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VĚNOVÁNO ING.ARCH.VÁCLAVU TATÍČKOVI ZA OBJEV ČESKÉHO LEONARDA DA VINCI RANÉ EVROPY
THEOPHILA - BOŽETĚCHA VŠEBORA Z VRŠOVCŮ, NEJVĚTŠÍHO SIMULTÁNNÍHO VŠEUMĚLCE 12.STOLETÍ
Zároveň s liteckými pracemi hutě v Merseburgu provedl Božetěch také 1.dílo volné plastiky
z bronzu v životní velikosti – Světlonoše Wolframa. Plastika na podstavci (svícen) je umístěna v
dómu P.Marie v Erfurtu. Dodnes nebylo známo nic o donátorovi díla ani důvodu umístění
v katedrále v Erfurtu. Domnívám se, že tato první plastika byla úlitbou Magdeburku za povolení
exhumace ostatků archiepiskopa Wernera z durynského Erfurtu. Na Světlonoši je však důležitější
kryptogramický nápis a použité, zcela nové technologie výroby. Objasnění opisu a výroby popsal
V.Tatíček – viz KřC, Apropos 2005, str.102n. Předně, cín se rafinuje žíháním a prvek Wolfram
má bod tání přes 3300°C a způsoboval, jako neroztavená příměs z cínové rudy - wolframit, modré
zabarvení či flekatění díla. K eliminaci vad bylo nutné realizovat pec na kamenné uhlí. Protože
modrá barva byla odedávna rodovou barvou Vršovců, měl barevný efekt kmenový název zřejmě
podle historického předáka rodu Wolframa = Vlčí tlama, německy Zinnfräss = žrout cínu. Jako
jméno se v Čechách vyskytuje řídce (šlechtic za Břetislava I.), později spíše ve tvaru Wolbram či
Olbram. Druhou metodou výroby modrého pigmentu – wolframové modři, je zahřívání kysličníku
wolframového v žáru vodního plynu a jeho nažíhání na odlitek. Metoda známá již ze šperků Velké
Moravy. Obě metody použity u Světlonoše, když druhá byla aplikována na oděvu (hrubá struktura
barvy měděnky), jehož lem ve formě stuhy je typicky vršovský a obsahuje kryptogramní text.
Překlad zní: „Dvakrát tě, Wolframe, zdobím modrými barvami Hillibu, což jsem vytvořil z přízně
Boží“. Své působení v Merseburgu Božetěch v létě 1098 skončil a přesunul se do Hildesheimu.
Exilová osada Vršovců Hildesheim se nachází v pohoří Harz, 100km SV, na půl cesty
z Paderbornu do Magdeburku. Území proslulé těžbou kovů, zejména mědi. Sem se přesunul
Božetěch a shledal v místním biskupu investora s citem k umění. Biskup Udo (1079÷1114) mu
umožnil koncipovat umělecký atelier při klášteře sv.Michaela v Hildesheimu, kde se poblíž
nacházela kovolitecká huť Vršovců. Však ji už z pobytu v Paderbornu musel navštívit. V.Tatíček
vyslovuje hypotézu, že se zde možná i narodil a získal jméno Hildebert. Tehdy v zimě r.1098/9,
v době šance na získání funkce Pražského biskupa po Kosmovi, pracoval na zkušebním kusu
vcelku odlévaných bronzových vrat. Nápis svědčí o díle pro donátora, hildesheimský klášter při
kostele sv.Michaela. Unikátní dvoukřídlé dílo o rozměrech 2x1m x 4,70m s 16-ti výjevy Starého a
Nového zákona a s opisem ve střední linii do tvaru kříže, je známé jako Bernwardova vrata. Vrata
biskupa v Hildesheimu (992÷1022), když odborníci z nápisu vyčetli datum instalace roku MXV a
biskupovi přisoudili i založení kovolitecké huti. Vrata byla podle životopisce Woltera přemístěna
novým biskupem Godehardem (1022÷1038+) k budovanému Dómu sv.Cecilie (P.Marie)
v Hildesheimu. V.Tatíček podrobil kryptogramní latinský nápis, který obsahuje 6 slov + 14 zkratek,
detailnímu rozboru a ohromil nás výsledkem 4 variant ideově zaměřených zpráv, které do nápisu
vrat dal odlít a zavěsil je r.1099, Bossetecus Episcopus. Nápis levého a pak pravého křídla:
ANDOMICMXV BEP. DIVMEMHASVALVAS FUSILES… = ANTE DOMUS INCOMMEXV
BOSSETECVM EPISCOPVM DIV MAESTU EMENSI HAS VALVAS FVSILES… = Před domů
nevítaným návratem, Božetěch biskup dlouhým smutkem procestovalý (napravený), tyto dveře
odlité…
…INFACIE ANGELiCiTE PLIOB MONMT SVIFEC SVSPENDI = …IN FACIES ANGELICI
TEMPLI OB MONIMENTVM SVI FECIT SVSPENDI = …na zkrášlení Michaela svatého pro
připomenutí dává zavěsit.
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verzi. Obě pak i kryptogramní podobu. Druhá verze dle V.Tatíčka: Já, biskup Boží Božetěch, jsem
zavěsil na průčelí tohoto chrámu k jeho používání tyto dvoukřídlé dveře , které jsem vyrobil
v klášteře sv.Michala před komplikacemi návratu do vlasti. Kryptogram: Tobě užitkem, mně
zábavou, s tebou jsem zůstal plamenným mečem. Tento příklad dotváří pohled na Božetěcha.
Před volbou biskupa v Praze je dotazován Wiprecht, který chválí knížeti Hermanna slovy: “…není
žádný ctižádostivec, žádný hrdopýšek…“, v kronice Kosmově se zas píše na adresu Božetěcha:
„…na odčinění své viny, kterou jen ze své vzdorovitosti domýšlivě spáchal…aby udělal
Ukřižovaného…a donesl ho na svých zádech do Říma…“. Dá se souhlasit, že přijetím trestu se
Božetěch domýšlivosti dopustil, což si uvědomil a závěr dal do nápisu na vratech. Adresátem další
verse a kryptogramu byl asi spolupracovník Everwin a přítel kronikář Kosmas. Ten očekával místo
kanovníka kapituly Pražského biskupství a Hildebertovi nepomohl. Věděl, že Břetislav II. Vršovce,
a Božetěcha specielně, z důvodu Znojemské smlouvy, nenávidí. Přesto připravil Božetěch
případný dar pro basiliku sv.Víta v podobě litých vrat, pokud by volba biskupa padla na něj. Kníže
dal naopak přemístit pražskou kapitulu do Staré Boleslavi a zde, mimo vliv zastánců českého
biskupa, proběhla v březnu 1099 volba Hermanna a Kosmas vkládá Břetislavovi násilně do úst
vlastní větu: „Stejně jako tvoje, soudí též srdce mé. A že je cizinec, tím více to prospěje
církvi….nebude ho přátelstvo vysávati…nebude ho obírati zástup příbuzných.“ Do konce roku byl
Kosmas vysvěcen na kněze a stal se presbyterem pražským. Smutný vývoj přátelství.
Hypotéza 9: Bernwardova vrata byla vyrobena pro basiliku sv.Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
pro případ, že by byl Božetěch zvolen Pražským biskupem. Zároveň byl Bossetecus Episcopus
schopen zaformovat a odlít druhá vrata pro právě dokončovaný Dóm sv.Cecilie v Hildesheimu
kam byla vrata určena. Nápisem presentované věnování vrat pro basiliku sv.Michaela
benediktinského kláštera v Hildesheimu, donátora Božetěchova ateliéru, bylo pouze zastíracím
sdělením. Výše uvedené rozluštění nápisu vrat je potvrzením této hypotézy (J.Setunský 2018).
Vrata byla zavěšena v hildesheimském Dómu, v závěru čelního vstupu Božetěchovy halové
předsíně, která nově zesílila odolnost zvonice proti otřesům, a sv.Michal zřejmě obdržel od
Božetěcha náhradou slavný „Bernwardův sloup“. Když bylo zpochybněno autorství náročných
kovoliteckých, uměleckých děl biskupa Bernwarda, můžeme doplnit hypotézu 9, že i tento jednolitý
sloup je dílo Božetěcha či Everwina z kovolitecké dílny Vršovců. Je vysoký přes 4m, průměru
60cm a po vzoru Traianova sloupu v Římě je na něm ve šroubovici zpodobněn reliéf z života
Kristova. Dolování mědi v 2km vzdálené havířské obci Moritzberg kolem basiliky sv.Mořice cca
z roku 1068 naznačuje, že mohla být obec založena předáky Vršovců Smilem a Kojatou, správci
oblastí Žatce a Bíliny s rozvinutou těžbou kovů, zejména cínu, kteří museli po prosazení volby
Pražského biskupa Jaromíra proti knížeti Vratislavovi II. r.1068 z Čech odejít. Ještě jedny
chrámové dveře byly ve hře, lité, z dílů dodatečně svařované, určené pro basiliku sv.Petra
v Olomouci. Božetěch je připravil, pokud by byl zvolen biskupem v Olomouci. Když se připravovala
volba v Olomouci po smrti biskupa Ondřeje (22.5./1096+), naplánoval zrovna archiepiscopát v
Magdeburku vyžití Božetěcha na misi císaře k Seljukům do Asie a vysvětil jej titulárním biskupem.
Biskup Kosmas situaci v Olomouci tehdy vyřešil odkladem volby (Božetěch byl jasným
kandidátem) a ustavil provisorium, administrátora Jindřicha. Roku 1099 musela již proběhnout
řádná volba biskupa. Negativní postoj Kosmy i panovníka k Vršovcům trval, a tak byl vybrán Petr,
kanovník z Litoměřic ( viz J.Setunský, Obnova státu ČaM v 11.st., ČNS Tábor 16.3.2018, str.21).
Božetěch se po neúspěchu s volbou soustředil na zisk nových zakázek, nejlépe císařských.
Následně lze proto jeho umělecké a stavební angažmá sledovat na císařské falci v Goslaru.
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palácovým prostorám. Božetěch zde v rámci vývoje přistoupil u výstavby kaple sv.Ulricha k řešení
dvou pater, kde v přízemí byl umístěn hrob Jindřicha III. a 1.patro sloužilo rytířstvu, přičemž kaple
byla s palácem propojena chodbou. Zaklenutí bylo vedeno s pasy se zakončením do svazku
sloupů, kdy byla celá konstrukce zase štíhlejší než u krypty sv.Víta v Praze.
V létě 1099 přišla Božetěchovi z Magdeburku další nabídka na zahraniční misi. Tentokrát požádal
ruský Novgorod o investituru nového biskupa (Alexander). Božetěch nabídku jako arcibiskupův
‚Wicmannus‘ přijal. Rozhodl se, že jako dar vyrobí a přiveze do Novgorodu lité dveře do rámu.
Zároveň chtěl po cestě v polském Hnězdnu odčinit Břetislavův hřích, když ten odsud odvezl svaté
ostatky Vojtěcha a 5-ti bratří, a instalovat zde litá vrata původně určená pro Olomouc s výjevy ze
života sv.Vojtěcha. První etapu cesty ukončil v polském Střelnu, kde byli v exilu usídleni od r.1097
Vršovci Mutina s Božejem. Střelno bylo zřejmě technicky připraveno na odlití dveří pro Novgorod a
úpravu rozměrů dveří pro Hnězdno. Provedl zde klenbu kaple sv.Prokopa. Po přesunu do Kremlu
v Novgorodu provedl intronizaci biskupa a instaloval v katedrále sv.Sofie vrata. Dále zde zhotovil
k 21.květnu 1100 nejstarší fresku na Rusi, s obrazem císaře Konstantina Magna se sv.Helenou.
V Kremlu se podílel i na dostavbě klenby Žulového paláce, později sídla arcibiskupů. Navazuje
zde na objevné zaklenutí stropu kaple sv.Prokopa v polském Střelnu, nyní na střední sloup (viz
V.Tatíček – KřC, Apropos 2005, str.157÷193).
Na zimu roku 1101 se Božetěch, zřejmě na pozvání, přemístil na jih, ke dvoru Velkoknížete
Svatopluka Kyjevského do Kyjeva. Z rozboru českých jmen v Nestorově letopisu vyplývá několik
možností příbuzenství členů dvora českého původu. Zdá se, že to mohly být právě ženy rodu
Vršovců, což byla jejich praxe. Princ Jaropolk, syn Kyjevského knížete Izjaslava Rurikovce
(1054÷1077+), měl s Češkou Irinou syna Václava (Viačeslav 1104+), který vládl na Volyňsku.
Jaropolk jednal s císařem Jindřichem IV. a papežem o pomoc proti Polsku. Po zabití r.1087 byl
prohlášen svatým. Tak se objevil Božetěch v areálu chrámu Sofie Kyjevské, kde získal zakázku na
vytvoření rozsáhlé mozaiky. Řecká huť získala zakázku na kupoli s Kristem a 4m postavou
P.Marie (Orantky) v centrální apsidě. Božetěch pak scénu pod ní, Eucharistii a Mučedníky. Úkolu
se zhostil na výbornou, jak návrhem přijímání těla páně pro 6 apoštolů vlevo a krve Páně pro 6
vpravo, tak rozvržením a provedením mozaiky. Do Kyjeva přijelo na konci léta 1102 poselstvo
polského Boleslava III. Křivoústého pro nevěstu, knížecí dceru Sbislavu (Zbyslava *‘1088÷1114+).
Božetěch odcestoval zřejmě do Polska společně s nimi. V Magdeburku koncem roku 1102
arcibiskupa a přítele Hartwiga (17.6.1102+) již nenašel. Byl pohřben v chrámu. Připravil mu a dal
odlít živoucí epitafní desku s promlouvajícími ústy a nápisem, který byl však později odstraněn.
Ponecháno pouze ‚pacificus‘, usmiřující. Novým archiepiscopem byl vybrán Heinrich, dříve
biskup Paderbornu odvolaný císařem. Tehdy jej nahradil Jindřich von Werl, investor. Přitom
kapitula v Magdeburku svého biskupa již měla. Byl jím náš Bossetecus Episcopus, těšící se dobré
pověsti u dvora i u císaře. Tak se vrací Hildebert – Božetěch mezi své Hildesheimské. Ve svém
smutku vytvořil nádherné dílo, stříbrný kříž s dřevěným Ježíšem vysoký cca 50cm, zepředu
potažený zlatým plechem, vzadu měděným pozlaceným plechem, k nošení na holi. Dílo je
majetkem kostela sv.Magdaleny, v jehož farnosti byl asi hostem. Nápis IHS NAZAREN / REX
IVDEORV = Ježíš Nazaretský / král židovský je kryptogramem AOIXNZNSH = SUM ANNOS X IN
HI = Jsem 10 let v Hildesheimu (V.Tatíček – Apropos 2004, str.193÷216).
Vyhnanství Božetěcha se chýlilo ke konci, zdánlivá roztříštěnost jeho simultánní tvorby se na
závěr soustředila do Braunschweigu. Z českých emigrantů Vršovců se v cizině postupně vyvinuly
tři příbuzné větve :

-41. Hillové, Hilové či Bergové od Hill či Berg = Vrch či Kopec
2. Wolfové, Welfové či Wulfové od Wolf, Welf, Wulf = Vlk (Štěně)
3. Rávové, Rábové či Corvové od Rabe, Rave, Corvus = Havran, Vrána
Braunschweig patřil Welfům a za jménem Wolfram nalezneme modrou barvu, zde „brunšvickou
modř“. Na výrobu rodové modré barvy pěstovali Wolfové a Vršovci v Sasku v desítkách vesnic
Boryt barvířský na ploše 1000ha s tajným know-how. Vršovský původ bych směřoval k Wulfhildě,
údajné dceři norského Magnuse, vévody Sasů (1072÷1106+) & Sophie Uherské (dcery Bély I.).
Zdejší Dóm sv.Blažeje je připisován až generaci Welfa Heinricha der Löwe (*1129÷1195+), který
byl od r.1142 vévodou Saska, ale přestavba nutně začala již dříve, neboť dílo 7-ramenného Br
svícnu 4 x 4,5m se nemohlo vyrábět pro původní kostel. Dóm vykazuje další Božetěchovy
navazující vývojové znaky stavby, nyní vylehčené pilíře do svazků. Byla zde velice
pravděpodobná účast huti z Hildesheimu. Opis na druhé řezbářské verzi krucifixu v životní
velikosti pak hovoří za Božetěcha čekajícího na povolení návratu domů jasně: IMMER WARD ME
FECIT = STÁLE ČEKAJÍCÍ MNE VYTVOŘIL.
Rodové - erbovní zvíře Welfů v Braunschweigu, Lvu se podobající Wolf, dal později jméno
samotnému vévodovi Sasů. Heinrich der Löwe - Jindřich Lev (*1129÷1195+) . Z rozboru jména,
WOLF – RAM = VLK - TLAMA, a z proporcí vyplývá, že nejde o lva ani vlka, ale o jakési bájné
zvíře, které nazývám Vlkodavem. Bronzová plastika velikosti 2,79 x 1,78m, má 880kg, je
prostorová na 4 nohách, dílo zase dokonalejší než Světlonoš Wolfram či Svícen s podstavci.
Historici plastiku datují k roku 1166 až 1175, ale nám zapadá do rodové koncepce Vršovců i do
vývojového uměleckého a technického stádia kovolitectví v Hildesheimu o cca 70 let dříve, stejně
jako zahájení přestavby sv.Blažeje. Dodnes tvoří „Brunšvický lev“ symbol města Braunschweig a
je zde trvalou připomínkou simultánního umělce a stavitele, Vršovce Božetěcha (originál na hradě
Dankwarderode) (V.Tatíček – Apropos 2004, str.217n). Bájného knížete Bruncvíka se lvem na
Karlově mostě, na 6.sloupu s reliéfem vousatého rytíře se spisem městského práva tržního,
celního a soudního, převzatého zřejmě od hlavního hansovního města Brunšvik, již neuvidíme. Za
švédských válek z uraženého sousoší zbyl jen sloup, uložený v Lapidáriu NM v Praze, a sousoší
se ztratilo! Nelze tak porovnat sochu saského vévody z Brunšviku Jindřicha Lva, se lvem
Reliéf městských práv torza sloupu

Jindřich Lev - Bruncvík

Bronzová plastika - Lev Wolfram
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právem magdeburským. Současná verze kopie Bruncvíka se lvem na Karlově mostě z r.1884-6,
sochaře Šimka, je historickým zmetkem. Příběh knížete Bruncvíka měl posloužit k argumentaci
ohledně časového zařazení lva vlkodava v Brunšviku i podobnost příběhu z báje s osudem
exilových Vršovců. Přikláním se k hypotéze, že Wolfram bylo jméno předáka Wolfů v Sasku, který
zřejmě zemřel v době před výrobou odlitku Světlonoše Wolframa (1097) a výroba odlitku Vlkodava
WolfRama byla jen dalším uznáním jeho rozhodnosti a potvrzením schopností.
Útěk Vršovců do exilu po zahájení vyvražďování rodu Boleslavem III. v únoru 1003, mířil zejména
na západ Evropy. Do Saska, Bavorska, do Normandie a na jih pod Alpy.
Hypotéza 10 – Rodová větev vršovských Wolfů pochází z nemanželského svazku Norského krále
Olafa II.Haraldssona (*995÷1030+) a Vršovny Alvhild (*?÷?+). Ze vztahu vzešla nemanželská
dcera Wulfhild (*as1019÷1071+) a nemanželský syn Magnus (*1024÷1047+), Norský a Dánský
král v letech 1035 a 1042÷1047+. Dcera Wulfhild se r.1042 provdala za Ordulfa z Billungů
(*1020÷28.3.1072+), vévodu Saského od roku 1059 a jejich dcera Wulfhild se stala babičkou
legendárního knížete Čechů, rytíře Bruncvíka – Jindřicha Lva z Brunšviku (*1129÷6.8.1195+),
Saského vévody od r.1142 a Bavorského vévody od r.1156÷1180 {Příloha 2} (J.Setunský 2018).
Úvaha vychází z faktu, že roku 1016 Švédský král rozhodl, že Švédské a Norské království uzavře
mír a dohoda se stvrdí manželským svazkem Norského krále se švédskou princeznou. Šlechtici
obou zemí dojednali svazek mezi králem Olafem II. Haraldssonem a princeznou Ingegerd
Olofsdotter ze Švédska. Švédský král Olof dohodu potvrdil, ale pak svůj slib náhle zrušil. Nakonec
rozhodl, že se stane nevěstou starší dcera, princezna Astrid, a Ingegerd bude nabídnuta knížeti
Jaroslavu Moudrému z Novgorodu. Svatba Olafa a Astrid proběhla v Sarpsborgu roku 1019 (viz
údaje z en/ wikipedia.org/wiki/Astrid_Olofsdotter). Domnívám se, že před svatbou se prozradil
nemanželský vztah mladého krále Olafa s Alvhildou z Vršovců. Porušení desatera – vážný hřích.
Vzhledem k důležitosti mírových vztahů obou království, rozhodl nakonec Švédský král Olof, že se
svatba konat bude, ale nevěstou se stane starší dcera Astrid. Wulfhilda se tedy musela narodit už
v době okolo termínu svatby roku 1019 Alvhildě a ne roku 1020 manželce Astrid, jak uvádí kronika
„Astrid norsk drottning (Historiska världar)“. Tomu napovídá také jméno Wulfhild, které je složené
ze slov Wolf a Hill. V době čtyřletého trvání svazku nevydalo manželství s Astrid žádný plod a tak
Olaf Norský asi zhřešil podruhé a Alvhildě se r.1024 narodil králem toužebně očekávaný syn,
nemanželský Magnus, pozdější král Norů (1035÷1047+) a Dánů (od 1042), přezdívaný
Charlemagne. Po smrti manžela odešla Astrid s Magnusem do exilu k sestře na Rus. Když zemřel
Norský král Knut Veliký (*985÷1035+) přijela si šlechta r.1035 na Rus pro mladého Magnuse a
zvolila jej v 11-ti letech králem Norů. Wulfhilda (*1019÷24.5.1071+) byla r.1042 provdána za
Ordulfa (*1022÷28.3.1072+), vévodu Sasů od r.1059. Z manželství se narodil r.1045 Magnus z
Billungů, vévoda Saský (1072÷23.8.1106+). Roku 1072 převzal vévodství po otci, když se oženil
r.1071 se se Sophií Uherskou (*1050÷18.7.1095+), dcerou Bély I. V dalším roce Sophie porodila
dceru, opět Wulfhildu (*1072÷29.12.1126+), která se r.1095 provdala do rodiny Welfů za Jindřicha
IX. Černého (*1075÷13.12.1126+), budoucího Bavorského vévodu a jejich následníku, synu
Jindřichu X. Pyšnému (1126÷1138+), se ve svazku s Gertrudou Saskou narodil legendární Český
kníže Bruncvík – Saský a Bavorský vévoda Jindřich Lev z Brunšviku. Ten se narodil roku 1129
v Ravensburgu a zemřel 6.srpna 1195 v Brunšviku. Alvhild je v kronice definována jako anglická
konkubína, jež byla snad otrokyní u dvora Astrid. Do pestré mozaiky dějin Vršovců ale zapadá
verze původu Alvhild z klanu Vršovců, z anglické přístavní osady Bosham, kterou založili po exilu
z Čech r.1014 (viz str.11 z 16.3.18), a provozovali zde již v 1.pol.11.st. námořní dopravu s dalšími
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u Normana Roberta Guiscarda (str.12). Symbol lva, vlkodava Wolframa, projev obdivu Vršovců ke
svému předákovi Světlonoši Wolframovi, použil o 50 let později Welf Jindřich Löwe. Za věrné
služby Vršovců při spolupráci s Welfy, přijal, coby potomek Boemů, legendární český kníže
Bruncvík tohoto lva za svůj heraldický znak. Lva navrhl a vyrobil v rámci vývoje nových postupů
technologie lití stále rozsáhlejších plastik v hildesheimské huti, Božetěch. Takový vztah mezi
aktéry byl v tehdejších Čechách nevídaný, a proto asi posvěcený legendární bájí (Jan Setunský
2018).
S nástupem Bořivoje II. na knížecí stolec v Čechách došlo k odporu Oldřicha Brněnského, který
podle smlouvy ze Znojma začal uplatňovat svůj nárok podle stařešinského principu. Bořivoj po
smrti bratra Břetislava II. odjel ihned z Brna do Prahy a údělů se obratem zmocnili bratři Oldřich
s Lutoldem. Biskup Heřman odmítl pochovat Břetislava II., neboť se dopustil porušení
nástupnického řádu. V srpnu vytáhl Oldřich s vojskem do Čech, když předtím požádal císaře o
nápravu stavu vlády v Čechách. Císař přijal značný obnos, ale rozhodl, že vedoucí pozici si musí
Oldřich vybojovat sám na sněmu v Praze. Jeho vojska u Malína podporu pánů nezískala, načež
další odpor vzdal a získal za to s bratrem úděly na Moravě zpět. Tehdy se bratři rozhodli založit na
pomezí v Třebíči benediktinský klášter a poctivě knížeti sloužili. Nejistý Bořivoj se rozhodl na svojí
obranu povolat z exilu zpět do Čech Vršovce. Byli to zřejmě oni, kteří poradili Břetislavovi, aby dal
udělit Čechy v léno od císaře Jindřicha IV. pro bratra Bořivoje bez schválení sněmu a skončili za
to ve vyhnanství. Nastalo komplikované vracení majetku Vršovcům.
Nestabilní situace v Polsku po smrti Vladislava I. Hermana (1102+) byla způsobena soubojem o
moc mezi starším nemanželským Zbygnewem a Boleslavem III. Křivoústým. Ten vzešel ze svazku
Vladislava s dcerou krále Čechů Vratislava, Juditou. Bořivoj vyrazil na žádost Zbygněwa r.1103 do
Polska a spolu s vojskem Svatopluka Olomouckého získali nejdříve oblasti kolem Vratislavi a
Opavy a pak společně postupovali dále do Slezska. Zde obdržel Bořivoj 1000 hřiven stříbra od
bratrance Boleslava III. aby dále nebojoval. Bořivoj se vrátil z tažení zpět, ale o obnos se se
Svatoplukem nerozdělil, což v něm vyvolalo rozhodnutí porazit jej a zmocnit se stolce v Praze. Boj
začal na poli diplomatickém, když využil pomluv na Vršovce. Roku 1105 se vyhrotila situace v říši
mezi císařem Jindřichem IV. a nástupcem, synem Jindřichem V. K řešení byl ihned povolán jako
diplomat do Řezna Božetěch, který se r.1104 konečně mohl vrátit do Čech (str. 9). Vojska obou
zúčastněných stran stála na soutoku řek při Dunaji. Byl zde i kontingent knížete Bořivoje, jehož
nepřítomnosti v Praze Svatopluk využil a koncem září 1105 napadl Prahu. Hrad nedobyl a stáhl se
zpět. Další pokus v květnu 1107 už byl úspěšný, neboť mu poskytli pomoc král Uhrů Koloman,
Boleslav III. Polský a snad i Vršovci, kterým Bořivoj nesplnil očekávání. Bořivoj II. utekl s družinou
do polského exilu. Dne 14.května 1107 byl ustaven Svatopluk Olomoucký knížetem v Čechách.
Vládu v říši získal Jindřich V., který svého nemocného otce, jenž se chtěl se synem nakonec jen
usmířit, věznil, aby r.1106 zemřel. Stále ve dvojité papežské klatbě musely ostatky šest let čekat
na pohřbení, než byla klatba sňata. Na stížnost Bořivoje u Jindřicha V. byl Svatopluk předvolán do
Řezna a po krátkém věznění byl za slib 10 tisíc hřiven na stolci v Čechách potvrzen.
Návrat Hildeberta – Božetěcha r.1104 do Čech se stal věcí jeho srdce a práva. Sázava pro něj
byla nedostupná a tak zřejmě přijal nabídku k důstojnému návratu od abatyše ženského kláštera
sv.Jiří na Pražském hradě do hodnosti presbytera kláštera benediktinek (V.Tatíček - KřC, Apropos
2005, str.238n). Funkce od r.1099 volná po mnichu Petrovi, který byl povolán za Olomouckého
biskupa, čímž byla tehdy zmařena poslední biskupská šance pro Božetěcha (viz hnězdenská vrata
str.3). Abatyší byla v té době Vindelmuth či Wenzelmunth, princezna Ludmila (as*1059÷1008?+),
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Přemyslova, sama zajistila po smrti bratra Břetislava zbudování kaple a denní sloužení mší. Kníže
proklet otcem ve Znojmě, nebyl biskupem Hermanem křesťansky pohřben. Na biskupovi si
vybojovala návrat Božetěcha ke klášteru a zřejmě s pomocí modrého wolframového barviva od
Vršovců dokázala zosnovat před biskupem posmrtný zázrak se šátkem uctívané Ludmily, který
v ohni neshořel. Zajistila tak svojí prozíravostí a investorskou schopností Božetěchovo umělecké
dozrání, které v Čechách během krátké fáze vyvrcholilo a stalo se nesmrtelným. Jezdecká plastika
sv.Jiří před klášterem toho byla jasným důkazem. Vrcholné dílo z bronzu v podživotní velikosti,
vyrobené už asi v Hildesheimu. Detailní studium výrazu tváře sv.Jiří mne vede k hypotéze, že se
díváme do tváře princezny Ludmily, která s velkým úsilím brání rod před útokem zleva, tj. proti
osobním vlastnostem, které nás ohrožují. S problémy, přes ruku, obráceným kopím s praporcem
bodá draka, jehož tělo má šupiny z mincí. Sedí v originále na grošovaném koni, mamonu. Dílo
stálo v místě břidlicové skály nad stolcem, jehož je završením, a Br plastika skalní masiv
zobrazuje. Snad to mohlo být i v místě, kde dnes plastika stojí. Na vrchu Žiži. Vrcholné dílo
středověku z přelomu 10. a 11.století. Představuje vzkaz Vršovců knížeti Bořivoji II.
prostřednictvím sestry Ludmily, aby v sobě potlačil touhu po penězích a řídil se křesťanskými
zásadami. Jinak přijde boží trest. Bořivoj se nezměnil, jak nás historie poučila, a vládu převzal i
s pomocí Vršovců, Svatopluk Olomoucký.
Mezitím Božetěch – Theophil vytvořil za předchozí spolupráce další věčná díla pro klášter sv.Jiří.
Jelikož nebyla prohlášena Ludmila (921+) i přes řadu zázraků pro svou východní křesťanskou
orientaci blahoslavenou, nebyl povolen ani oltář ve sv.Jiří. Teophil proto navrhl přistavět k jižní
apsidě basiliky patrovou kapli východním směrem a nahoře vybudovat Ludmile mauzoleum. Ve
spodní část kaple vytvořil kryptu s křížovými pasy, další stadium jeho budoucí gotiky. Pro sarkofág
sochařsky zpracoval epitafní desku, modlící se zahalené Ludmily se zkříženým šátkem, ze zlaté
opuky, s vršovským safírem na prsou. Dílo lze číst z oblečení, výrazu a gest jako knihu. Nádherná
domácí práce (na internetu 1 foto?), jak se domnívám, není od Petra Parléře, který Božetěchovo
pojetí v umění vstřebával a dále mistrovsky používal. Vršovský - modrý safír příbuzného tvaru je
ozdobou poprsí Ludmily ze zlatého plechu, bustové relikviové skřínky s jejími ostatky, stejně jako
safír s gemmou na koruně krále Vratislava, přenesený později na Svatováclavskou korunu
Českého krále Karla IV.
sv.Ludmila - Relikviář

sv.Ludmila - Epitaf

sv.Ludmila od Jana Očka

-8Památkou Pražského hradu, kterou již dnes neuvidíme, byl Teophilův Rajský dvůr, jež propojoval
basiliku sv.Víta s prostorami kapituly severně od basiliky. Dvůr tvořilo atrium čtvercového rozměru
cca 24x24m, asi již s křížovým klenutím chodeb. Stěny bez vstupů umožnily vymalovat asi 20 polí
scénami z historie knížat v Čechách v 10.století. Dvůr musel ustoupit ve 14.století stavbě chrámu.
Však na konci XX.kapitoly nám Dalimil – Vilém Zajíc z Valdeku, sděluje: „Ktož tomu nechce uvěřiti,
přída k svatému Vítu, móž sie tiem ujistiti; neb na rajském dvoře nalezne to psáno, což o tom jesť
mnú poviedáno. Pro své dobré činy Styr byl mil Čechóm jako Tateróm výr.“ Vilém Zajíc potvrzuje,
že existovaly do roku 1314 fresky na Rajském dvoře s výjevy z českých legend. Tentokrát šlo o
Tyra z Chýnova. Další z důvodů, proč zamlčel Kosmas v kronice existenci dvora a zastánce
křesťanství před Bořivojem I. (více V.Tatíček, KřC, Apropos 2005, str.262n).
Simultánní umělec Božetěch dokázal na všech těchto zakázkách pracovat současně. Přechodem
od jednoho díla k druhému získával potřebný odstup pro další záměry jejich ztvárnění. Pražský
hrad byl jeho činností zahlcen a biskup Hermann jistě hledal, jak odsunout východně nábožensky
orientovaného Theophila do pozadí. Řešení nabídlo pozvání biskupa k vysvěcení benediktinské
klášterní kaple v Třebíči v předsváteční den na 10.7.1104, kde se váhavě rozbíhala stavba
kláštera pod donací údělných knížat Moravy. Úvaha ve smyslu, postav Třebíč a získáš znovu zpět
své opatství místo Sázavy, se zdá nejpravděpodobnější. Odlehlé území plné lesů, na pomezí
údělů při řece Jihlavě, muselo být pro biskupa výhodným řešením k odsunu Božetěcha z Prahy i
z hlediska nemožnosti vrátit klášter v Sázavě Vršovcům zpět. Hildebert – Božetěch nabídku přijal,
o čemž hovoří výsledek, majestátní kamenná basilika z místní tvrdé žuly, navzdory uvolnění místa
biskupa v Olomouci, kde hned 7.7.1104 zemřel biskup Ondřej. Nevíme ani kdy došlo ke zlomu
v zaměření výstavby basiliky sv.Prokopa v Třebíči, ale po asi hotových základech se muselo začít
kryptou. Za své vzalo stavbu basiliky P.Marie celé široké okolí. Evidujeme na 600 kamenických
značek a řadu vývojových prvků stavby, které nesou jasný rukopis Vršovce Božetěcha a musely
být tedy hotovy do Božetěchova útěku v poslední vlně vraždění Vršovců roku 1108. Násobné
Žebrové klenutí krypty na středové sloupy

Freska Božetěcha v opatské kapli – král Vratislav

zaklenutí krypty na středové sloupy, krytá vstupní předsíň - porticus, sedminásobný ústupkový
portál, románské rozetové okno, a zejména poprvé na světě realizovaná žebrová gotická klenba
v rozponu 9m, vynesená 8-mi žebry do přísloupů hlavní lodi, a to ve třech oddílech ze šesti.
Tenký, vylehčený, příčný oblouk mezi sousedními čtvercovými klenbami tvoří sloh, později
nazvaný gotikou, kterou svět zaregistroval poprvé až v klášteře Saint Denis, u opata Sugera, který
ji začal užívat až roku 1132. O 27 let později, než Božetěch – Teophil, který měl ve své universální
umělecké tvorbě rozhodně náskok a stal se průkopníkem doby ve většině oborů. Tvar klenby
okatě representuje Vršovský kříž, který Božetěch používal při tvorbě mincovních obrazů rytím do
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tvar kříže sv.Ondřeje podobný i znakům údělných knížat, zakladatelů kláštera, Oldřicha a Lutolda.
Tohoto tvaru při pohledu zdola dosáhl Božetěch použitím lunet v rozích klenby. Svěcení basiliky
P.Marie (sv.Prokopa asi až po rek. r.1737) provedl, už za Božetěchova exilu, Olomoucký biskup
Jan II. dne 15.8.1109. Nádherná trojlodní basilika délky 71,5m a šíře 24m, vrcholné středověké
Sedmi ústupkový portál – 1.ze tří na světě

První gotická klenba světa - sv.Prokop v Třebíči

dílo té doby, kde Božetěch zúročil předchozí vývojová stádia ze Střelna, Novgorodu, Pražského
hradu, Chebu. Kratší rozpony v opatské kapli a kryptě rozvinul zkušebně na trojnásobný rozpon
v apsidě, pak mezi věžemi a nakonec nad presbytářem do výše 20m. Zbylá část stropu byla
provedena postaru, zřejmě zakrytím deskovým malovaným stropem, který se dočkal roku 1720
rekonstrukce na současnou klenbu. Stavbu detailně posoudil ing. arch. Václav Tatíček a popsal ve
své knize (V.Tatíček – KřC, Apropos 2005, str.274n). Je naší chybou, že české učebnice referují
„…a tak poměrně s velkým zpožděním přichází nová tvorba i do českých zemí…“, když tomu bylo
právě naopak. Zřejmě daň za slovanskou liturgii. Ale který národ se může pochlubit bohoslužbou
ve vlastním jazyce, ve staroslověnštině. Pouze Židé, Řekové, Římané a Slované. Ostatní národy
přebíraly východní řečtinu či západní latinu.
Roku 1105, byl Teophil povolán knížetem Bořivojem II. k diplomatické misi při vojenském řešení
sporu mezi císařem Jindřichem IV. a jeho synem (J.V.) v Řezně (viz str.27). Základem byl ovšem
spor císaře s církví svatou o investituru. Český kníže Bořivoj se měl zúčastnit boje za stranu
císaře, a tak v době nestability vlády v Čechách, kdy teprve nedávno odrazil puč Svatopluka
(26.9.1105), vzal sebou raději do Řezna Vršovce. Měl s nimi dohodu o podpoře, ale sám ji neplnil.
Bál se v nepřítomnosti jejich odvety, což mu naznačovali i v opisech a obrazech ražeb mincí (viz
ČNS Tábor z 30.9.2018, str.3). Božetěch se přesunul do lůna církve, do nově zbudovaného
kláštera v Prüfeningu, v ohbí pravého břehu řeky Dunaje, jižně od Řezna. Zde byl přítomen císař.
Na druhé straně řeky, před levým přítokem Řezny, bylo stanoviště Jindřicha V. Za Řeznou pak
stály císařovy voje Bořivoje a markrabího Bavorské východní marky Leopolda. Ten po čase náhle
v noci ale opustil stanoviště. Tehdy se rozhodli princ Vladislav a markrabata Berengar I. von
Sulzbach s Děpoldem III. z Vohburgu, a přešli do tábora císařova syna. To vše se dělo v průběhu
cca 14dnů, kdy klášter dokončovala stavební a umělecká mnišská huť, kterou znal Teophil ještě
ze svého působení v Řezně. A tak rozhodl vytvořit pro strany sporu dedikační listinu s opisy a
iluminacemi, ve které navrhl mírové řešení sporu císaře s církví a se synem, a zároveň list použil,
jako projekt výzdoby kláštera freskami, které osobně provedl v čase dvou týdnů vzájemného
vyčkávání znepřátelených stran. Listina je uložena ve Vatikánském archivu, pod znač.: FOL.193.
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barevná a pozičně významová sdělení. Modrý podklad textu říká, že iniciativu mají Vršovci. Modré
pláště mají obě postranní osoby, biskup Teophil - Božetěch a převor kláštera, kteří stojí v čele
přípravy mírové smlouvy. Bombou je ovšem zjištění, že modrý plášť má i císař, což znamená, že
za své nastolení či útěk ze synova vězení vděčí Vršovcům!
Klášter Prüfening v Regensburgu – fresky

Freska stropu z dedikačního listu Teophila

Hlavní motto listu, dle V.Tatíčka – KřC, Apropos 2005, str.301n, „Církev vás usmíří a vy se za to
usmíříte s Církví svatou“, je zcela novým pohledem, jež historici, neznaje osudy Božetěcha,
přiřadili době císaře Jindřicha II. Tuto mírovou smlouvu předal Božetěch při diplomatickém
jednání císaři, který ji schválil a hned odeslal papeži Paschalovi II., jako svou omluvu Církvi svaté.
Nemocný, smířený muž, který měl už jediné přání – usmířit se před smrtí se synem, obdařil klášter
svou přízní, neboť zjistil, že byl zároveň Teophilem zvěčněn na freskách kláštera.
Když odešel z bitevního pole další noci i kníže Bořivoj, zvedl se k odchodu císař také a vydal se
na cestu zpět přes české území „…kudy se chodí do Netolic…“, obcházeje vojsko syna, a dále
přes Sasko na Liege. Zde ho Bořivoj? přijal a doprovodil na hranice Čech. Zda zavítal do
zanedbaného strážního hradu Eger (Cheb), součást území markraběte z Vohburgu a Chamu,
Diepholta III. z Vohburgu (*1080÷?+), využil přestávky a zadal Božetěchovi v doprovodu
investorský úkol, navrhnout a zbudovat na místním hradě císařskou falci s kaplí, či Božetěch zde
navštívil Vršovce Mutinu s Božejem vyhnané Bořivojem, s úkolem pomoci dobudovat exilový hrad,
nevíme. Božetěchova invence a simultánní myšlení však dostalo náplň. Pokud císař následně
opustil Eger, dostal se až do Liege, kde brzy zemřel 7.srpna 1106+ (Kosmas III/XVIII, str.166n).
Však tasený meč syna proti otci na dedikačním listu měl mocnou dohru. Papež Paschal II. navrhl
Jindřichovi, který přitáhl k Římu s 30tis. rytíři, „pastýřskou dohodu“, o které se před aktem
korunovace dozvěděl klér a donutil papeže korunovaci ve sv.Petru odmítnout. Jindřich V. obratem
papeže i s přítomnými kardinály a biskupy 12.února.1111 zatknul. Dva měsíce tvrdého žaláře
přinutilo klér ke schválení korunovace, která proběhla 13.dubna 1111. Vývoj spěl ke Konkordátu z
Wormsu v roce 1122.
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Domnívám se ale, že k černé věži, snad ještě z doby Říma, byl budován palác a zejména kaple,
již od roku 1106, Vršovcem, biskupem Božetěchem. Budoucí exilové sídlo pro Mutinu s Božejem a
přechodně i pro prince Vladislava I. (*1071÷1125+), na hradě majitele markraběte Diepholta III.
z Vohburgu a Chamu (*1080÷?+), bratra hraběnky Adelheide z Mochenthalu (*‘1067), provdané za
Vršovce, hraběte Jindřicha I. z Bergu (*1065÷1122+). Místo pro Vršovce ve všech směrech
výhodné. Vršovcům se doma nepodařilo přimět Bořivoje k plnění svých cílů. Naopak Svatopluk,
rozhodnut převzít vládu v Čechách, použil lsti vůči Bořivoji a spustil u dvora knížete propagandu o
nespolehlivosti Vršovců. Kníže uvěřil a poslal vládní úředníky Mutinu s Božejem do exilu. Těm se
podařilo získat pod svůj vliv prince Vladislava I., opět přes ženský prvek, a sice dceru hraběte
Jindřicha z Bergu, Vršovnu Richenzu z Bergu (*1086÷27.9.1125+) a usadili se právě na hradě
Eger. Richenza měla ještě sestry Sophii a Salomenu a obě se nakonec uplatnily a prosadily vliv
Vršovců na Moravu a do Polska.
Návrh palácové dispozice v Chebu odpovídá paláci na Pražském hradě, Olomouckém hradě,
palácům v Řeznu, Paderbornu, Goslaru. Dnes jsou z hradu v Chebu trosky a lze jen těžko
provádět bližší srovnání. Zato se nám dochoval Božetěchův – Teophilův – Hildebertův skvost.
Hradní kaple v Chebu. Analogií a dalších vývojových stupňů je řada. Průřez dříků, profil hlavic,
patek a žeber shodných s Třebíčí, vývoj žebrové klenby nad čtyřmi izolovanými podporami proti
Třebíči. Dalšími analogiemi jsou kruhové okno, figurální výzdoba hlavic sloupů, prutová výzdoba
ostění, plastická výzdoba dříku proti severnímu portálu v Třebíči. Konstrukce a barevnost žeber
klenby horní kaple je shodná s klenbou krypty v Třebíči atd. Lze znovu a znovu sledovat vývoj
umělce, který vždy při další stavbě přidá nový vývojový prvek. Kaple je zde do patra propojena
sředovým osmibokým otvorem ze spodní části pro služebnictvo do horní části pro panstvo. Má
půdorys rodiného domku 13x10m.
Hradní kaple s Černou věží na hradě Eger (Cheb)

Hradní kaple od biskupa Teophila

Specifikem je alabastrový sloup dělící lóži panovníka na 2 části (podoba kláštera v Prüfeningu u
Řezna). I zde historici nechápali proč je spodek románský a patro gotické. Kaple je zasvěcena
sv.Erhardovi, sv.Martnovi a zejména sv.Voršile, která měla podobný osud se svými virginkami jako
Vršovci. Sloupoví vyjadřuje postavy říšského dvora při slavnosti krále dle protokolu. Po stranách
vedle krále u oltáře v presbytáři, byli čtyři duchovní a čtyři členové družiny. Na předním místě
vlevo vévodí sloup pána hradu Děpolta III s hostem po pravici, nyní již v architektuře sloupů
knížetem Vladislavem. Za nimi předáci družin. Vlevo Děpoltici, vpravo Vršovci. Figurální motivy
hlavic u dvou sloupů musí tedy představovat vpředu Děpoltice s Bergovci a vzadu Vršovce. Sám
Božetěch se zobrazil tváří – maskou s plnovousem a lví hřívou - jako přípora pod konzolou

- 12 Horní gotická klenba – obdoba kaple v Třebíči

Dolní románská klenba s otvorem a schody

u schodiště, která nahražuje dřík sloupu, jež ustoupil schodišti. Biskup Božetěch tak přebírá tíhu
zodpovědnosti a vítá příchozí. Nádherné dílo (V.Tatíček, KřC, str.320n). Kaple musela být
vysvěcena 8.ledna 1108 na sv.Erharda. Kolaudace po 20-ti měsících!
Hlavice sloupu s portréty Děpoldovců

Hlavice sloupu s portréty vousatých Vršovců

Složitá situace v Čechách nastala ještě roku 1107, kdy Svatopluk Olomoucký znovu zaútočil na
zmateného a částí šlechty opuštěného Bořivoje v Praze. Tentokrát s podporou Uhrů a Poláků se
rozhodl prosadit stařešinské nástupnické právo proti Bořivoji silou. Bořivoj prchnul do říše ke králi
Jindřichu V. a za úplatek si dal znovu své léno potvrdit. Když se vracel domů, odrazila jej na
hranici Čech hotovost Otty II., Svatoplukova bratra. A tak vzdal další odpor a odešel do polského
exilu. Svatopluk se rozhodl naplno využít mocných Vršovců, kteří pád Bořivoje vlastně způsobili.
Povolal z emigrace Božeje s Mutinou a v Olomouci nadále využíval služeb Vršovce, kancléře
Vacka. Vršovcům vrátil řadu majetků, mezi jinými též Libici. Pro Božetěcha se řešení opět
zkomplikovalo. Sázavu nedostal a Třebíč začala mezitím žít vlastním životem. Ústní sliby biskupa
Heřmana ohledně Třebíče se pomalu rozplývaly. Jindřich V. získal od Bořivoje 5000 hřiven stříbra
a tak povolal Svatopluka do Říše a hned po příjezdu ho dal uvěznit v Goslaru, aniž by jej vyslechl.
Svatopluk ale použil návnadu vůči králi slibem 10tisíc hřiven, pokud udělí Čechy v léno jemu.
Možnost zisku značného obnosu krále svedla a tak po slibu rukojmí v osobě Svatoplukova bratra
Otty II. na návrh přistoupil a léno mu udělil. Jak napsal Kosmas v závěru kapitoly XIX, poslal
uprchlý Vladislav pro Svatopluka na Moravu „…k své zkáze přivlekli divokého vlka do ovčince, aby
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lev, byl dosazen na trůn 14.května roku od narození Páně 1107“. Tehdá se čeští předáci zřejmě
pod taktovkou Vršovců zavázali, že v případě smrti má být Vladislav povýšen na stolec po
Svatoplukovi. Knížeti nezbylo, než po návratu domů vybrat veškeré státní zásoby stříbra, ale
sumu dohromady nedal, ani když zavázal biskupa k odvodům církevního příslušenství – nádob a
drahých rouch (Kosmas – III / XX - XXII). Nakonec se ručiteli Ottovi podařilo uprchnout, i když bylo
zaplaceno jen 7000 hřiven stříbra. Svatopluk se mezitím stihl oženit s neznámou ženou (mohla to
být Vršovna) a roku 1108 se narodil chlapec. Král ho dal pokřtít, stal se mu kmotrem „….ze svaté
vody ho pozvedl a podle sebe ho pojmenoval Jindřichem…“ a poslal jej zpět k otci, když mu
odpustil zbytek dluhu, a uložil účast na výpravě proti Uhrám. Chtěl zde posílit svůj vliv, ale
vojenskou akci presentoval jako trest za zásah Uhrů proti živelné 1.křížové výpravě v roce 1091,
když táhla přes Uhry na pomoc Jerusalému.
Začátkem roku 1108 se biskup Božetěch vrátil do Třebíče dokončit gotické zaklenutí basiliky,
dokončení věží a výzdoby (např. ústupkový portál). Během jeho nepřítomnosti byly zřejmě
provedeny práce na dostavbě hlavní lodi i severního portiku. Práce pokročily natolik, že nejspíše
15.8.1109 byla basilika vysvěcena. Domů z Chebu se Vršovci vrátili zřejmě i s Vladislavem a
Vršovnou, nevěstou Richenzou z Bergu (*1086÷1125+). Svatopluk se velkoryse s nimi vypořádal,
jen Božetěch měl smůlu. V Třebíči již měli zase jiného opata. Bohužel záznamy opatů
Třebíčského kláštera, centra Benediktinů Moravy, se počátkem 18.st. záhadně ztratily. Víme jen,
že po obléhání utrakvistické Třebíče Uherským králem Matyášem Korvínem roku 1468 stavba
podstatně neutrpěla, ale klášter zanikl a basilika byla odsvěcena. Začala být užívána
k hospodářským účelům jako sýpka či kuchyně. Následkem vestaveb a špatné údržby, zatížením
střechy taškami místo šindelů, byly zjištěny trhliny klenby hlavní lodi. Původní klenba tedy ještě
existovala a tak týž rok byla podepřena a části tam, kde bylo potřeba, sneseny. Roku 1704 dal
nový majitel, Jan Karel z Valdštejna opravit presbytář, odělil jej od hlavní lodi a zřídil zde kapli
sv.Prokopa. K úpravám klenby byl přizván pražský architekt František Maxmilián Kaňka, aby
posoudil stav a navrhl řešení. Barokní architekt uzavřel s hrabětem Janem 30.9.1727 smlouvu,
kde se zavázal obnovit stavbu dle původního stavu ve své režii! a dvakrát ročně provést dozor.
Z Valdštejnského archivu v Doksech vyplývá, že po 620 letech, dne 10.5.1728 doprovodil Kaňka
svou kontrolu zápisem o skutečném stavu. Zpráva uvádí: „.. dva pilíře byly přezděny, vnitřní zdivo
ztuženo v římse, ze severu přizděny opěrné pilířky, vybouraná část klenby doklenuta a ostatní
klenba odlehčena náhradou kamenných žeber cihlovými. Z původních žeber ponechán v délce 3-4
stop původní kámen, aby se neporušily hlavice sloupů. Nátěrem byl pak simulován kamenný
vzhled žeber...“ Závěr: Kaňkova oslavovaná barokně – gotická síťová klenba je restaurované
původní dílo biskupa Teophila – Božetěcha z roku 1108! Nelze proto akceptovat hodnocení
přestavby hlavní lodi, jak jej presentovala r.1944 dr.Drobná „…vyspravil klenbu hlavní lodi
pseudogotickou klenbou síťovou…“(V.Tatíček – KřC, str.338n).
Svatopluk se připravil na válku, jmenoval protektorem v Čechách Vršovce Mutinu, spolu se svým
kancléřem Vršovcem Vackem na Moravě, a odtáhl roku 1108 s králem Jindřichem V. do Uher. Na
tuto příležitost čekal v Polsku svržený Bořivoj II., překročil hraniční hvozdy a plenil české území.
Kancléř Vacek snášel velmi těžko, že mu byl Mutina nadřazen a využil polského útoku, aby Mutinu
před knížetem shodil. Liknavost Mutiny při obraně proti Bořivoji si Vacek vysvětlil, jako
domluvenou zrádnou akci, o čemž neprodleně poslem informoval Svatopluka v Uhrách. Zároveň
poslal k Bořivoji zvěda – zrádce, který knížeti namluvil, že se Svatopluk chystá nazítří k odvetě,
načež polské voje odtáhly. Past sklapla. Odveta Svatopluka byla strašná (Kosmas – III / XXIII ÷
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Mutina byl na místě popraven i s družinou, Božejovi synové byli vytaženi a poraženi jako dobytek.
V této souvislosti si všiml V.Tatíček na jednom z portálů třebíčské basiliky nedokončeného motivu,
kdy jeden pták požírá druhého ptáka. Zdá se, že jde o havrany, Vršovce, kteří se požírají
vzájemně. Podstatná k datování fresky v opatské kapli je V.Tatíčkem rozluštěná část kryptogramu.
Zní: „Zde sv.Jan vržený stejně (jako já) do kádě žhavého oleje“ a daší část „Což jsem někde
připojen“? Z něj vyplývá, že nakonec byli v Třebíči jako opati dva. Lituje chyby, že přijal od
Pražského biskupa Hermanna Třebíčský klášter náhradou za Sázavu bez záruk. Ztratil kláštery
oba. Usmažil se v oleji vlastní chybou. Právě to nám sděluje freska v opatské kapli. Psychopat
Svatopluk musel krátce nato bránit Moravu proti útoku krále Kolomana. Při nočním přesunu si
způsobil vážné zranění, když si o větev vypíchl oko. Ale již 14.2.1109, když se rána zahojila,
přepadl a vyplenil okolí Nitry.
Třebíčský klášter pěstoval podle podání historické vědy. Za správy opata Naděje od r.1149
sestavil mnich Albín dějiny Moravy, které měl v knihovně ještě Karel Starší ze Žerotína, než se
ztratily. Později, po roce 1200, byl opat Tiburc autorem klášterní kroniky Annales Monasterii
Trebicensis, jíž používal moravský historik Tomáš Pešina z Čechorodu (1629÷1680) pro knihu
Mars Moravicus. Obě se na začátku 18.st. ztratily. Zdá se, že největším znalcem rané historie byl
v Čechách právě Božetěch a kolegiálně vypomáhal ‚pesimu‘ Kosmovi s formulací našich
nejstarších dějin. Závěr I / XV.kapitoly Kosmovy kroniky uvádí všeobecnou povědomost o třech
dílech z historie národa. Privilegiu církve moravské, Epilogu Moravy a Čech, a (zjednodušeně)
„Kristiánově legendě“. První dvě díla se nám nedochovala a vždy vzrušovala zájemce o historii.
V Privilegiu šlo asi o výjimku, udělenou biskupu Metodějovi papežem Mikulášem II. roku 867, která
se týkala povolení Staroslověnské liturgie v Čechách, a nepřímý souhlas papeže Řehoře VII. se
zřízením Moravského biskupství. V Epilogu byla pak zřejmě popsána skutečná historie Moraviae
et Bohemiae, kde se střetávaly dva křesťanské směry. Západní katolický a východní byzantský.
Mnoho staletí byly Čechy nábožensky rozděleny přibližně řekou Vltavou. Vrcholný konflikt mezi
zastánci obou směrů vyvrcholil válkou o kouřimské dědictví a smrtí knížete Václava, jak už jsme si
popsali dříve. Územně nelze název Epilogu podle V.Tatíčka překládat jako Moravy a Čech,
protože se jednalo jen o část Čech, která se nazývala Bohemia, na rozdíl od Lučska a Pražska,
které se počítaly do druhé části Čech. Fakticky se zřejmě v Epilogu jednalo o kroniku
nejstaršího rodu tohoto území, kroniku Vršovců (KřC, Apropos 2005, str348n). A jejich
vrcholným představitelem, universálním znalcem a umělcem, byl k roku 1108 Božetěch. Jemu,
Teophilu – Hildebertu Všeborovi z Vršovců patří veškerý obdiv a úcta potomků za čitelnou stopu,
kterou po sobě zanechal i po 900 letech, když katolická víra zabavila bohaté písemné prameny
rané historie do svých nedostupných archivů.
V listopadu 1108 překročily poslední zbytky roztroušeného rodu Vršovců pohraniční hvozdy Čech
a Moravy, pokud se vyhnuly pogromu. Mezi nimi odešel i biskup Božetěch do Štýrského Pürggu,
asi 30km východně od Hallstattu, který byl znám těžbou rud. Zde našel V.Tatíček v kapli sv.Jana
fresky obdobné s rotundou ve Znojmě. Působili zde asi i další Vršovci a prováděli rafinaci mědi.
V okolí jsou rotundy názvů Ráb, Rabstein či Peggau s těžbou zinku. Fresky zdejší kaple sv.Jana
nesou Božetěchův rukopis s prvky použitými jako v rotundě ve Znojmě. Způsob, kterým Božetěch
splácel péči o svoji osobu. Vybudoval zde novou uměleckou huť, jaké předtím zakládal v Sázavě,
Paderbornu, Hildesheimu, Merseburku, Střelnu, Praze a v Chebu a Třebíči. Tak vyplnil zimu roku
1108/9. Obklopil se zřejmě mladými umělci a zacílil svoji invenci, kdy vždy u dalšího díla přišel
s něčím novým, nové generaci stavitelů a uměleckých řemeslníků. Roku 1109 se objevil ve Vídni,
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jako v Třebíči, navíc s byzantským motivem v tympanonu, ale nově v zesílené zdi bez portiku.
V Čechách se mezitím roku 1109 Svatopluk připravil na odvetné tažení do Polska. S pomocí krále
Jindřicha V. chtěli potrestat invazi Bořivoje II. s Boleslavem III. Křivoústým (*1085÷1138+), synem
knížete Vladislava I. Heřmana (*1042÷1102+) & Judity Přemyslovny (*1056÷1086+) do Čech a
podpořit tak Zbygnewa, staršího nemanželského syna. Když poplenili území kolem Odry od
Hlohova, bylo dohodnuto ukončení tažení. Poslední noci před rozchodem byl však kníže
Svatopluk při návratu do svého stanu proboden házecím kopím vraha a na místě zabit. Psal se
den 21.9.1109, evidentní pomsta za vyvraždění Vršovců, kterou zřejmě zorganizoval Jan Čestův
z Vršovců, který byl později oslepen katem. Král na místě svolil ke svobodné volbě pánů na
nového knížete. Kosmas v kapitole III / XXVII uvádí „…Tu Vacek…prosil se slzami v očích, aby jim
Ottu, bratra zabitého knížete, určil…Král ho ihned potvrdil…“. Kancléř Vacek nectil přísahu sněmu
pánů z doby volby Svatopluka, že po jeho smrti bude vládnout Vladislav I. Zpráva o volbě Otty
v Polsku zapůsobila pobouření lidu a za podpory biskupa a hradského správce Fabiana byl
povýšen v Praze na knížecí stolec Vladislav I., dne 25.9.1109. Kníže Bořivoj v Polsku vyslechl
zprávu posla o volbě mladšího bratra v Praze a vydal se přes Budyšín ke švagru Wiprechtovi II.
z Groitzsche s žádostí o pomoc. Pak pokračoval do Čech proti Vladislavovi. Před Vánoci dorazil
do Prahy a našel hrad opuštěný, neboť Vladislav se rozhodl slavit svátky v Hradci (Králové). Přišlo
ale pozvání na sněm v Řezně k 1.lednu, tak odjel na Plzeň, kde strávil sváteční dny. Bořivoj dal
hlídat na hradě biskupa Hermanna a obsadil raději bezpečnější Vyšehrad, když zdejší purkrabí
Fabian odešel. Zavládl všeobecný zmatek. Otta II. s Vackem odjel se třemi šiky z Hradce za
Vladislavem na Plzeň den předtím a další den stanul pod Vyšehradem, kde nyní Bořivoje oblehl.
Vladislav se po sv.Štěpánu dozvěděl co se děje v Praze, vyslal do Bamberku předáky Heřmana a
Sezemu ke králi s 500 hřivnami stříbra, aby mu bylo opět vráceno knížectví a ihned se vrátil domů.
Na Pražský hrad jej však nevpustili. U potoka Brusnice náhle narazil na Wiprechtovy posily a
hrdinně se vrhl do boje. Král Jindřich V. odvolal sněm a 1.ledna 1110 vtrhl do Čech. Poslal napřed
markrabí Děpolta a Berengara, aby mu všichni zúčastnění přijeli naproti do biskupova dvora
v Rokycanech. Po příjezdu byli Wiprecht III. (Václav) *1087÷1117+ a Bořivoj II. zajati a Vladislav I.
s přímluvou purkrabí Vyšehradu Fabiana a biskupa Hermanna potvrzen knížetem Čechů. Bořivoj
byl v železech odvezen do vězení v Hammersteinu v Porýní. Kdo mohl, z tábora Bořivoje utekl do
Polska, kde zůstal princ Soběslav I. Několik hradních představitelů bylo Vladislavem za zradu
oslepeno či jinak potrestáno. S Ottou se Vladislav smířil, ale bál se případné agrese i dalších
následníků a tak jej dal zajmout a střežil ho 3 roky na hradě Křivoklátu. Ottův kancléř Vršovec
Vacek, byl ustanoven správcem Vladislavova knížecího dvora. Poláci s princem Soběslavem však
na sv.Václava 1110 opět napadli Čechy, silně plenili a pomocí lsti krvavě porazili u potoka Cidliny
- Trutiny české voje. Vladislav jednal s Poláky a bylo jeho chybou, že na lest naletěl. Nebylo to
poprvé ani naposledy, jak se ještě ukáže. Příštího roku se vložila do sporů mezi syny královna
Svatava a s pomocí biskupa Hermanna a na přímluvu Vacka dojednala mír. Bratr Soběslav
obdržel od knížete hrad Žatec s celým krajem (Kosmas – III / XXV ÷ XXXVII).
Exil biskupa Božetěcha pokračoval do Uher. V malé obci Pápoc asi převzal zakázku na vesnický
kostelík (Legszentebb Megváltó-templom) a dále pokračoval do staré slovanské osady Vésprému
(Věšprěm – vždy vpředu). Arpádovský hrad, kde zřídil v 11.st. Štěpán I. (*969÷1038+) biskupství,
má tvar hradu v Praze. Místní katedrála sv.Michala z r.1001 zřejmě nebyla s kryptou, která nese
znaky české hutě. Historii ale neznáme. Zdá se však, že původní část tzv.Giseliny kaple s klenbou
a freskami, je dílem Božetěcha. Další stopy lze vysledovat v Pécsi (Pětikostelí) ve starobylém
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zleva ze Starého Zákona a vpravo z Nového Zákona. Plastikám byly za turecké nadvlády usekány
nosy, když dóm sloužil coby mešita a krypta jako sklad. V.Tatíček popisuje v KřC, str.370
zobrazené scény, jako zrcadlení zoufalého stavu vlastní duše Božetěcha. Snad r.1110 se vydal na
zpáteční cestu k učedníkům přes Ostřihom, osadu založenou starými Slovany, rodiště sv.Štěpána,
kdysi sídlo Arpádovců, nyní arcibiskupa. Pevnost nad ramenem Dunaje, za níž už probíhá rovina,
ostroh se změtí staveb, který měl zřejmě Božetěch pro krále Kolomana změnit v příjemněji
obyvatelné sídlo. Teprve nálezy archeologů posledních let připouští časnější dataci staveb,
zejména nádherné palácové kaple, která ale mohla být trůnním sálem. Nelze nevidět sloupovou
výzdobu s pojetím podobným kapli v Chebu. Nalezneme zde i okno z Třebíče, nyní s barevnými
skly a drážkované sloupy ve šroubovici v ústupkovém portálu vchodu do paláce.
Další prací biskupovy stavební huti se jeví v Ostřihomi úpravy katedrálního chrámu sv.Vojtěcha a
Víta, založeného Vojtěchovým přítelem Štěpánem I. Rekonstrukcí ostřihomské katedrály se
dostalo Božetěchovi veliké zodpovědnosti a cti. Z archeologických rozborů a záznamů, z doby kdy
ještě stála basilika, lze bezpečně usuzovat, že Božetěchovou prací byl západní vstup a přestavba
východního závěru s osmidílnou klenbou. Základy druhé apsidy se našly, ale úpravy se nedají už
prokázat. Existují ale dva nákresy a model 5-ti násobného ústupkového portálu do zesílené zdi
vstupu, jenž dostal název „Porta speciosa“ – Nádherná brána. Portál byl vyzdoben mramorovými
obkladovými deskami s intarziemi. Na vrcholu oblouku byl vyveden nápis ve velké a malé
abecedě, tedy vícevýznamový vzkaz. Základní vzkaz zní: „Ať sklidím ze své vůle poctu Bohu tvé
otčiny jejím osvobozením“. Kryptogram ke spolupracovníkovi: „A ty, zásobo výhrad, cožpak se
nemodlím k Bohu Otci za tvé vysvobození?“ a „poctou jsi mne přece překonal“. Dole u vstupu dva
lvi, nahoře dva orli. Tympanon z 1 kusu kamenné mramorové intarzie zobrazuje scénu z návštěvy
Vojtěcha v Ostřihomi (V.Tatíček – KřC, Apropos 2005, str.374n).
Zaměříme-li se na zlatý věk středověkých legend v Uhrách, existuje vedle nich i dílo faktografické,
ale anonymní, historiky zařazené na konec 13.století, které nám po přečtení dvou úvodních vět
napoví autora téměř s jistotou, ale o 270 let dříve! Gesta Hungarorum – nejstarší uherská kronika začíná rozsáhlým prologem, vždy zdrojem informací o autorovi. „P. dictus magister ac quondam
Bele regis Hungarie notarius, nejslavnějšího krále Uher dobré paměti, posílá pozdrav svému
nejmilejšímu příteli N., muži ctihodnému a vzdělanému v literární vědě, a oznamuje, že splnil jeho
žádost. Když jsme totiž kdysi společně studovali, …tehdy jsi mne požádal, abych tak – jak jsem
sepsal trojskou historii…- vypsal pro tebe také rodokmen uherských králů i jejich (eorum)
šlechty…“ (Pražák,Richard, Legendy a kroniky Koruny uherské, Vyšehrad 1988). Převedeno do
historické mluvy: „Presbyter, zvaný mistr (Hildebert Všebor z Vršovců *1043), a k tomu kdysi před
studii v Liege někdy mezi roky 1059÷1061 písař Nitranského knížete a pak Uherského krále Bély
(1060÷1063+) - bratra krále Ondřeje I. (1046÷1060+), a švagr Českého knížete Vratislava II., který
se po smrti ženy Arabony – sestry Hildeberta - znovu oženil s Adlétou Uherskou - dcerou krále
Ondřeje I., se rozpomněl na studentská léta a na svého kamaráda N?, kdy sepsal trojskou historii,
a slíbil, že stejně tak pro něj vypíše rodokmen Uherských králů a jejich šlechty, tedy oznamuje, že
splnil jeho žádost“. Adresát předmluvy, muž jménem N., by dle V.Tatíčka (KřC, str.380n) mohl být
spolužák Hildeberta – Božetěcha z Liege v letech 1061÷1065. Domnívá se, že jeho tehdejším
místem pobytu v Uhrách byl klášter Benediktinů v Samogyváru, založený 1091 Ladislavem I.,
osazen mnichy z opatství Saint Gilles (sv.Jiljí) poblíž francouzského Arles. Tento muž tedy mohl
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podklady o počátcích jejich rodu a šlechty od Hildeberta. Kniha Gesta Hungarorum je sepsaná
stručně ve formátu A5, 57 kapitol na 43 stranách. Při sledování obsahu v latině došel V.Tatíček
k názoru (KřC, str.386), že se překladatel dopustil nepřesnosti, když zaměnil výraz eorum za
suorum. Autor kroniky – uherský Anonymus - tedy sledoval genealogii své (suorum) šlechty, jak
zní v originále. Na dvou místech používá také výraz „Sclavi et Boemi“ a „Boemis et Sclavis“, což
vylučuje pojem Bohemia z pojmu Slované! Závěry ponechávám dalšímu bádání historiků.
Gesta Hungarorum – Kronika Maďarů

Galla Anonyma – Kronika Poláků

Existuje ještě jedna anonymní kronika. První Kronika polská, tzv. Galla Anonyma, jež líčí údobí
nejstarších dějin Polska až k roku 1113, kdy vykonal současný kníže Boleslav III. Křivoústý spolu s
duchovenstvem očistnou pouť za své hříchy (zavinil smrt bratra Zbygněva r.1112) do kláštera
v Samogyváru k hrobu Ladislava. Zde sloužili galští mniši kláštera sv.Jiljí ze Saint Gilles v
Provenci, kam jeho matka Judita Česká vykonala pouť se zlatou sochou dítěte, s prosbou za
narození syna. V Uhrách se Boleslav možná seznámil s Gesta Hungarorum a při zpáteční cestě
v Ostřihomi viděl i Portu speciosu. Je možné, že mu byl zde představen autor, presbyter Teophil
z Vršovců a vyslovil přání získat podobnou kroniku Poláků. Podle V.Tatíčka – KřC, str.392÷435,
pojal asi Božetěch záměr využít příležitost napsání kroniky za přímluvu u Českého knížete
Vladislava I. k povolení návratu Vršovců do Čech. Je zřejmé, že politickou situaci vyhodnotil
obratem tak, že dohodu o sepsání kroniky podpoří zároveň přípravou mírové smlouvy mezi Čechy
a Poláky, jejíž součástí bude i návrat Vršovců z exilu, s vrácením jejich sídel. Opět jako příslušník
rodu Vršovců, náležejících k neslovanským Boemům, který sleduje všechny větve svého kmene,
který stál při zakládání řady státních útvarů v širší střední Evropě, a nakonec byl domněle většinou
vytlačen či vyhuben. Snad sledoval právě větev hrabat z Bergu. Dedikační list kroniky obsahuje
obraz jejího předání Polskému králi, kde zobrazil Božetěch sám sebe (v Polsku již potřetí) jako
benediktinského mnicha v předávacím aktu. Tento grafický list, přiložen pouze k nejstaršímu ze tří
zachovaných opisů Kroniky polské, tak řečeného Galla Anonyma, opisem Zamoyských ze 14.st.
Další dva opisy jsou mladší. Grafický věnovací list, předaný s kronikou králi asi roku 1114, nese
znaky Božetěchova rukopisu v kresbě i kompozici. Zdá se však, že iniciativa k sepsání dějin
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donátora Boleslava za jeho přínos k osvětlení dějin národa. Roku 1115 byl ukončen česko- polský
konflikt a uzavřena pro Čechy nepříliš výhodná mírová smlouva, kdy byly zrušeny poplatky za
Vratislavsko a vráceno Čechům Slezsko. Diplomatická práce Božetěcha, jejíž součástí byl i návrat
Vršovců z polského exilu domů a svatba vdovce Boleslava III. (Zbyslava 1114+) s Vršovnou
Salome z Bergu (*‘1099÷27.7.1144+), sestrou manželek Čechů Vladislava I. a Otty II., která mu
porodila 12 dětí! Krásná myšlenka Vršovců k postupnému sjednocení všech Slovanů a
Maďarů Evropy pod jejich vedením, která třeba dojde jednou ještě naplnění.
Boleslav III. Křivoústý (*1085÷1138+) byl vnukem Vratislava II., a královna Svatava (*1046÷1126+)
byla jeho tetou. V Čechách strávil určitý čas, když se jako sedmiletý ocitl coby rukojmí plnění
poplatků za Vratislavsko na dvoře Břetislava II. Jako švagr krále Vratislava, měl Božetěch jistě
k Boleslavovi blízko, vždyť přijel na podzim 1102 s jeho nevěstou Zbyslavou z Kyjeva do Polska
ke dvoru. Cesta z Uher tedy vedla r.1112 do Polska, kde sepisoval s velkou církevní a panskou
redakční radou Kroniku polskou a pak i text mírové smlouvy dva roky.
Dedikační list Kroniky polské – předávací protokol presbytera Božetěcha

Nadále pokračovaly půtky mezi knížetem a bratrem Soběslavem, když se k Soběslavovi r.1113
doneslo, že mu na radu Vacka bude bratr kníže Vladislav usilovat o život. Když pak pozvání
skutečně přišlo, připravil se Soběslav na setkání s Vackem a dal jej zavraždit. Pak se přes Srbsko
vrátil do Polska. Zároveň byl propuštěn z Křivoklátu Otta II. a vrátil se do Olomouce. Roku 1114
vypálil Soběslav hrad Kladsko. V lednu r.1115 se Božetěch konečně vrátil domů, tentokrát
s poselstvím k míru od krále Boleslava III. Do uzavření smlouvy zbývalo půl roku. Král Boleslav v
textu smlouvy trval na usmíření knížecích bratrů v Čechách, na navrácení Vršovců a jejich
majetku doma a dle slibu opatu Božetěchovi i rodinné Sázavy. V březnu tedy povolal kníže bratra
Soběslava opět do Čech a vykázal mu Hradecko. Mírové jednání stran se konalo při toku řeky
Nisy v červenci 1115. Za Čechy se jej zúčastnili i Soběslav I. s Ottou II. Koruna v dedikačním listu
na hlavě Boleslava (krále severu, jak jej Božetěch někde nazval) napovídá, že asi byla
samozvaným činem vítězného knížete, kdy postavil církev v Polsku před hotovou věc. Faktem
zůstává, že Polsko získalo touto smlouvou na 17 let mír a opět svoji nezávislost. Božetěch se už
opět těšil na svoji Sázavu. Vždyť takto hovoří v předmluvě k III.dílu kroniky: „…podjal se tak
velikého úkolu ne proto, aby se chlubil svou vlastí či rodiči, jsa mezi vámi pouhým poutníkem, ale
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nejedl nadarmo polský chléb…„. V Polsku a Uhrách má Anonymus Božetěch několik pomníků.
Hetumoger (asi r. 835) – Kníže Almoš v čele Sedmi náčelníků maďarských kmenů se štítem a
havraním erbem, možná potomek Skytských Rábů – Boemů! Wiene copia-Chronicon pictum (r.1358)

Zisk Sázavy však měl opět nepřekonatelnou překážku. Zase v osobě biskupa Hermanna, který při
mírovém jednání s Poláky na Nise odmítl Sázavu „náboženskému úchylkáři“, Sázavskému a
Třebíčskému opatu Božetěchovi, vrátit, a klášter v Třebíči patřil potomkům údělných knížat na
Moravě a seděl tam už opat nový. Došlo zřejmě z pohledu Čechů k absurdní situaci, kdy polská
strana trvala na splnění požadavku vrácení Sázavy. My víme proč. A tak kníže Vladislav nabídl
pohotově náhradou, sotva započatou stavbu nového kláštera na pozemcích v sousedství Prahy,
na soutoku Vltavy se Mží proti slavnému sídlišti Keltů, Zbraslav. Takové řešení shledala polská
strana jako vyhovující. Opata Božetěcha, benediktinského mnicha ve věku 72 let, řešení opět
zaskočilo. Připravoval se k vybudování rodinného mauzolea v kryptě kostela kláštera na Sázavě,
připravil pro něj rodové plastiky. Byl už starý na to, začínat znovu od začátku. Co jiného mu
zbývalo, než aby přijal. Řešení ale zaskočilo i biskupa, neboť ho nemohl nyní ovlivnit. Už to ale
nebyl onen ustrašený pop, který kdysi ustoupil abatyši od sv.Jiří a pod dojmem zázraku se šátkem
sv.Ludmily jí zde povolil postavit mausoleum východního křesťanství! Takovou chybu už nemohl
udělat. Zbraslavská kronika nás informuje: „…kníže…zamýšlel nejprve postaviti na místě, kde nyní
stojí Zbraslav, ten dům řádu sv.Benedikta, ale zazněl hlas z nebe jednomu…poustevníkovi, jehož
pověst byla proslavená, a takto pravil: Přijímá Bůh slib tvého úmyslu, ale neschvaluje místo
založení….to místo ponechává pro budoucnost jiným řeholníkům…jiného jména…“. Dobový
recept biskupa, jak zrušit beztrestně přísahu panovníka na kříž. A tak klášter Božetěcha na
Zbraslavi byl opět zamítnut. Kníže Vladislav potřeboval totiž založit těžbu stříbra v západních
Čechách, kde byla objevena ložiska. Kdo jiný než Benediktini byli schopni těžbu zavést. Přibyla
tak povinnost přijmout k budovanému klášteru ještě služebnost těžby pro knížete, stejně jako na
Sázavě ve Stříbrné Skalici. Božetěch asi tušil, že stavbu už nedokončí, nakonec ale úkol i nové
místo na zelené louce přijal a Zbraslavi z mírové smlouvy se nevzdal. Snad doufal, že zajistí
potomkům a řádu prosperitu do budoucna. Sám asi složil název místa, jak Vršovci činili, na Klad –
rubi = možná Kla(n) d(e) Rabi, Vršovský klášter s doly Havranů. Situaci tentokrát už opat
Božetěch smluvně podchytil s tím, že klášter bude zajišťovat těžbu, s podmínkou jeho řízení
Vršovci a to i se započatou stavbou a příslušenstvím na Zbraslavi. I tato smlouva se později
ztratila, neboť jak uvádí Zbraslavská kronika: „…kníže…upustil od započatého díla a to místo
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jmenuje Kladruby…“. Teophil mohl v Kladrubech provést nákresy, rozpis a sledy prací, model, ale
osobně už asi nebyl přítomen a pomáhal jen svými kontakty. Vždyť nadace tvořila 25 vesnic, bylo
nutno obdělat půdu, zasít a sklízet, a k tomu zajistit co nejdříve těžbu stříbra. Muselo zde působit
potomstvo širší rodiny Vršovců, včetně rodiny stále žijícího bratra Kojaty (1123+), který se vrátil
z hildesheimského exilu až nyní. Božetěch naopak hledal místo pro rodinné mausoleum, pro
rodinnou galerii plastik Vršovců. Nakonec zvolil kostel sv.Prokopa v Záboří nad Labem. Vypadá,
že se zde s nějakými přípravami začalo, ale záměr už nedošel k realizaci. Dne 23.ledna 1117
Božetěch umírá (V.Tatíček – KřC, str.436n a J.Setunský - 900.let Hideberta, ČNS Tábor,
30.9.2017).
V květnu 1116 odjel kníže Vladislav s hotovostí na jednání s novým Uherským králem Štěpánem
na jižní Moravu. Z jakéhosi nedorozumění při jednání se Vladislav dopustil neuvážené reakce,
když se domníval, že jej chtějí Uhři napadnout a vydal pokyn k boji. Došlo k tragické bitvě, kdy
kníže utekl a situaci zachraňovala záloha vedená Ottou II. a Soběslavem. V Čechách vypukla
politická krize a znemožněný Vladislav se rozhodl povolat domů bratra Bořivoje II. a sám podal
v prosinci r.1117 demisi. Vyčlenil pro sebe úděl v SV Čechách. Na jednání o nějakém klášteru
neměl ani pomyšlení. Kladrubský klášter byl poslední, posmrtnou realizací vývoje Božetěchova
slohu. Konstrukce hlavní lodi se středovým křížením do podoby latinského kříže ke zvýšení
stability stavby a s věží, se stala vzorem pro řadu dalších staveb. Tlak na rychlou realizaci těžby
stříbra vedl knížete k pozvání hutě mnichů z domovského kláštera Vršovny kněžny Richenzy
z Bergu ve Zwiefaltenu. Zde přece r.1093 spolupracoval Božetěch ( viz J.Setunský, Obnova státu
ČaM v 11.st., ČNS Tábor 16.3.2018, str.18) na pasionálu. Dopis knížete opatovi je citován později
v kronice, kde je vzpomenuto i zemětřesení ve Čt 3.1.1118. V Kladrubech hostovalo min. 6
mnichů ve třech etapách. Podruhé přichází i Wizimannus noster monachus, abbus monasterii
Gladrubensis, tj. zástupce opata, je s nimi i jistý mnich Cuno – comes de Hohenberg, dictus de
Bottingen et Buehl zvaný „Vir illustrissimus“ – osvícený muž. Jistě potomek Vršovců k uklidnění
situace mezi mnichy na stavbě.
Dne 16.srpna 1120 vystřídal Bořivoje II. na stolci opět Vladislav I. Důvod neznáme, snad souvisel
s podporou či odmítáním vzdoropapeže Řehoře VIII., kdy boj o investituru vrcholil. Bořivoj II.
odešel do Uher, kde 2.února 1124 zemřel. V září 1122 uzavřel nový papež Callistus II. s císařem
Jindřichem V. tzv. Konkordát Wormský, když jednání začala ve Würzburgu a ukončena byla ve
Wormsu. Papeže na jednání zastupoval kardinál Lambert, biskup z Ostie. Byla dohodnuta volba
biskupů z řad duchovenstva papežem (zástupcem), který předával prsten za přítomnosti císaře
(zástupce), který udělil žezlo, jako předání majetku pod císařskou korunou. Císař byl následně
zbaven exkomunikace. V březnu 1123 opět propukl spor knížete se Soběslavem, který byl
zbaven údělu v Brně a Znojmě. Správou Brna pověřil Ottu II. Olomouckého a Znojmo předal
Litoltovu synu Konrádovi. Soběslav I. utekl přes Říši do Polska, ale podporu proti bratru
Vladislavovi nesehnal. Koncem roku 1124 se těžce roznemohl kníže Vladislav I. a byl rozhodnut
ustavit za svého nástupce Ottu II. Olomouckého. Na nátlak své matky Svatavy Polské a 10.
Pražského biskupa Menharta, aby se usmířil s bratrem Soběslavem, povolal jej v únoru 1125 na
Vyšehrad a uznal jej svým nástupcem. Kníže Vladislav I. zemřel 12.dubna 1125. Byl pohřben do
nově postaveného kostela Nanebevzetí P.Marie někdy r.1126 v klášteře v Kladeubech. Zřejmě
15.8.1126, muselo proběhnout i svěcení kostela. Následně po Vladislavovi zemřel téhož roku,
23.května 1125, císař Svaté říše Římské Jindřích V. ze Saalské dynastie bez potomků a proběhla
volba nového Německého krále Lothara.

- 21 Dne 21.října 1125 odešel z tohoto světa také kronikář Kosmas. Jeho dílo se před vydáním k opisu
a předčítání dostalo do procesu cenzury, která vymazala všechna pozitiva konkurenčního rodu
Vršovců – Boemů a stejně tak církev vše, co mohlo připomínat Vršovci vyznávané východní
staroslověnské náboženství. Kronika z doby od roku 894 do roku 1125, tj. cca 230 let, vynechala
celkem 132 let, ze kterých zprávy chybí. Ze zbylých 98 popsaných roků je ve 37 letech uvedena
zpráva pouze jednou větou. Po uvolnění kroniky ke zveřejnění provedla řada opisovačů své
vlastní doplňky. Nejaktivnější byl asi anonymní sázavský mnich, který vložil do čela kroniky zprávy
o vzniku Sázavského kláštera, které asi původně v Kosmově verzi byly. Tak se dochovaly i údaje
o vzniku Vyšehradské kapituly a Třebíčského kláštera s majetkoprávními vztahy. Z předáků
Vršovců pak známe již jen Miroslava a Střezislava, syny slepého Jana Čestova, kteří byli za
přípravu převratu v monstrprocesu Soběslava na Vyšehradě roku 1130 rozčtvrceni. Teprve zde,
v Dodatku, jsme se dozvěděli o existenci jména simultánního všeumělce a největšího Čecha, o
opatu, presbyteru a titulárním biskupovi jménem Bozethecus. Teprve jeho „děti“, umělecká díla
rozesetá po celé širší střední Evropě, se svými neklamnými zprávami a skrytými sděleními, která
nám po 900. letech poprvé přečetl a rozluštil geniální Václav Tatíček, nám umožnila nahlédnout
do dosud neznámých skutečností historie své vlasti i okolních národů. Tento impuls mne
vyprovokoval ke stručnému soupisu podstatných událostí od roku 780 do roku 1126
v souvislostech, jako start do nové etapy české historie, a umožnil mi vyslovit 10 zásadních
hypotéz i řadu drobných hypotéz. V zásadě jednotlivá zjištění do sebe vzájemně zapadají a je
třeba je podrobit rozboru odborné veřejnosti.
Dosavadní vztah odborníků k objevu historických faktů V.Tatíčkem (*1930÷2017+), které
presentuje na cca 2000 stranách v 11-ti knihách mezi roky 1998÷2005 v nakladatelství Apropos,
byl až dosud chladný. Vzrušující korespondence Optima Pesimovi, tj. Hildeberta spolužáku a
příteli kronikáři Kosmovi, v úžasných, objevných uměleckých dílech, je něčím zcela novým a
svědčí o potenci Čechů uprostřed Evropy. Tyto skutečnosti se musí stát signálem pro náš národ,
naši mládež, že jsme vždy byli a tedy i jsme a budeme schopni v budoucnu aktivně zasahovat
do utváření dění společné Evropy.

ČNS Tábor, v dubnu 2018 Jan Setunský

Přílohy: 1 - Hildebertův rodokmen Přemyslovců v Evropě od r.780÷1126 v souvislostech
2 - Rodokmen Norské větve Boemů (Vršovců Wolfů)

