina ‚De civitate Dei‘ – O 

obci Boží (přes tisíc stran s kryptogramy optime / pesime –viz dříve), získal Vratislav svého švagra 

Hildeberta k provedení stavebních prací na Vyšehradě a následně i na Pražském hradě. 

Nejdůležitější bylo však celkové pojetí projektu na dobudování sídel a jejich propojení Královskou 

cestou. Stavební mnišská huť na Sázavě měla široký záběr činnosti. Od těžby a zpracování 

stříbra, zpracování mědi na bronz, těžby jedinečného červeného pískovce a jeho opracování, přes 

dolování barevných hlinek, kaolínu, vápence i cihlářské hlíny. Samozřejmě i zpracování dřeva.  

Hildebert zřídil novou stavební huť na Vyšehradě a účastnil se též na provozu mincovny. Po 

osoustružení kosti (Kosmas) byl vyryt pozitivní obraz mince do dříku kosti, a ten pak vtisknut do 

voskového modelu razidla. Po zaformování modelu byl odlitím bronzu získán kovový odlitek 

razidla negativního tvaru mince, metodou ‚ztraceného vosku‘. Know-how nové technologie 

Vršovců, kterou používali pro umělecká díla (např: bronzová vrata katedrály v Augsburgu), i pro 

běžnou spotřebu (např: dveřní klepadla ve tvaru lví hlavy) po celé Evropě. První rotundu 

s lucernou, s patrociniem sv.Martina, postavil Hildebert na Vyšehradě. Dodnes zachovalou 

v původním stavu! Snad byla založena i basilika sv.Vavřince, k čemuž nemáme dostatečně 

lokalitu Vyšehradu dodnes prozkoumánu a neznáme ani hrob krále Vratislava. Co prozkoumáno 

bylo, je Hildebertova studie konstrukce mostu přes vyšehradský příkop.  

Na Pražském hradě byla situace odlišná. Zbouráním sv.Víta Spytihněvem ztratila kapitula kostel a 

panovník zřejmě odmítl dát k dispozici rodinnou basiliku sv.Jiří. Tak asi vznikla nevhodně 

umístěná biskupská kaple sv.Mořice kolem roku 1062. Nesoulad bratří Vratislava s biskupem 

zdržoval přestavbu sv.Víta (vysvěcen až 1096). Konkurz na stavbu reprezentačního paláce 

nakonec vyhrál Hildebertův návrh a palác byl postaven podél jižní zdi hradu, s vyžitím základů 

hradeb. Stavba dlouhá 75m zahrnovala ještě nové přístupové věže. Dostavby se dočkala od 

Hildeberta i basilika sv.Jiří zaklenutou jižní věží se zvonicí nad kaplí P.Marie, s ostatky Vršovci 

uctívané Ludmily. V přechodu od sv.Víta k dnešní Prašné věži byla pak dostavěna a Hildebertem 

později freskami vyzdobena, rajská zahrada (Kosmas). Hlavní politický problém nastal při stavbě 

západní krypty sv.Víta. Liturgický předpis vyžadoval pro kněžiště východní, církevní, alespoň 

jeden stupeň nad podlahu kostela. Požadavek panovníka, v souladu s vítězným císařem, zněl na 

výstavbu i západní krypty kněžiště, umístěné ale výše, než církevní kněžiště. Z ostrého sporu 

biskupa s panovníkem vyšel vítězně zřejmě návrh Hildebertův, když proti oficiálnímu staviteli 

navrhl západní příčnou loď (podle Mohučského dómu), s Vršovsky červenými, pískovcovými 

sloupy, které jakoby podpíraly panovníka (V.Tatíček – KrC, Apropos 2004, str,210). Na autorství je 

usuzováno dle shodné konstrukce krypty s mauzoleem sv.Ludmily, východní přístavby basiliky 

sv.Jiří, kterou postavil Hildebert a kde byl jmenován asi r.1081 proboštem.  

Rozhodující však nakonec byla, podle Hildebertova projektu, výstavba královské cesty. Ta začala 

instalací zařízení staveniště, tj. výstavbou kaplí pro mnišské hutě. Vzdálenost 4km mezi Hradem a 

Vyšehradem obsáhlo 10 kaplí (6 rotund, 4 kostelíky) a po celé délce byla cesta obestavěna 

zástavbou a zároveň vystavěn Normanskými Vršovci kamenný „Všeborův“ (Juditin) most přes 

Vltavu. Z kaplí se zachovaly do dnešních časů 2 na trase (sv.Kosmy v Podskalí a sv.Kříže v ulici 

Karoliny Světlé) a 1 mimo trasu s dodržením práva 1 míle (sv.Longina ve Štěpánské, překladiště 

červeného pískovce ze Sázavy). Všechny pak byly vybaveny zvony, které při slavnostech 

vyzváněly. Realizace královských insignií, zejména zlaté koruny, ukazuje opět na bratry Vršovce, 

Kojatu s Hildebertem.  Most na Vltavě byl prvním a nejstarším kamenným mostem v Evropě, 

dokončeným po 15 letech v čase korunovace Vratislava Českým králem. Korunovaci provedl  
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15.června 1086 arcibiskup Egilbert z Trevíru. Dodnes existující reliéf ve zdi malostranské 

mostecké věže ‚Všeborova mostu‘ dokládá protokolární předání díla Hildebertem králi Vratislavovi, 

zřejmě Vyšehradským kodexem‘ - vrcholným uměleckým dílem středověkých kodexů. Znak vodní 

stavební huti Vršovců – ‚Bradáč‘, který je dodnes k vidění na 1.oblouku ze Staroměstské strany, 

lze najít též na mostech v Drážďanech a v Řeznu. I tyto mosty jsou tedy dílem hutí Vršovců.  

Vršovec projektant, umělec a stavitel Hildebert – Český Leonardo da Vinci o 400let dříve, byl 

tvůrcem, který s každým novým dílem vyzkoušel vždy nový, náročnější prvek. Toto lze vysledovat 

např. rozborem vývoje klenutí jím realizovaných staveb. Za situace vrcholné realizace tvůrčích sil 

Hildeberta, došlo k úmrtí Sázavského opata Jimrama. Sbor Benediktinů Sázavského kláštera si 

zvolil za nového opata Hildeberta, jež přijal mnišské jméno Theophil – Božetěch. Sázavský klášter 

představoval počátek průmyslu, techniky, vědy a umění v Čechách a této továrně středověku stál 

v čele zakladatel a pozdější opat Božetěch. Huť měla kromě projekce a inženýrinku, dílnu na 

výrobu pergamenu, vápenku, cihelnu, výrobu dřevěného uhlí, kovárnu, dálkovou dopravu se 

zvedacím zařízením a také kamenickou dílnu s obráběcím strojem sloupů na vodní pohon. Měla 

své specialisty, umělce, řezbáře, malíře, písaře, kovolijce, výrobce skla a kovotepce (V.Tatíček – 

KrC, Apropos 2004, str.252).  

Božetěch „….ono místo vybavil,… kostel rozšířil do délky, šířky i výšky překrásně a opatřil nadto 

látkami, zvony, kříži ….a celý klášter zvelebil stavbami…..Ale z toho vznikl, protože závistný ďábel 

štval proti němu bratří klášterní, veliký podnět různic a počala se prýštit politování hodná zloba….“ 

(citace sázavského kronikáře). Zde zřejmě napsal latinskou veršovanou legendu o Utrpení 

sv.Vojtěcha - „Versus de passione S. Adalberti“. Obsahuje totiž V.Tatíčkem rozluštěné 

kryptogramy, které svědčí o určení básně bratru Kojatovi do exilu v Hildesheimu, kde mu vyčítá 

špatné rozhodnutí v osobě biskupa Gebharta a nabádá ho k návratu do vlasti. Stal se totiž zřejmě 

ke všem povinnostem po odchodu Kojaty i předákem rodu Vršovců v Čechách. Stopy opatových 

projektů lze nalézt v polském Střelnu, Hnězdnu či Krakově, ve Wiprechtově Lužici, ale také 

samozřejmě na Moravě v Olomouci (V.Tatíček - KrC, Apropos 2004, str.270).  

Olomoucký palác se dispozicí a okny nápadně podobá knížecímu paláci v Praze. Též dílo 

Sázavské huti. Však zakládací listina kláštera Hradisko u Olomouce z 3.2/1074 uvádí jméno 

Sázavského opata Víta. Horologium Olomucensis – slavný iluminovaný kodex Hildeberta 

(Božetěcha) s Everwinem je vlastně stenografickým záznamem synody papeže Řehoře VII. 

z 11/1073÷1/1074, kterou bylo potvrzeno Olomoucké biskupství. Po korunovaci krále Vratislava 

v Mohuči vydal Jindřich IV. svému kancléři, Pražskému biskupu Jaromíru - Gebhartovi listinu, 

k opětnému podřízení Olomouce pražské kapitule (zřejmě právě zemřel dosavadní biskup Jan 

1085+). Zároveň též odebral Vratislavovi léno k Východní bavorské marce. Roku 1086 se ale 

Vratislav po smrti bratra, údělného knížete Otty, znovu rozhodl obnovit samostatnost olomoucké 

kapituly a Olomouc vojensky obsadil. Na místo biskupa určil r.1088 svého kaplana Vezela. Morava 

ale kandidáta neschválila. Král chtěl ovlivňovat dění v milované Olomouci sám, a proto odmítl 

dědičnost údělu a jmenoval na úděl syna Břetislava. Počin, který vyvolal odpor opoziční Moravy, 

jmenovitě králova bratra, údělného knížete Konráda v Brně. Ten se totiž zavázal umírajícímu 

bratru Ottovi, že bude pečovat o vdovu Eufemii Uherskou a usilovat pro jeho 4 potomky o 

zachování údělu v Olomouci (Svatopluka *1064 a Ottu II. *1085 a dvě děvčata). Vyhrocení sporu 

přerostlo až v nebezpečí občanské války, když král sebral vojenskou hotovost a přitáhl před Brno i 

se synem Břetislavem. Navíc do hry vstoupil spor o ustavení nového biskupa v Praze, neboť 

Jaromír 26.6.1090 zemřel v Ostřihomi, na cestě do Říma s olomouckou stížností na krále.  
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Kandidáti na biskupa v Praze byli dva. Katolický kandidát Kosmas (na rozdíl od kanovníka a pak 

presbytera svatovítské kapituly - Kosmy kronikáře) a Vratislavův kandidát, švagr opat Božetěch, 

pověstný staroslovanskou orientací. Opozice proti králi se semkla a zvolila na biskupa Kosmu, ale 

král jej neakceptoval. Do čela opozice se postavil Konrád. Před Brnem došlo k zesměšnění 

Břetislava předákem Zderadem, načež ho Břetislav vylákal do svého ležení a tam jej 11.7.1091 

deklasoval. Po incidentu objížděl s věrnými Brno, zda se k němu proti rozlobenému otci někdo 

přidá. Konrád se však postavil na stranu krále. Angažovala se zejména jeho žena Virpirka a 

kandidát na biskupa Kosmas. Břetislav se snad i rozhodl králi podvolit, ale mužstvo se bálo trestu 

a vyslovilo nesouhlas, a tak u Ivančic na Rokytce, kde stála vojska proti sobě, se rozhodl Břetislav 

podat demisi a odejít i s družinou do Uher. Král za dané situace stanovil za svého nástupce bratra 

Konráda a odvolal kandidáta na biskupa Božetěcha a schválil Kosmu. Krize zažehnána, i když 

Vratislav jmenoval údělným knížetem v Olomouci 2.syna Boleslava. Král oznámil konání mírové 

konference na svátek P.Marie 15.8.1091 do Znojma a vojska rozpustil. Pro Božetěcha kritický čas, 

aby stihl upravit interiér hradní rotundy P.Marie ve Znojmě a vymalovat historický soubor fresek 

rodu Přemyslovců, smluvní dokument mírové konference.  

Jednotící myšlenkou Božetěchova mimořádného  historicko – uměleckého díla byla kritika postav 

a připomínka posledního soudu. Umělecky to vyjádřil symbiózou živých s mrtvými, napravitelných 

vin s neodčinitelnými. Vše v mnohovýznamovém konglomerátu náboženské ideologie (V.Tatíček, 

NDČM, Apropos 2001, str.120). Freska postavy hodnotí výhradně z hlediska jejich provinění a to i 

světce v mariánském oddílu. Sezení posledního soudu je pojato následovně. Klenba = žalobci – 

Duch svatý + 4 apoštolové Matouš, Lukáš, Jan a Marek. Dvě řady rodokmene = obžalovaní  - dole 

Česká knížata (Libuše s pohárem, poselstvo, Přemysl s rodinou, Nezamysl, Mnata Vojen, Vnislav 

Křesomysl, Neklan, Hostivít, Bořivoj, Spytihněv a Vratislav s basilikou) a nad nimi zbylá knížata 

(Václav, Boleslav, Boleslav II., Boleslav III., Jaromír, Oldřich, Břetislav, Spytihněv a král Vratislav) 

a v pořadí dohodou ustavení následníci (Konrád, Boleslav+, Oldřich Brněnský s vyznačeným 

hříchem, Svatopluk Olomoucký, Bořivoj II., exulant Břetislav II. s helmou, Lutold, Vladislav, Otta II., 

Soběslav). Níže Mariánský cyklus = obhájci – evangelijní motivy ze života Panny Marie. Přízemní 

pás pak tvoří závěsová řada s natrženým závěsem, za nímž čeká budoucnost, jakou si každý 

zaslouží. Apsida = soudce – Sedící Kristus v byzantském provedení, vztyčená ruka se dvěma 

prsty (Bohu se protivit nebudeš), kolem hlavy opis IC / XC.  

V.Tatíček se pokoušel shrnout rozdíly mezi Božetěchovou a Kosmovou verzí našich dějin a 

poukazuje na velkou rozsáhlost další nutné studijní práce. Už nyní ale straní verzi Božetěchově. 

Předně proto, že je starší, ale zejména svobodně sepsána v kryptogramní podobě, kterou 

nemohla ovlivnit ani vládnoucí dynastie Přemyslovců, ani katolická církev. Navíc přetrvala 1000 let 

až do dnešních dnů ve veřejné formě. Hlavní důvod opírá o letopočtovou řadu. Zatímco 1400 

Božetěchových 7-mi slovných zpráv je doloženo utajeným počtem letopočtů (k jejichž zjištění 

vyvinul V.Tatíček *1930÷2017+ teorii ‚piktologie‘, kterou již ovšem nestihl vydat), Božetěchův  

spolužák Kosmas uvádí v kronice pouze 57 srovnatelných dat (poplatných schválení biskupské 

kapituly). Tak utajení Mojmírova původu založilo mylnou představu o vládcích Velké Moravy, jež 

ale pocházeli z rodu Přemyslovců, či zásluhy Křesomysla, jak jméno napovídá, o pokřesťanštění 

Čech. Nebo utajení genealogické priority Rostislavova syna Strojmíra před údajným prvním 

křesťanským knížetem Bořivojem, či staršího Oldřicha před Boleslavem III. (viz Hildebertův 

rodokmen v Příloze). Nelze pominout úhelný kámen dějin Čechů, tj. vraždu knížete Václava 

kouřimským Raduslavem Slavníkem (J.Setunský, Boj Přemyslovců o Čechy a Moravu v 10.st. - 

ČNS Tábor 17.1.2018, str.3), kterou opozice ve vládě i ve víře dokonale svedla na bratrovraždu.  
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 Kosmas (církev) nám zatajil i neocenitelné zásluhy krále Vratislava o budování země, které znal, 

jenom proto, že král toleroval východní náboženství. Zatajil nám technický um Vršovců doma a 

v Evropě, o kterém byl jistě informován, ale nesměl o něm evidentně psát. Vraťme se však k 

mírové konferenci na hradě Znojem.  

Brněnský Konrádův syn Oldřich se s politickým řešením krále na Moravě nesmířil, Boleslava do 

Olomouce pronásledoval a zřejmě v jakémsi střetu jej v osobním souboji zabil. Psal se den 

11.8.1091, 4dny před konferencí ve Znojmě, na které pak chyběli Břetislav, Boleslav i Oldřich. 

Božetěch (Theophil) z Vršovců stihl opravit pořadí následníků a odsunout exulanta Břetislava 

s označením hříchu na 5.místo, ale u Boleslava a Oldřicha již ne, pouze označil štít pořadovým 

číslem hříchu desatera. Do fresek vtělil mimo letopočtů kmeny rostlinných rodokmenů, kódovaná 

kola a cimbuří, štíty,  praporci a barvami označil příslušnost, např. vliv Vršovců označuje modrá 

(detail V.Tatíček, PL a NDČaM, Apropos 1998 a 2001). Božetěchova vize o stanutí každého před 

Posledním soudem tak dostává světové rozměry, které si jistě ještě vyslouží obdiv milovníků 

historie a umění, obdobně, jako Michelangelův Poslední soud v Sixtinské kapli Vatikánu. V tomto 

pojetí je hradní kaple ve Znojmě právě objeveným předchůdcem a Hildebert Všebor z Vršovců 

geniálním, původním tvůrcem, který se však za své počiny dočkal od biskupa Kosmy vyhnanství. 

Za neoprávněné nasazení koruny při jakési příležitosti svému králi (švagrovi) Vratislavu II. dostal 

za úkol řezbářsky vyrobit Krista na kříži v životní velikosti a pěšky jej donést do basiliky sv.Petra 

v Římě. Naopak Kosmas musel přistoupit na Vratislavovu podmínku v ustavení Olomouckého 

biskupa Ondřeje. Tak cestoval společně s Ondřejem k investituře k císaři Jindřichu IV. do Mantovy 

Rapotovou císařskou poštou ještě koncem roku 1091. Císaři byli představeni 1.ledna 1092. 

Kosmas sděluje: „A ihned zasnoubil je prsteny, každého k jeho církvi a dal jim pastýřské berly…. 

čekali až je falckrabě Rapota, vyřídiv říšské věci, zase odveze zpět“. Božetěch řezbu Krista na 

kříži provedl a ještě do zimy překročil Alpy. 14.1.1092 však po pádu z koně zemřel jeho 

obdivovatel a mecenáš král Vratislav a Božetěchovo vyhnanství se protáhlo na 12 let.   

Knížetem v Čechách se stal Konrád Brněnský. Za své krátké vlády se ihned pokusil opět spojit 

pražské a olomoucké biskupství a vypravil k císaři kurýra Viklina s dary. Vyjel zbytečně, investitura 

již nešla změnit, a tak Konrádovi nezbylo, než velikonoční svátky 1092 světit s oběma vrátivšími 

se biskupy na Vyšehradě ve vzájemné shodě. Již 6.září 1092 ale umírá také. Tehdy se navzdory 

následnickému řádu a dohody ze Znojma ujímá vlády po rychlém návratu z exilu, Břetislav II. 

Během své vlády se snažil omezit vliv Říše na český stát a zároveň upevnit svou knížecí moc. 

Roku 1094 zakázal pohanství, které bylo stále ještě rozšířeno mezi prostým lidem. Posvátné 

stromy a háje byly vysekány a spáleny.  

Božetěch mezitím hledal cestu, jak se dostat do zorného pole vzdoropapeže Klementa III. a získat 

pozornost ve městě, kde se to biskupy a kardinály jen hemžilo, kde o opata nikdo nemohl mít 

zájem. Uchýlil se do přízně basiliky sv.Vojtěcha na Tiberském ostrově v Římě (dnes San 

Bartolomeo), kterou dal vybudovat a zasvětit císař Otto III. svému příteli sv.Vojtěchovi. Zde získal 

zřejmě zakázku na dotvoření ozdob nové mramorové kašny, která silně připomíná Božetěchův 

styl. Poznávací znaky tvoří po bližším ohledání postavy papeže Klementa a císaře Jindřicha, 

oproti domělé dvojici sv.Vojtěcha s císařem Ottou (plastika s berlou nemá mitru a vzdoropapež též 

ne). Zakázka, která přišla k naplnění při slavnostní mši ve svátek sv.Vojtěcha 23.dubna 1092, 

které se zřejmě zúčastnil papež Klement III. Nyní zbývalo získat u papeže větší zakázku. Již víme, 

že Norman/Vršovec Bohemund r.1085 poničil svatostánek Římského patrona sv.Klementa 

(učedník sv.Petra, 4.papež), když bránil Řehoře VII. a vyhnal z Říma císaře Jindřicha IV. Co 

mohlo být účinnější, než nabídka papeži Klementovi III. na výmalbu fresek v obnoveném chrámu  
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patrona, jehož ostatky našli a přinesli do Říma věrozvěsti Konstantin a Metoděj z Moravy a 

nabídku předložil opat stejného království a vyznání a navíc bez nároku na odměnu. Svěcení 

nového stánku San Clemente proběhlo výroční den 23.11.1092 za účasti papeže a lidu římského. 

Skromnou odměnou pro Božetěcha bylo, že byl od té doby vnímán jako umělec, a že byl vysvěcen 

biskupem na presbytera (V.Tatíček - KřC, Apropos 2005, str.16).  

Zpáteční cesta Theophila musela být směsicí pocitů touhy po uměleckém naplnění a touhy po 

domově, spolu s kusými zprávami o změnách řízení vlády a církve doma. Na konci roku 1092 už 

vládl Břetislav II., kterého na fresce vyvedl až na 5.místě, trestající biskup Kosmas stále ještě 

nedostal investituru v Mohuči, neboť pomohl knížeti k vládě proti Svatoplukovi, proti smlouvě ze 

Znojma a byl pro církevní vrchnost nepřijatelný. Theophil chtěl rodinnou Sázavu získat zpět. 

Sázka na pomoc od vzdoropapeže asi nebyla šťastná, protože v konkláve zvolený papež Urban II. 

se projevil jako jednotící a rozhodující síla křesťanstva, když vyhlásil 27.11.1095 křížovou výpravu 

na osvobození Kristova hrobu v Jeruzalémě. Na zpáteční cestě přes Alpy počítal Theophil 

s trasou Rapotovy pošty Řím – Mohuč, s odbočkou ve Zwiefaltenu (křížová přepřahací stanice 

pošty) na Augsburg a Řezno, a domů. V podzimu 1092 zastavil ve Vercelli u Milána, zřejmě u 

příbuzných a v katedrále sv.Eusebia vytvořil mozaiku souboje Foeduse (obránce hranic římské 

říše) se Saracénem. Scéna má Theophilův rukopis a normanské znaky osvobození Sicílie r.1050. 

Místo Vercelli bylo údělem muže z ‚LIBICI‘, čímž se nabízí označit postavu za Vršovce 

Bohemunda. Další cestu přes Alpy zastavila tuhá zima v obci Zillis, ve 2/3 cesty do Bregenz. 

V místním kostele sv.Martina lze obdivovat deskový strop, sestávající ze 153 kusů malovaných 

výjevů ze života Ježíše. Nejstarší novátorská středověká malba barvami s pojivem, jež vykazuje 

rukopis Božetěchův. Např. scénka Ježíška v zavinovačce s oslíkem a volkem. Jedná se o 

jednoduché, vybarvené skicy s malovanými rámy. Práce jistě na tři měsíce pro zdatného 

simultánního umělce s pomocníkem.  

Další umělecká zastávka v přepřahacím Zwiefaltenu byla významná. Zde Božetěcha jistě dostihly 

nové zprávy o dění doma, poměry neurovnané. Nebylo kam spěchat. Možná zde ve švábském 

klášteře, který založil hrabě Gero z Achalmu, a kde hrabě Jindřich z Bergu (Vršovec) založil újezd, 

působil spolužák Theophila z Liege a pracoval na zakázce Passionálu pro donátora kláštera či 

Jindřicha, nebo podobnou nabídku přijal sám Božetěch. Hrabě měl 3 dcery, z nichž Richenzu 

(*1095÷1125+) pojal později za ženu český princ Vladislav (*1071÷1125+) a Žofii (*?÷1126+), se 

kterou se oženil syn Otty Sličného, Otta Černý (*1085÷1126+). Rozhodně vzniklo dílo dodnes 

považované za vrchol ranně středověké ilustrace v rozsahu 613 pergamenových listů 44x30cm. 

Obsahem je zápis kalendářně přiřazených legend svatých, včetně Svatováclavské legendy 

‚Crescente fide‘ k 28.září. Zápis byl proveden vždy do 2 sloupců s mezerou 10x5 cm v textu pro 

ilustraci. Opět  lze sledovat styl Theophila i pozn. o ‚boleslavském Vrši‘. Dílo na rok práce 

(V.Tatíček, KřC, Apropos 2005, str.39).  

Ve svém exilovém putování nabral Božetěch směr k domovu. Tak se mohl ocitnout roku 1094 přes 

Ulm v Augsburgu. Zde v katedrále Navštívení P.Marie, po rekonstrukci z r.1065, měl západní 

závěr basiliky ideový projev boje císaře o investituru, soustavu 16+6 oken, tj. 11+11 z každé 

strany. V roce 1088 dobyl Augsburg Velf a posléze r,1092 přešel pod prapor Jindřicha IV. 

Výzdoba zasklených oken měla zvýraznit význam císaře nad církví. 16 proroků a 6 panovníků 

starozákonního věku. Vhodná činnost pro Božetěcha – Theophila umělce. Do dnešních dnů 

zůstala zachována 3+2 okna. Ozeáš, Daniel, Jonáš a Mojžíš s Davidem. Je pravděpodobné, že 

malbu na sklo spolu s mluvícími páskami prováděl Božetěch. Stejně tak se asi zúčastnil na  
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uměleckém ztvárnění bronzové 2křídlé brány dómu o rozměrech šíře 1,01+1,29m a výšce 4m. 

Sestavena byla z 35 bronzových desek do rámu, z nichž je 10 stejných na obou křídlech.  

Hypotéza 8 - Dle V.Tatíčka kopírují osudy Vršovců v Čechách starozákonní výjevy z desek brány, 

která tvoří ideový zápis konference komunity exilových Vršovců v Augsburgu. Vůdcem se zřejmě 

stává po Kojatovi bratr Božetěch, který souvislost výzdoby malovaných oken a brány uhlazuje 

darováním sestavené brány z litých desek do rámu dómu v Augsburgu. Jedná se o formu 

smluvního protokolu, vyjádřeného uměleckým dílem, jak jej již známe ze Znojma. Zavádí se zde i 

experiment výroby klepadel tvaru lví hlavy, monopol výroby odlitků z bronzu v hildesheimské huti.  

Přesun Božetěcha do bavorského Řezna r.1095 byl asi čekáním na císaře, který by snad jedině 

mohl zasáhnout ve prospěch Vršovců doma. Formou protislužby, kdy císař by plnil roli investora. 

Zakázky mohly být tři. Kamenný most přes Dunaj, kaple Všech svatých a kaple sv.Štěpána. Dnes 

víme, že most stavěla pražská huť ‚bradáče‘, stejně jako pražský most ‚Všeborův‘ (Juditin). První 

pokus však v důsledku počasí neuspěl, což Božetěch Všebor vyjádřil tzv. Astrolabiem od 

sv.Jimrama,  kláštera v Řezně, který byl investorem stavby mostu. Jde o podobnou plastiku, jaká 

je na mostní věži v Praze (str.15), kterou zhotovil jako omluvu za nepřízeň počasí, s klečícím 

mnichem zleva a opisem:  SYDEREOS MOTA OPE DE URIT ARATHUS # SI DERES OSMOTA 

OPERE URIT A RATUS - Hvězdnými pohyby silou pohořel Aratus  #  Svolení s vysoušením 

vysuší dle vypočteného - Příklad kryptogramní podoby Theophilových zápisů (Aratus – řecký 

básník ‚O postavení hvězd a předpovídání počasí‘ *271př.n.l.). Huť most dokončila zřejmě až 

v letech 1135÷1146, po dokončení stavby obdobného mostu v Drážďanech (1119÷1133?). Pokud 

jde o kaple v Řeznu, bylo započato s kaplí Všech svatých, známém čtyřapsidovém typu ze Sázavy 

a zejména Řeznovic na Moravě. Má byzantisující ráz a je 4. apsidou propojena vchodem se 

spojovací chodbou dómu (příprava pro ústupkové portály). Kaple sloužila huti a posléze byla 

propojena s ostatními církevními stavbami. Kaple sv.Štěpána vznikla současně, zřejmě jako 

předstupeň Božetěchových halových kostelů, neboť je již zaklenuta na rozpon 6,5m. Je nutno si 

uvědomit, že s každým dalším dílem uplatnil Božetěch vždy nějaký nový prvek a svá díla neustále 

zdokonaloval.  

Rok 1095 proběhl konečně (po 3 letech) ve znamení Kosmovy mohučské investitury biskupem, 

když se provalil skandál svěcení kněží v Čechách pozvaným lžibiskupem z Němec. Kosmas v létě 

po návratu ihned začal připravovat vypovězení staroslověnských mnichů ze Sázavského kláštera 

a instalaci latinské benediktinské obce pod vedením Břevnovského kláštera. Výměna ale proběhla 

zřejmě až začátkem r.1097. Když totiž kníže Břetislav I. roku 1093 zkřížil zbraně s Poláky kvůli 

neplacení poplatku za poskytnutí Kladska a posléze byl dojednán mír, k nápravě nedošlo. Nové 

tažení s účastí biskupa pak následovalo právě v roce 1096. Ve stejném roce prošly Čechami též 

početné, špatně organisované voje 1.křížové výpravy. Praha byla zaplavena davem, který 

prováděl pogromy na židy. Pokud odmítli přijmout křest, byli vražděni či vyhnáni. Zbylé majetky 

panovník zkonfiskoval. Porušení smlouvy o následnictví ze Znojma Břetislavem II. (tolerované 

Kosmou) vedlo r.1097  též Oldřicha Brněnského, jako nejstaršího, k vznesení nároku na stolec. Za 

svou troufalost byl knížetem uvězněn v Kladsku. Vždyť v srpnu 1091 způsobil smrt jeho mladšího 

bratra Boleslava a smlouvou ze Znojma byl z následnictví vyřazen. Dne 10.12.1098 zemřel biskup 

Kosmas, ale již v únoru byl vybrán nový Pražský biskup, Němec Hermann. Oldřich z vězení uprchl 

a tak v květnu vytáhl kníže na Moravu, a obsadil hrad Podivín a předal jej biskupu Heřmanovi. 

Před setkáním knížete s Uherským králem Kolomanem na Luckém poli pod hradem Znojem, utekl 

Lutolt z údělu do Rakous na hrad Raabs nad Dyjí. Tento hrad, 20km jižně od Jemnice, kníže na 

podzim dokonce oblehl také, pak ale táhl do Brna, které obsadil a předal bratru Bořivoji II.  
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Olomouc zůstala Břetislavovi II. věrná. Těsně předtím, o Velikonocích 1099 na dvorském sjezdu 

v Řezně, zasadil kníže nástupnickému řádu další ránu, když označil nevlastního bratra Bořivoje II. 

za svého nástupce a požádal císaře Jindřicha IV., aby mu udělil Čechy v léno, aniž to schválil 

sněm českých pánů. Opět se objevili na scéně Vršovci, jmenovitě Mutina a Božej, kteří rozehráli 

vysokou hru o své místo ve státě, což následující události potvrdily.  Břetislav se svým návrhem u 

sněmu narazil, lstivé rady Vršovců prohlédl a r.1099 je za to poslal do polského vyhnanství. To se 

mu nakonec stalo osudným, když najatý vrah Lorek knížete na lovu u Zbečna probodl oštěpem. 

Lidem milovaný bouřlivák Břetislav II. na následky zranění zemřel 22.12.1100+.  

Ztráta Sázavy se musela jevit Božetěchovi v r.1096 jako neodvratná a tak se vypravil s potřebou o 

pomoc na cestu rovnou k císaři na falc do Paderbornu. Investorem zde byl biskup von Werl. 

Císařův člověk, který měl v Mohuči problém s jmenováním od  panovníka v klatbě, a tak se chtěl 

investiční aktivitou osvědčit i rehabilitovat. Stejný pocit musel zažívat i Božetěch. Proto se ve svém 

úsilí vhodně doplňovali. Na Paderbornu, jakožto slavném sídle Karla Velikého, měl Jindřich IV. 

velký zájem. Zde papež Lev III. vyžádal intervenci Karla Velikého v Římě a za pomoc jej pak 

korunoval císařem. Jindřich se dostal do sporu se synem Conradem, který jej obvinil z odklonu od 

křesťanství a papež Urban II. mu za to r.1095 na koncilu v Piacenze zajistil císařskou korunovaci. 

Zároveň vzdoropapeže Klementa III. uvrhl do klatby. Jindřich pak v dubnu r.1098 stanovil svým 

následníkem mladšího syna Jindřicha V., což Conráda k smrti urazilo a r.1101 zemřel.  

Božetěch se svým titulem ‚presbyter‘ od vzdoropapeže Klementa naposledy pochlubil r.1096, 

v díle z Paderbornské klášterní dílny v Abdighofu, THEOPHILUS PRESBYTER – SCHAEDULA 

DIVERSARUM ARTIUM (Rukověť rozličného umění), příručce technologických postupů 

všelikých umění. Publikace se stala 1.bestsellerem po vynálezu knihtisku v polovině 15.století a 

dočkala se 40-ti vydání. Obsahovala mimo jiné návod přípravy barev s vysýchavými pojivy, jejichž 

objev přisoudil Vasari až Van Dyjkovi o 500 let později. Postup, který Božetěch uplatnil v Zillis při 

malbě na stropní desky ze dřeva. Příručka sestává ze tří knih, každá o cca 45 kapitolách. První o 

malování, druhá o skle, třetí je směsicí různých technik, od broušení drahokamů, práci se zlatem, 

až po výrobu varhan. Na 140 návodů technik v umění. Neuvádí ale techniky, které tvořily know-

how Vršovců v Evropě. Zejména odlévání bronzu metodou ztraceného vosku, výrobu vršovské 

modři z borytu barvířského a vlastní Božetěchův stavební vývoj chrámových zaklenutých stropů 

s pasy do štíhlých opěr na stále větší rozpony – první gotiku na světě. Z wolfenbütelského opisu 

(30 stran), kde je uveden společně s Vitruviem (85 stran) vyplývá, že se jedná o dílo torzální, které 

již nedokončil. V 2.díle se obrací slovy ‚nejdražší bratře‘ asi na svého žáka Ewervina, který je 

‚podepsán‘ pod díly ze Sázavy a vyobrazen v dalších. Existuje důkaz V.Tatíčka k Božetěchovu 

autorství ‚Schaeduly‘ (KřC, Apropos 2005, str.62n). Ve vídeňských opisech rukopisu z 13.století je 

autor uveden jako „Theophil qui et Rugerus“ (či Rogerus), tj. „Theophil zvaný též Rugerus“ (či 

Rogerus). Řešení poskytuje výklad z latiny – rogo, are = dotazovati se, žádati, z franštiny – 

rogaton = prosba, což plně odpovídá stavu a konání Božetěcha – Theophila, který se stále 

dotazoval a žádal o možnost návratu do Čech. K Božetěchově autorství přiřazuje též učební 

pomůcku – skřínku přenosného oltáře z Paderbornu – u které je využito všech existujících technik 

popsaných v Schaedule.  

Pro biskupa Jindřicha von Werla Božetěch navrhl a realizoval další zakázku, skalní galerii 

v Extersteinu. Dobýval se tu kámen a pro mnichy zde byla zřízena skalní svatyně – poustevna. 

Kompozice a rozlet, to jsou jasné atributy pro Božetěchovo autorství. Hlavním počinem Božetěcha 

v Paderbornu byla ale kaple sv.Bartoloměje. Románský kostel halového typu s předzvěstí gotiky, 

o kterém se tvrdí, že vznikl r.1029, ale patří zřejmě do r.1097, neboť následníky by pak měl až po  
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80-ti letech, což je zcela nepravděpodobné. Takovéto provedení stavěl Božetěch u krypty sv.Víta 

v Praze, před odchodem do Říma. V Soestu, 50km JZ od Paderbornu, nese Hildebertovy – 

Božetěchovy prvky stropní freska kostela Nanebevstoupení Panny Marie. Námět je východní a 

předznamenává diplomatickou misi Hildeberta za moře, k sultánovi Seljuků. V polovině r.1096 byl 

proto Božetěch zřejmě vysvěcen na titulárního biskupa, Bossetecus Episcopus.  

Cílem mise byl císařův zájem o eliminaci popularity Francouze, papeže Urbana II. a jeho myšlenky 

křížové výpravy za osvobození Kristova hrobu od sunitských muslimů Seljuků (zákaz stavění 

herberků a přístupu k hrobu). Toho mělo být dosaženo tajnou dohodou se Seljuky. Diplomatickou 

misí byl pověřen Božetěch snad arcibiskupem z Magdeburku. Přemístil se do Verony a očekával 

schválení císařem. Mezitím však vyrazila po Velikonocích r.1096 divoká 1.křížová výprava, 

vedená Petrem Poustevníkem, přes Německo, Čechy a Uhry do Byzance. Po cestě loupila a 

útočila pogromy na židy, v Uhrách byla proto vojensky napadena. Po přesunu Byzantinci přes 

Propontis do Asie byla v pevnosti Xerigordon poblíž seljucké Nikai obležena. Bez vody pak, 

Seljukem Kilij Arslanem, v říjnu 1096 decimována. Právě v té době zahájil Božetěch svou misi na 

východ, zřejmě do Aleppa. Řádná rytířská 1.křížová výprava právě vyrazila a na jaře 1097 

bojovala o Nikaiu. Božetěch na tajném jednání se sultánem 1096/7 neuspěl, neboť se po masakru 

změnily podmínky a sultán odmítl, že by byl císař schopen svatou válku ovlivnit. Navíc 1.křížovou 

výpravou oslabené turecké Seljuky porazili r.1097/8 arabští šíitští Fátimovci z Egypta a po více jak 

20 letech opět obsadili Jeruzalém. K potvrzení dohody připravil Božetěch dvojici sousoší, cca 

1,2m vysoké, připravené k přizdění na budovu. Mělo symbolizovat vládce dohody dvou světů 

v ostražitě přátelském gestu objetí a být instalováno na znamení platnosti dohody v Jeruzalému a 

Veroně. Protože Seljuk dohodu neuzavřel, Božetěch obě sousoší přivezl zpět a Benátčané je 

přizdili společně při vstupu do chrámu sv.Marka. Dnes je dílo historiky presentováno jako památka 

císaře Diokletiána (284÷305) na ustavení tetrarchů v Římské říši. Čekání ve Veroně Božetěch 

využil v klášteře sv.Zena na příspěvek k rekonstrukci basiliky San Zenone Maggiore. Zřejmě návrh 

kampanilly a portálu (obdoba sv.Jiří v Praze) a možná i zhotovení sochy sv.Zena z dílů různě 

barevných kamenů s polychromií.  

Po návratu z mise v Asii byl r.1097 Theophil poslán do Merseburku s tajným úkolem od 

magdeburského arcibiskupa Hartwiga na zhotovení lité epitafní desky z bronzu 8.arcibiskupa 

Wernera. Oběť války mezi císařem v klatbě Jindřichem IV. a jeho švagrem protikrálem Rudolfem, 

který bojoval pod praporem papeže Řehoře VII. spolu s Wernerem. Werner měl být tajně odkudsi 

z Durynského lesa exhumován a v desáté oktávě února 1098 (10.osmidenní tajné oslavě 

intronizace  arcibiskupa v Magdeburku) pochován jako mučedník a jeho hrob ozdoben bronzovou 

epitafní deskou v životní velikosti v Magdeburském chrámu. Město totiž svého mučedníka ještě 

nemělo a nepovolená exhumace ostatků, světců zejména, byla trestána církevní klatbou viníka. 

Jeden papež mohl převoz povolit, druhý zakázat. Rozluštění kryptogramů a událostí provedl 

V.Tatíček – viz KřC, Apropos 2005, str.89n. Epitafní desky existují tři. Protikrále Rudolfa s opisy 

v dómu sv.Jana a Vavřince v Mersebuku a dvě desky v magdeburském dómu. Deska osmého 

arcibiskupa Wernera s nápisem a 10.Hartwiga bez opisu. O sto let starší než uváděla dosud 

odborná veřejnost. Božetěch období oslav strávil v Pegau u Wiprechta z Groitzsche, švagra 

Břetislava II., aby si zajistil alibi a projednal situaci rodu HILLIBU = Vršovců z Libice a svůj možný 

návrat domů. Po smrti biskupa Kosmy 12/1098 třeba i do funkce pražského biskupa. Dále pak jistě 

obchodní podmínky dopravy cínové rudy z oblasti Bíliny do Merseburgu a Hildesheimu, kde byly 

Vršovské licí huti. I zde provedl nádhernou epitafní desku Wiprechta I., tentokrát z pískovce, která 

je vystavena v kostele sv.Vavřince v Pegau.  
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Situace v Čechách na konci 11.století zatím stále nenaznačovala možný návrat Hildeberta domů 

na rodnou Sázavu, a tak se Božetěch vrhnul do technických a uměleckých prací ve vršovských 

hutích, nyní v Merseburgu. Církevní kruhy Saska, zejména arcibiskupství v Magdeburku, si byly 

vědomi kvalit českého umělce i jeho diplomatických schopností. Na rozdíl od situace v Čechách, 

kdy krátce nato došlo k úmrtí Pražského biskupa Kosmy a byl vybírán nový kandidát, dokázaly 

jeho potenciál náležitě využít. Ale to už je součást dalšího dílu přednášek o situaci v Čechách 

v prvních letech 12.století. A bude to opět velmi členité a zajímavé, ať už z hlediska vrcholícího 

boje církve Svaté s císařem o investituru, či pohledu vývoje doma, kde zvítězila síla katolíků při 

potlačení staroslověnského náboženství. Přesto nám Hildebert zachoval nádherná umělecká díla 

a v nich zakódovaná sdělení o zapojení Čech a zejména Vršovců do dění ve střední Evropě.  

 

   ČNS Tábor, v březnu 2018  Jan Setunský  

 

 

Příloha:  Hildebertův rodokmen Přemyslovců v Evropě od r.780÷1126 v souvislostech  

 


