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Obnova moravského biskupství v 11.st.- ČNS Tábor 5.7.2022 Jan Setunský
Dne 27.ledna 1062 umírá druhá Vratislavova žena Adléta Uherská. Ještě do konce roku se
kníže Vratislav oženil potřetí. Českou kněžnou se stala Svatava Polská, prapravnučka polské
kněžny Přemyslovny Doubravky, sestra knížete Poláků od r.1058, Boleslawa Smělého. Roku
1063 se narodil syn Boleslav, 1064 Bořivoj II., 1066 Judita (Grojčská), 1071 Vladislav I. a
1075 Soběslav I. V roce 1063 došlo (podle stařešinského řádu Břetislava I.) k události, která
souvisela s působením prince Vratislava od r.1052 na Moravském údělu v Olomouci se svojí
první ženou Arbonou (viz P.Stránský ze Zápské Stránky, Český stát - Okřik 1633, SNKL
1953, str.248). I když musel z Olomouce r.1055 bez těhotné Arbony uprchnout před zlobou
staršího bratra knížete Spytihněva do exilu, tento hrad mu zřejmě přirostl k srdci a věřil, že
se do Olomouce vrátí. Proto usiloval i v pozdějších letech o rozkvět Olomouce a se svolením
stárnoucího Pražského biskupa Šebíře, oddělil kníže Vratislav samostatnou církevní správu
na Moravě ke kostelu sv.Petra v Olomouci. Biskupem se stal v Mohuči vysvěcený Jan, mnich
Břevnovského kláštera. Když v závěru r.1067 Pražský biskup Šebíř zemřel, odmítl kníže
Vratislav schválit do biskupské funkce svého bratra Jaromíra, který byl na církevní dráhu
připravován, neboť po vysvěceni na jáhna utekl do ciziny a zde působil jako žoldnéř. A tak
kníže navrhl biskupem v Praze svého osobního kaplana německé národnosti, Lence. Bratr
Konrád Brněnský však Jaromíra podporoval a se zástupci Vršovců u dvora, Kojatou a
Smilem, naopak německého biskupa nechtěli a při volbě prosazovali za pražského biskupa
Jaromíra. Tlaku bratra Konráda, který Jaromíra povolal z Polska, se kníže nakonec, ač nerad,
podvolil a volbu Jaromíra potvrdil. Investituru s berlou a prstenem Jaromír získal od říšského
krále Jindřicha IV. 30.června 1068 a na kněze jej vysvětil Mohučský arcibiskup o dnů později
6.července l.p.1068. Podpora Vršovců Jaromírovi (jak se později ukázalo chybná) však
znamenala nucenou demisi Kojaty na post kancléře, z kterého se musel stáhnout a odejít už
natrvalo do exilu (zřejmě do saského Hildesheimu). Pražský biskup Jaromír – vysvěcený jako
Gebhart - se roku 1070 rozhodl, že zlikviduje Olomoucké biskupství v srdeční Olomouci
bratra Vratislava, a nutil biskupa Jana, aby se úřadu biskupa v Olomouci vzdal a usiloval o
návrat Moravy pod latinskou správu pražské diecéze. Použil proti Janovi i tělesné inzultace,
když jej chtěl přesvědčit bičováním, takže putovala stížnost biskupa Jana k papeži, jejíž
poselstvo se ale podařilo Jaromírovi zlikvidovat. Do nastalé situace se vložil aktivně kníže
Vratislav a celý případ se dostal r.1073/4 až před synodu nově zvoleného papeže Řehoře
VII.(6/1073÷5/1085+). Papež projednal žalobu biskupa Jana proti Pražskému biskupu
Gebhartovi, který se pro neúčast na řešení sporu v předchozí instanci papežským legátem
Rudolfem v Praze dostal do klatby a byl svého úřadu dokonce zbaven, a posléze pod tíhou
lobingu z obou stran sporu šalamounsky rozhodl. Synoda se konala v Římě od listopadu
1073 až do ledna 1074 a papá Řehoř VII. nakonec moravskému biskupství apoštolská
privilegia potvrdil, ale zároveň obnovil i biskupský úřad v Praze Jaromíru - Gebhartovi.
Horologium Olomucenses se stává dokumentem, který nás informuje prostřednictvím
historické iluminace h.pictora = Hildeberta.malíře o stavu věcí jak se v roce 1074 udály
(z předchozích příspěvků již víme, že Hildebert patřil k rodu Hillů – Vršovců). Přináší nám
ovšem zcela zásadní informaci o tehdejší situaci v nejvyšších církevních kruzích i informace
o politické situaci za knížete Vratislava II. v Čechách. Hypotéza přijatá odbornou veřejností
v Čechách a na Moravě k tomuto dokumentu (BISTŘICKÝ, Jan. Muž reformy na olomouckém stolci.
Jindřich Zdík) a platná již mnoho desetiletí, jež horologium zařazuje o 70 let později a přisuzuje
do doby vlády knížete Vladislava II. (1140÷1172) a Olomouc. biskupa Jindřicha Zdíka
(22.3/1126÷6/1150+) z dílny olomouckého skriptoria u příležitosti zisku nezávislosti
moravského biskupa na údělných knížatech Moravy r.1144, je ve světle následujících sdělení
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zavádějící. Umělce Hildeberta sleduji již delší dobu a ve svých příspěvcích přináším mnoho
textových sdělení, která ve svých druhých kryptogramických sděleních přinášejí zcela nová
nezpochybnitelná fakta o dění v českých zemích raného středověku.
Olomoucké horologium je písemností dokládající k r.1074 iluminací papežské synody Řehoře
VII. od Hildeberta rozhodnutí o pokračující svébytnosti moravského biskupství, která byla
obnovena r.1063 knížetem Vratislavem II. Nyní víme z dat kolem počátku července, že se
tak dělo na staroslověnském základě, a že odráží situaci vztahů v církvi mezi Čechami a
Moravou v 2.polovině 11.století i úroveň vztahů mezi knížecími bratry. Kresba obsahuje
mimo zobrazení scény z tohoto aktu s postavami jednotlivých účastníků, o nichž pojednám
dále, i veledůležité ‚pastýřské‘ sdělení ve formě věty s jinotajem vepsané do tří stran rámečku
výše uvedené iluminace. Propojení zobrazované scény s odpovědí na alegorii v textu
rámečku tvoří jednotu a zcela jednoznačně definuje časové zařazení tohoto dokumentu
k událostem r.1074 kolem pražského a olomouckého biskupství.
Nevraživost knížete Vratislava II. po uvedení pražského biskupa Gebharta-Jaromíra do
funkce 6.7/1068 pokračovala i nadále a kníže se rozhodl přestěhovat své sídlo z Pražského
hradu na Vyšehrad. Do tohoto úkolu angažoval po r.1070 mladého umělce a projektanta
Vršovce Hildeberta, o čemž pojednávám na jiném místě (J.Setunský, Boemané - Rod Hillů a
Wolfů, Vršovci, powerprint 2021, str.35). Zároveň podnítil vznik Římské kurie pod správou
papeže, s výstavbou kapitulní basiliky sv.Petra a Pavla na Vyšehradě, oddělené od správy
pražského biskupa. Vzájemné provokace pokračovaly pokusem Jaromíra o zrušení
biskupství v Olomouci a vyvrcholily sporem a papežskou synodou v závěru roku 1073.
Nyní k alegorii nápisu z rámování iluminace dedikačního listu horologia:
Kosmas k r.1073, II/XXXI – V týchž dnech přijela do Říma Matilda (Toskánská z Canossy),
velmi mocná paní, jež se po smrti svého otce Bonifacia ujala vlády nad Lombardskem a
Burgundskem, majíc moc voliti či sesazovati 120 biskupů…sám papež Řehoř za její pomoci
vyřizoval duchovní i světské věci…byla moudrou rádkyní… Biskup Gebhart (Jaromír),
pocházeje po přeslici z jejího rodu, odvozoval své spříznění s ní. Ona…jala se ho velmi ctíti,
doporučovala ho pánu apoštolskému a vzdávala mu…všeliké pocty jako vlastnímu bratru…A
tak byl biskup Gebhart od papeže Řehoře působením Matildiným navrácen k úřadu a
hodnosti 1.září 1074.
PASTOR OVIS PREDAM QUERIT - LEA MISTICA QUEDAM EST - BOS PASTOR OVIS
ET LEA VACA BOVIS
PASTÝŘ OVCÍ HLEDÁ KOŘIST - LVICE TAJEMNÁ JAKÁSI JE - BÝKA PASTÝŘE 
OVCE A LVICE JALOVICE (Alegorie na vztah papeže Řehoře VII. s Matildou Toskánskou)
Autor – Hildebert pictor r.‘1085

Výklad a překlad J.Setunský 2018

Uvedení osob kolem papeže z iluminace horologia zleva doprava:
·S·GR€GORI‘ – papá Sv.Řehoř VII.osvíc.duch.sv.- soudce(*‘1022) 30.6/1073÷25.5/1085+
– (Matilda z Canossy, markrab.Toskánská - lobing (*1046) 1052÷1115+)
·I·€·
– Iannus €piscopus s mitrou - žalující 1.Olom.biskup (*‘1032) 1063÷1085+
·R·
– papežský legát Rudolph - uvalil na bisk.Gebharta papežskou klatbu ‘X‘
·ABBAꝚ·
– advokát (biskupa Jana), opat z kláštera Rajhrad Bogelatus? 1071÷1088+
– stojící Český kníže Vratislav II. vlevo dole bez označení
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·mARC‘· a
·Hod-LATA· – lobing kníž.Vratislava u papá Řehoře VII. prostřednictvím Marka a Hodlaty
·h·E·
‚X‘
·DUX·
·PETR·Ᵹ·

– Hermann Episcopus -Bamberský biskup (1065÷1075) - Obhájce
– 8.Pražský bisk.Gebhart (*1040) 1068÷26.6/1090+ s mečem klatby nad hl.
– údělná knížata - svědci, Ota Sličný - Olomoucký a Konrád Brněnský
– designovaný 9.pražský biskup r.1073(5.Olomoucký biskup 1099÷1104+)

R·SkriptOR· – písař R., benediktinský mnich neznámého původu
h.pictor
– malíř Hildebert Všebor z Vršů *‘1043÷23.1/1117+,spolužák kronik.Kosmy,
– autor projektu král.cesty Pražského hradu po r.1070,
– 4.opat Sázav.klášt.Božetěcha 1091÷1096 a
– 1.opat kláštera v Třebíči 1104÷1106(stavitel 1.gotické basiliky Sv.Prokopa)
EVER-WIN‘· – pomocník malíře Everwin, Hildebertův spolupracovník několik desítek let
Uprostřed scény trůní ze ¾ čelně zprava blahoslavený papež Sv.Řehoř se svatozáří nad
hlavou s mitrou a se symbolem ducha svatého – holubicí u hlavy. Žalobce, stojící za
gestikulujícím, trůnícím papežem, olomoucký Iannus €piskopus v biskupském plášti s mitrou
a berlou, naznačuje gestem ruky výhradu. Za ním stojí benediktinský opat s opatskou berlou
– advokát, zřejmě opat Bogelatus z benediktinského kláštera v Rajhradu a zcela vlevo za
nimi papežský legát Rudolf, který uvalil na obžalovaného pražského Episcopa Gebharta
klatbu, opět s rukou v gestu výhrady. Dole pod nimi vzhlíží vousatá nazrzlá postava
v zeleném plášti českého knížete Vratislava II.(vousy znakem sporu), který drží v ruce
rozvinutý list s žalobou textem k sobě, a s druhou rukou v gestu výhrady proti straně
obžalovaného.
Z opačné strany naslouchá papeži stojící Gebhartův obhájce, bamberský Episcopus
Hermann I. (1065÷1075,1084+) s mitrou a v plášti, zároveň zřejmě i jako zástupce
Mohučského arcibiskupství (Theodor Lindner : Hermann I. Bischof von Bamberk, Obecný německý
životopis (ADB), sv.12, Lipsko 1880, str.123) a v rukách drží rozvinutý text žaloby vznesený
papežskou synodou proti pražskému biskupovi. Latinský text Gregoriho začíná slovy ‚Sladká
žízeň …..‘ - další text se mi nepodařilo rozluštit. Hermann byl kontroversní osobou, neboť
nezískal úřad biskupa řádnou volbou a byl podezříván ze simonie. Zároveň však zastával
v letech 1069-1075 úřad ministra financí pro krále Jindřicha IV. a pallium získal až při
společné cestě do Říma r.1070.
Za obhájcem stojí s tonzurou obviněný Pražský biskup Gebhart v klatbě (Jaromír) s berlou,
ale bez mitry a biskupského pláště, v rozepjatém plášti benediktinském. Nad hlavou mu stojí
v pozadí alegorická postava vousatého starého muže v zeleném plášti s napřaženým mečem
klatby se znakem ’X‘. Před ní pak stojí dvě postavy s vysokou mírou podoby, bratrů –
Moravských údělných knížat ‘DVX‘. Vlevo nejmladšího Oty Olomouckého v zeleném plášti
s rukou v gestu výhrady a vpravo nazrzlá hlava postavy v pozadí se zlomkem zobrazeného
modrobílého pruhování svrchního oděvu – znak odporu, zřejmě Konráda Brněnského.
Závěr: Z uvedeného popisu je zřejmé, že strana žalobce byla podporována knížetem
Vratislavem a osobami s gestem výhrady, přičemž zelený plášť sjednocuje stranu knížete
Vratislava a značí, že správou lidu a hradů byl tehdy v Čechách pověřen kmen Zličanů. To
znamená, že biskup Jaromír měl v rodině podporu pouze bratra Konráda Brněnského a
kníže Vratislav s Otou Sličným Olomouckým stáli na opačném břehu sporu v otázce další
existence Olomouckého biskupství. Papež Řehoř VII. vrátil svým rozhodnutím Olomouckému
biskupství apoštolské výsady a biskup Iannus-Jan vykonával funkci biskupa až do své smrti
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v červnu roku 1090+. K roku 1085 došlo vzhledem ke vzniku tohoto kolektáře ke třem
zásadním událostem.
1. Kníže Vratislav II., jako zakladatel Olomouckého biskupství, byl korunován císařem
Jindřichem IV. na prvního krále Čechů a horologium mohlo bylo vytvořeno pro krále
k této významné události, k čemuž sloužil iluminovaný dedikační list od Hideberta.
2. Zemřel Olomoucký biskup Iannus a připravovala se volba nového biskupa, přičemž
dedikační list měl být určen novému nástupci jako potvrzení práv olomoucké kapituly
papežem Řehořem VII.
3. Zemřel v Salernu na útěku 25.5/1085, v sídle Normanů Roberta Guiscarda, ochránců
papežských práv římského Lateránu a papežských států, řádně zvolený papež Řehoř
VII.,autor ‚Dictatus papae‘- 27 autorit papeže. Byl po své smrti, mimo jiné, pro účinek
přijatých autorit uznáván za svatého (viz svatozář na iluminaci). Blahořečen však byl
až r.1584 a svatořečen r.1728.
Na základě výše uváděných faktů řadím vznik iluminace kolektáře do roku 1085/6.
Zalíbení knížete Vratislava v Olomouci se znovu otevřelo po smrti údělného knížete Oty
Sličného v r.1087, kdy Vratislav do Olomouce dosadil svého nejstaršího syna z 3.manželství
se Svatavou, prince Boleslava (*1063) 1187÷11.8/1091+. Ale to už je další kapitola sporů
dějin Moravy. Příbuzenský vztah a společná agenda ve vztahu stran papá Řehoř –
markraběnka Matylda Toskánská versus říšsko-německý král Jindřich IV. – Pražský biskup
Gebhart, vyústily ve snětí klatby a opětné uvedení do úřadu biskupa Gebharta v Praze
papežským dokumentem k 1.září 1074, jak nám výše sděluje kronikář Kosmas.
K příbuzenství Přemyslovců s rodem Matildy Toskánské po přeslici (viz Kosmas k r.1073,
II/XXXI) jsem provedl rekognoskaci rodových vazeb s těmito závěry:
Zrodem obou větví byl Burgundský král Conrad I.(III.) (*922) 11.7/937÷19.10/993+, který byl
2x ženat. Poprvé byl ženat asi v létě r.937 s dcerou Anglického krále Edwarda I. Staršího a
jeho 3.ženy Eadgifu - Adivy (*920), též Adivou, Burgundskou královnou 937÷23.3/963+
(hnědá větev rdkmn-viz s.6). Byla to jedna ze dvou nevěst z námluv budoucího Otto I.
Velikého (*912), spolu se starší sestrou Edith (*910÷946+) z otcova 2.manželství, které se
konaly v Sasku r.929 i za přítomnosti Českého knížete Václava. Otto I. si tehdy vybral
vrstevnici Edith (Kosmas, I/ XIX, s.40) a mladší účastnice skončila u vládce ‚….někde pod
Jupiterovými horami‘, na dvoře Burgundského krále Rudolfa II. 912÷937+, jako budoucí
nevěsta jeho syna Conráda III. Tato 9-letá dívka Adiva se zřejmě upnula na Conradovu roční
sestru Adelheid (*928), s kterou asi strávila valnou část svého působení u dvora. Anglická
cizinka Eadgifu-Adiva asi k Adelaide přilnula a obě musely být často vidět pospolu. Protože
byla zřejmě hezká, stejně jako miminko Adelheida a její anglické jméno se v Burgundsku
ještě nenaučili používat, dostala asi přezdívku po malé slečně „Krásná Adelheida = Adelaide
Belle, Adellaide of Bellay“. Později, když dorostla, oslovovali ji zřejmě vybraným běžným
jménem „Hemma“. Po 7-mi letech mládež dospěla a kolem roku 936/7 byl pár sezdán. Ze
spojení Conrada I. & Hemmy - Adivy se narodila roku 937 první dcera, která dostala jméno
po matce, Eadgifu (Adivea, Adiva) Burgundská, jinak rovněž asi zvaná Hemma, jež se roku
953 provdala za budoucího Českého knížete Boleslava II. „Do roku 955 se Conrádovi I.
narodilo alespoň jedno další dítě“ - dcera Gisela Burgundská, pozdější vévodkyně Bavorska
s Jindřichem Svárlivým – viz hypotéza č.6, Boj Přemyslovců o Čechy a Moravu v 10.st. –
ČNS Tábor 2018, Jan Setunský, s.8 ( http://www.cns-tabor.cz/file/vaclav_boleslav_III..pdf ).
Další rozrod Přemyslovců pokračoval ve smyslu hypotézy č.5 tamtéž, když kníže Jaromír
(*asi 972) byl vnukem Hemmy-Adivei a zřejmě po ztrátě rodičů byl adoptován do základní
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rodiny dědy Boleslava II. & 4.manž.Emmy Reginy Italské *948÷1006+, přičemž ta byla dcerou
právě Adelhaidy Burgundské (*928÷999+) & Italského krále Lothara II. 948÷950+. To samé
potkalo zřejmě i staršího Oldřicha *as962÷1034+ (v mládí jako rukojmí v říši), který se zřejmě
narodil již Boleslavovi? – nejstaršímu synovi Boleslava II. a jeho 1.manželky N.N., a byl jako
bratranec Jaromír po smrti rodičů stejně tak adoptován do rodiny Boleslava II. V té se oba
stali bratry společně s nejmladším, tehdy jediným žijícím synem Českého knížete Boleslava
II., Boleslavem III. (*as970). V dalším vývoji následoval ve vládě po smrti otce r.999 Boleslav
III., který pak upřednostnil během své vlády při odjezdu do Polska za svého zástupce adopt.
bratra (jinak synovce) Jaromíra, neboť byl potomkem od stejné matky / babičky Adivy,
přičemž druhý adopt. bratr Oldřich byl sice asi o 10 let starší, ale od jiné matky a v Čechách
spíše cizincem (vyrůstal v Bavorsku, kde získal i jméno po biskupu Udalrikovi). Po knížecí
vládě Oldřicha následoval syn Břetislav I. a pak jeho synové Sytihněv II. a kníže Vratislav II.,
jejichž bratrem byl i biskup Jaromír – Gebhart.
Podruhé byl král Conrad I.Burgundský ženat r.963 s Mathildou Francouzskou (*943÷1/981+),
dcerou Fr.kr.Ludvíka IV. & Gerbergy Saské a jejich dcera Gerberga Burgundská *965÷1019+
se stala r.997 vévodkyní Švábska, když se r.988 provdala za Hermanna II. Conradina,
Švábského vévodu 997÷4.5/1003+. Jejich dvě dcery, starší Mathilda (*988) a mladší Gisela
(*990) se velice dobře provdaly. Mathilda nejprve r.1002 za vévodu Korutan a markr.Verony
Saliana Conrada I. (*975÷1011+) a hned r.1011 za Fridricha II., hraběte z Baru a vévodu
Dolního Lotrinska 1019÷1033+, když Mathilda zemřela již 1032+. Jejich dvou dcer, sirotků ve
věku 15 a 13 let, Sophie z Baru (*1018) a mladší Beatrice z Baru (*1020) se ujala adopcí
matčina sestra Gisela. Gisela se totiž provdala náramně, a sice r.1016 za budoucího krále
Německa z dynastie Salianů Conrada II. *990÷4.6/1039+. S tímto skvělým původem se pak
r.1037 Beatrice z Baru, nyní jíž jako vévodkyně Toskánská, provdala za jednoho
z nejbohatších Evropanů, Toskánského vévodu Bonifáce III. (1027÷1052+zavr.). Dcerou jim
pak byla r.1046 narozená Mathilda z Canossy, od úmrtí staršího bratra Frederika r.1055,
dědička Toskánska a skoro celé Lombardie (od 1056, fakticky 18.4/1076÷24.7/1115+)
markraběnka Toskánská.
Závěr: To co psychologicky spojovalo Pražského biskupa Jaromíra s Mathildou, markrab.
Toskánskou nejvíce, byla asi adopce předků do vládnoucí rodiny. Mathildina adoptovaná
matka měla v rodině o 4 roky staršího bratra Jindřicha III., *1016÷10/1056+, od r.1046 císaře,
stejně jako Jaromírův adopt. děd Oldřich žil v rodině knížete Boleslava II. a Mathilda i Jaromír
měli o pět generací zpět společného předka Conrada I., Burgundského krále.
Další vývoj v Čechách a boj o investituru mezi papežem Řehořem a králem Jindřichem IV.:
Když papež Řehoř VII. jmenoval bez souhlasu krále Milánského arcibiskupa, rozhořel se spor
o investituru biskupů mezi králem Jindřichem IV. a papežem. Papež naopak r.1074/5 vydal
‚Dictatus papae‘, kterým závazně vyhlásil celibát a stanovil právo papeže nejen rozhodovat
s konečnou platností ve věcech křesťanstva, ale i právo odvolat císaře a žádal odvolání
biskupů zvolených simonií (světskými vládci). Na to reagoval Jindřich svoláním ‚synody‘ 26
biskupů do Wormsu r.1076, kde byl Řehořův pontifikát zrušen. Ten obratem zbavil Jindřicha
titulu krále a uvalil na něj klatbu. Šlechta začala Jindřichovi vypovídat poslušnost. Nakonec
se r.1077 bos a v rouše poustevnickém dostavil Jindřich IV. pěšky v tuhé zimě přes Alpy do
Canossy k papeži, který zde dlel u Matildy, markraběnky Toskánské a prosil za odpuštění.
Tři dny čekal před branami v mrazu bos, než dostal papežské rozhřešení.
Vratislav zahájil v 60.letech doma rozsáhlou investiční činnost. Pro dopravní obslužnost to
bylo budování újezdů, cest a stavba hradů. Financování mu umožnil objev ložisek stříbra ve
Sříbrné Skalici poblíž Sázavy. Následně s probíhající výstavbou kolegiátní kapituly sv.
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Petra a Pavla na Vyšehradě, zahájil zde i stavbu kamenného knížecího paláce, kam přemístil
své sídlo z Pražského hradu, kde probíhala pod patronací biskupa přestavba rotundy Sv.Víta,
Václava a Vojtěcha na kapitulní basiliku. Když Polsko napadlo r.1073 Čechy, chystal se
Vratislav k odvetě s pomocí krále Jindřicha. 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). Ten 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 v zimě
r.1077 se Jindřich IV. nenapravil a tak byl v březnu téhož roku navržen a zvolen protikrál
Rudolf Švábský (měl za manželku Matildu, sestru Jindřicha IV.) a 25.května 1077 korunován.
Trestní výpravu Jindřicha v 5 a 8/1077 do Švábska Vratislav vojensky podporoval. Rudolf byl
v bitvě těžce zraněn, když přišel v řeži o ruku a zemřel. Po 1.bitvě obdržel vojensky zaměřený
a nadaný Pražský biskup Gebhard (Jaromír) na dvorském sjezdu v Norimberku od krále
Jindřicha IV. (na doporučení příbuzné markrab. Matildy z Canossy), funkci říšského kancléře
a spory s Vratislavem načas utichly.
Roku 1080 svolal Jindřich oddané biskupy do Brixenu a nechal zvolit vzdoropapežem
Clementa III. Završením vývoje bylo vojenské tažení Jindřicha IV. na Řím. Ve vojsku byla
početná družina Čechů, pod vedením dobrodruha Wiprechta z Grojče, s Bořivojem II., synem
Vratislava. Řím byl roku 1083 dobyt, mimo Andělského hradu s papá Řehořem. Jindřich uvedl
vzdoropapeže Clementa III. na stolec a dal se konečně r.1084 korunovat císařem. Papež
Řehoř VII. si vyžádal smluvní pomoc Normanů, které vedl potomek exilových Vršovců
z Normandie Robert Guiscard. Blížící se vojsko Normanů donutilo Jindřicha k ústupu na
sever. Normané vytkli zástupcům obyvatel, že nemobilizovali ve městě odpor a připustili útok
na papeže Řehoře, a poté řádili v Římě jako dobyvatelé, přičemž vypálili v Lateránu i basiliku
sv.Clementa, patrona města Říma. Po stažení Normanů rozhořčení obyvatelé donutili papá
Řehoře k útěku z Andělského hradu k Normanům do Salerna, kde v květnu příštího roku
zemřel.
Na Moravě r.1078 založil Olomoucký údělný kníže Ota Sličný benediktinský klášter v
Hradisku u Olomouce s nejstarší dochovanou moravskou listinou rodinné donace. Příští rok
provdal Vratislav nejstarší 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 1084, 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.
Česká korunovace na Pražském hradě proběhla po dokončení ‚Královské cesty‘
zprovozněním 1.celokamenného Vratislavova (Juditina) mostu v Evropě stavební hutí Vršů
z Normandie a korunovační jízdou přes Vltavu na Vyšehrad až v červnu roku 1086. Ale to už
je další kapitola dějin, o které píši na jiném místě.
Je smutnou skutečností, že tento státotvorný dokument je stále součástí švédské knihovny
ve Stockholmu a ne vzácnou relikvií historie Moravy v Olomouci, odkud byl Švédy odvezen.

V Táboře, L.p. 2022

Jan Setunský – jas.setu@gmail.com

