
Boj Přemyslovců o Čechy a Moravu v 10.st. - ČNS Tábor 17.1.2018 Ing. Jan Setunský 

Věnováno Ing.arch.Václavu Tatíčkovi za zásadní objevy čtení fresek, iluminací a textů i prvků 

staveb při objasňování zcela nových skutečností z rané historie naší vlasti. 

 

Počátek 10.století probíhal na území střední Evropy ve znamení mocného náporu kmene Maďarů, 

kteří se za vlády Východofranckého krále Arnulfa Korutanského (877÷899+) usadili v Pannonii, 

když byli vytlačeni ze sousedství Chazarské říše severně od Černého moře směrem na JZ. Je 

evidováno historiky mezi roky 899 ÷ 955 na 25 tažení Hungarů po celé pevninské Evropě, včetně 

Iberského, Apeninského a Balkánského poloostrova. Tak roku 905 definitivně padla i 

Velkomoravská říše Mojmíra II. (894÷906+), kterou do konce století opakovaně atakoval z Bavor 

král Arnulf Korutanský (877÷8.12.899+) ve spojení s Mojmírovým bratrem, Nitranským 

Svatoplukem II. V Čechách tehdy po smrti Bořivoje převzal vedení země na 4 roky král Velké 

Moravy Svatopluk I. (890÷894+). Po jeho smrti byl povolán roku 895 k vládě v Čechách Spytihněv 

(895÷915+), syn Bořivoje & Ludmily. Spytihněv s Vitislavem (*?865÷900?+), vnukem Křesomysla 

(viz rodokmen var.1 přednášky z 16.12.17), byli v mládí drženi v říši jako rukojmí Arnulfa 

v Bavorském Řeznu. Ze Znojemského rodokmenu vyplývá, že byl po celé období své vlády pod 

vlivem Vršovců. Domnívám se, že dal vybudovat pohřební tumbu a upravit kostel sv.Jimrama 

z doby Křesomysla pod vrchem Žiži na Pražském Hradě (dnes ozn. jako Bořivojův kostel P.Marie) 

a byl zde pochován. V době jeho 20-leté vlády došlo přerušením dunajské cesty Hungary k rozvoji 

obchodu z východu na západ přes Krakov a Čechy. Jeho štít na fresce Znojemské rotundy nese 

poprvé výsostný znak nosorožčího rohu (opakovaně pak u Václava a Boleslava, viz popis níže). 

Je možné, že v závěru života zahájil projekt stavby rotundy neznámého patrocinia, budoucí 

diecézní kostel sv.Víta. Po jeho smrti převzal vládu roku 915 jeho bratr, kníže Vratislav 

(915÷921+), kterému se podařilo uzavřít s Maďary mírovou smlouvu a uchránit tak Čechy před 

jejich nájezdy. Naopak zajistil armádě Maďarů průchod územím Čech na pomoc Slovanským 

Srbům (Venedům) kmene Havolanů a Sprévanů na řece Havole a Sprévě, proti Sasům Jindřicha 

Ptáčníka, zvoleného z nové dynastie Liudolfingů (Ludvíkovců) Východofranckým králem 

(919÷936+). Tlak Maďarů na Franckou říši vytvořil v období cca 10-ti let prostor pro mírový vývoj 

v Čechách. Vratislav pokračoval v obchodních aktivitách bratra. Návrat tlaku Francké říše přinesl 

opět až rok 929.  

Roku 907 porodila kněžna Drahomíra z Havolanů ze Stodoran, žena knížete Vratislava I., 

dvojčata. Prvorozeného Václava (*907÷28.9.929+) s Boleslavem (údaje z fresek Znojemské 

rotundy, viz V.Tatíček , NDČM, Apropos 2001, str.45). 13.února 921 umírá náhle Vratislav, který 

se zasloužil o dostavbu basiliky sv.Jiří na Pražském Hradě (viz příspěvek - ČNS Tábor z 16.12.17, 

str.10). Václav s Boleslavem byli jako nezletilí, z pověření sněmu, svěřeni do péče babičky 

Ludmily a Drahomíra se stala regentkou (921÷925). Po vyhrocení sporů o výchovu mladého 

kněžice chtěla Ludmila podat demisi, nebyla však Drahomírou přijata. A tak se bez dalšího 

rozhodla porušit rozhodnutí sněmu a přestěhovala se na oblíbený Tetín, Václav byl poslán k výuce 

na Budeč. Ludmila se nevrátila a odmítala komunikovat s vládními předáky Tunnou a 

Gommonem, kteří s ní přišli projednat vlastizrádné porušení rozhodnutí sněmu, spočívající 

v zodpovědnosti za směřování vývoje budoucího knížete. Ač byli na Tetín vpuštěni, ona je 

nepřijala. Ti se cítili poníženi a nařídili násilné vniknutí do objektu. Zde žalmy zpívající Ludmile 

přednesli obvinění z vlastizrady. Rozsudek těchto zástupců sněmu, zřejmě se soudní pravomocí, 

následoval ihned. Smrt uškrcením (houžví). Psal se den 16.září 921. Ludmila byla pohřbena na 

Tetíně „pode zdí hradní“ (v jeskynní chrámové prostoře velikosti basiliky pod ostrohem hradiště). 

Její smrt byla pučem opozice proti vládnoucí rodině a Drahomíru vyděsila. Oba aktéři krizovou  
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situaci hrubě nezvládli. Tunna ihned utekl i s rodinou, kolega byl zadržen a odsouzen. Jeho žena 

způsobila smrt jeho potomků, což Kristián v legendě presentuje jako důkaz Ludmiliny svatosti. 

Drahomíra s cílem své rehabilitace dala hned příkaz k výstavbě kostela Michaela archanděla na 

Tetíně. Vládní garnitura se proměnila, přináší zvrat v zaměření orientace křesťanství v centru 

Čech. Kouřimskými a rodem Vršovců vyznávané křesťanství východní se staroslověnštinou, jehož 

základ položili věrozvěstové Konstantin a Metoděj na Velké Moravě, ztratilo sice smrtí své 

zastánkyně Ludmily v Čechách hlavní osobnost, ale s počátkem kultu její svatosti se začalo 

naopak nadechovat a získalo řadu kostelů, které katolická církev po puči opustila. To katolický 

klérus Drahomíře nikdy neodpustil. Za této situace se roku 925 Václav ujmul vlády a poslal matku 

Drahomíru až do její rehabilitace do vyhnanství (V.Tatíček, BA2, str.27n). Také nařídil retranslaci 

Ludmily k Bořivoji do kostela P.Marie při dokončené basilice sv.Jiří na Pražský Hrad. Původně měl 

být převoz utajen a proběhnout za tmy, ale když probošt Pavel zjistil 19.října 925 při odkrytí desky 

hrobu zázrak neporušenosti tváře Ludmily (vliv proudění vzduchu v prostorách jeskyně), s radostí 

se příjezdu ostatků zúčastnil i Václav. Ale 21.října při ukládání ostatků nevysvěcená basilika tělo 

nepřijala. Připravený hrob byl zaplaven vodou. Do Řezna byl vznesen dotaz k návrhu řešení. 

Biskup Tuto nařídil pohřbít a vyslal zástupce k vysvěcení sv.Jiří, které proběhlo 4.11.925. Po 6-ti 

dnech pak byl vysvěcen i hrob s ostatky Ludmily. Další zázrak – vysvěcená basilika už tělo 

sv.Ludmily přijala (V.Tatíček, BA2, str.45n). Václav dále rozhodl o realizaci projektu z doby 

Spytihněva na výstavbu rotundy v centrální části vrchu Žiži, jako budoucího diecézního kostela. 

Král Jindřich po prvním jednání odhalil ihned Václavovu slabinu a rozhodl se využít jeho zbožnosti 

k otočení nepříznivého vývoje katolického náboženství v Čechách. Právní základ k vymahání 

tributu podle Karlovců za Pipina neměl. Sám císařem nebyl a nedal se korunovat ani králem. 

Mírová dohoda Jindřicha s Václavem byla založena na dobrovolnosti přijetí zřejmě těchto  

požadavků (V.Tatíček, Apropos 2000, BA2, str.5÷26)..  

1. Kníže Václav bude prosazovat v Čechách západní křesťanství katolické – latinské proti 

východnímu – staroslovanskému. 

2. Český kníže ve smyslu „rozděl a panuj – divide et impera“ udrží mírové podmínky v zemi, 

ale zachová autonomii Kouřimského údělného knížectví subregula Raduslava II. Slavníka 

(Jindřichova zetě), garantovanou Sasy.  

3. Oba státy zachovají vůči sobě současný stav - status quo. 

Král Jindřich si Václava oblíbil a nabídl mu pro nový kostel vzácnou relikvii, rámě sv.Víta. 

Orientace ‚pražského‘ knížectví v 9.století na sousední Bavorsko s centrem v Řeznu, se začala za 

Václava otáčet k Sasku, které nástupem saské dynastie Jindřicha Ptáčníka roku 919 získalo v říši 

prioritu. Václav do roku 929 toleroval v Čechách východní křesťanství, sám však směřoval 

k latinskému. Po smrti údělného knížete Raduslava II. Slavníka (928/9?+), se Václav rozhodl 

omezit autonomii Kouřimského knížectví, odepřením práva dědičnosti údělu pro Raduslavova 

syna, mladého Raduslava III. Slavníka  (*910÷18.3.981+), a zajistit pevnou centrální vládu 

v Čechách (viz Hildebertův rodokmen v Příloze). V průběhu následující občanské války padlo 

mnoho obětí a žádná ze stran neuhnula. Předmětem sporu byla zřejmě i Václavova snaha 

centrálně omezit působení východní církve a instalovat v budované rotundě stoličného vrchu Žiži 

ostatky sv.Víta (Jan Setunský 2017).  

Změna politické situace na české scéně, kterou započal svým sňatkem s nemanželskou dcerou 

Jindřicha Ptáčníka roku 908 Raduslav II. Slavník (*‘875÷928+), slavný Přemyslovec, přinesla  
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konkurenční boj mezi oběma hlavními větvemi rodu Přemyslovců. Slavníkovci a vládnoucími 

Přemyslovci z rodu Bořivoje (rodokmen var.1, ČNS Tábor 16.12.2017). Stavba basiliky sv.Jiří 

(patron Anglie a Srbska) knížetem „navracejícím slávu“ Boemů - Vratislavem I. na Pražském 

Hradě, byla možná i signálem hledání nové zahraniční politiky. Pokud proběhla vítězná bitva 

Hungarů proti Sasům, kdy bylo východní Sasko rabováno a Jindřich zůstal obležen na hradišti u 

polského Püchen (Dětmar, argo 2008, I / 15, str.42), v roce 919 (de.wikipedia.org/wiki/Datei: 

Kalandozasok.jpg) oproti roku 924 (Lübke, RGSEO I č.21b, str.36), pak asi draze vykoupený mír 

na 9 let vypršel právě roku 928, kdy Jindřich opět napadl Polabské Slovany, dříve podporované 

Maďary. Válka trvala do srpna 929 a byla pro Slovany deklasující (Widukind – I / XXXV). Tehdy 

založil Jindřich hrad Meissen – Míšeň (Dětmar, I / 16). Své přítomnosti v regionu Jindřich využil 

k demonstraci své síly proti Čechům před Prahou zřejmě počátkem října 929. Předpokládám dle 

předchozího, že tato událost dostala právní důvod až po zavraždění knížete Václava. Jako 

vedlejší důkaz slouží zde zmínka mnicha Widukinda z Corvey, uvedená v kronice Dějiny Sasů, 

v závěru kapitoly I / XXXV, když uvádí zřejmě zmínku o zázraku nesmytelné Václavovy krve: 

„Vypráví se o jakýchsi jeho zázracích; protože to však nemůžeme dokázat, rozhodli jsme se o nich 

pomlčet“ (Jan Setunský 2017).  

Východofrancký tlak od roku 925, nyní už ale ne tolik z Bavor, ale ze Saska, řešil mladý Václav 

svatbou se saskou princeznou roku 925 a zároveň uzavřel asi i výše uvedenou Mírovou dohodu 

(udělování území v léno ještě nebylo zavedenou praxí). Zdá se, že král Jindřich rychle pochopil jak 

využít velmi zbožného Václava ke svým cílům. Slíbil mu vzácnou relikvii v podobě rámě sv.Víta 

(dětský mučedník, patron Sasů) pro nově budovanou rotundu v centru Pražského Hradu, s cílem 

potlačit v Čechách východní křesťanství. Za této situace se sešly zainteresované strany ve Staré 

Boleslavi, kam byl Václav dle legendy formálně pozván svým bratrem na křtiny syna Strachkvase 

(Kristiána). Zde se po přerušené občanské válce znovu setkali kníže Václav a Raduslav III.  

Vyhrocení sporu hrozilo přerůst v totální občanskou válku. Ani za této situace kníže Václav 

nepolevil ale oznámil, že po dokončení rotundy sv.Víta předá vládu bratru Boleslavovi a dále 

prosazoval centralizaci moci ve státě s omezením autonomie Kouřimského knížectví. Však se 

Jindřichovi zavázal dodržet autonomii pouze pro Raduslavova otce. Nakonec podle Kristiánovy 

legendy před nastoupenými vojenskými družinami navrhl raději osobním soubojem s Raduslavem 

rozhodnut kdo bude vládnout, než riskovat další masové zabíjení. Raduslav se postavil k boji, ale 

v rozhodující chvíli se s odvoláním na Božské znamení kříže na Václavově čele knížeti Čechů 

podvolil. Václav předal Raduslavovi „políbení míru“ a ještě týž den ho vyslal jako nedotknutelného 

posla (slovo „posel - botet“ nad postavou Raduslava na iluminaci Gumpoldovy legendy) s 

výsledkem jednání ke králi Jindřichovi do Saska. Raduslav s družinou a poselstvím odjel, ale 

zastavil se večer na hranici knížectví na Hněvsově mlýně. Po stresu z předchozí situace a po 

občerstvení družiny, se za uvolněné pozornosti okolí vrátil se svými nejbližšími před svítáním do 

Staré Boleslavi. Cítil se před vlastní družinou hluboce pokořen z předchozího neúspěšného 

souboje i z přednosti vládního úředníka Boleslava před ním, údělným knížetem, při přípitku na 

hostině (viz iluminace). Tehdy se rozhodl ke krvavé pomstě rodu Bořivojovu a připravoval si 

podmínky (tlumočení údajného příkazu Boleslavova knězi Krastějovi), aby podezření padlo na 

Boleslava. Zastihl knížete Václava při jeho sólo příchodu na ranní pobožnost před kostelem 

sv.Kosmy a Damiána, kde jej napadl. Kníže Václav, ač neozbrojen, útočníka srazil a krvácejíc z 

ruky pokračoval ke kostelu. Teprve druhý útok vedený na hlavu knížete, jej těžce zranil. Potáceje 

se padl na dveře kostela, kde byl zběsilým Raduslavem mnohanásobně smrtelně pobodán. 

Raduslav se ihned stáhl a nepozorovaně se vrátil na mlýn. Scénu nám o 130 let později zobrazil 

na iluminaci opisu Gumpoldovy Svatováclavské legendy Vršovec Hildebert, později 4.opat  
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Sázavského kláštera Božetěch, a kresbu popsal a kryptogramy osvětlil Václav Tatíček v knize 

Boleslavské atentáty – atentát první (BA1) a čtvrtý (BA4), Apropos 1999 a 2002, str.58n a 89n. 

Zločin se mu podařil dokonale. Geniální V.Tatíček jej pro nás objasnil až po 1070-ti letech!! Však 

po retranslaci ostatků knížete roku 932 na Pražský Hrad, dokázal Raduslav k 1.výročí 

zorganizovat (s pomocí probošta Pavla - Boleslavem pověřeného vyšetřovatele) předčítání 

legendy o umučení Václava Boleslavem ve staroslověnštině. Z kreseb dále vyčteme u Václava 

výtku na jeho nemanželský vztah (asi 922/3), ze kterého se mu narodil syn Zbraslav. Z řádného 

manželství roku 925 se mu pak narodila dcera neznámého jména (Jan Setunský 2017).  

Všeobecné mínění, které po atentátu zavládlo, přisoudilo vraždu knížete, s motivem zmocnit se 

vlády, Boleslavovi. Řada drobných zázraků a náchylnost obyvatel k pohanským pověrám, vytvořily 

mezi lidem z knížete Václava svatého mučedníka. Tuto vizi převzali vládci sousedních zemí a 

později i sama katolická církev. Svatořečen byl však Václav asi až ke 100.výročí umučení. 

V následujícím období vznikla celá řada legend o smrti sv.Václava, žádná však nepojmenovala 

skutečný průběh událostí tak, jak z rodinného archivu Vršovců situaci vykreslil a skrytě popsal 

Hildebert Všebor z Vršovců kolem roku 1056÷9, včetně zobrazené kněžny líbající nohy 

sv.Václava, kterou je možná Hildebertova sestra Arabona – 1.žena krále Vratislava I. a ne Emma 

Regina (viz o Wolfenbütelském rukopisu, BA4, str.99). Svědek presbyter Krastěj, celebrující 

v kostele ve Staré Boleslavi, po hrůzném činu ihned utekl do Bavor a přijal mnišský šat v klášteře 

sv.Jimrama v Řezně. Obsah jeho svědectví objevil po roce 980 až Kristián. Existovalo ale ještě 

svědectví druhé osoby, zřejmě exponenta strany Vršovců z družiny Raduslava, které znal 

Hildebert z rodinného archivu. Dlouhé vlády v Čechách se ujímá Boleslav I. (929÷967+) &   

Biagota (*910?÷950?+)(Jan Setunský 2017).  

Kníže Boleslav zahájil nezávislou, ofensivní politiku. Nejdříve ale musel snést demonstrativní tlak 

říšských vojsk krále Jindřicha před Prahou těsně po smrti Václava, jak bylo již výše vzpomenuto. 

Jeho přítomnost je možno chápat jako odpor proti vypovězení Mírové dohody s říší umučením 

Václava. Před Prahou se mu od Boleslava jistě dostalo potvrzení předchozích dohod. Možná 

připomněl Jindřich i požadavek na placení tributu, odvolávaje se přitom na výši stanovenou již za 

Karlovce Pipina. Boleslav se však k tributu dobrovolně nepřihlásil. Nejdříve se musel soustředit na 

překonání krize ve státě. Jako obviněný ze smrti Václava se tvrdě vypořádal s opozicí ve vládě. 

Následně se soustředil ve velké míře na obchod mezi východem a západem Evropy. Vojenskými 

výpady postupně získal pod svůj vliv východní území Krakovska, Lvova a Červenohradů a jižně k 

soutěskám Dněstru. Oblast původních Stadiců, praprapraděda Přemysla. Hlavním artiklem se stal 

obchod s otroky, kožešinami, cínem a potravinami. Prudký, nezadržitelný rozvoj města Frága do 

poloviny 10.století zapsal ve své zprávě o putování Evropou roku 965/6 židovský obchodník a 

zpravodaj córdobského chalífy, Ibráhim ibn Jákúb: „Město Frága je vystavěno z kamene a vápna a 

je největším na východě co do obchodu…“. V této souvislosti musím zmínit velice žádané dodávky 

pevných kůží  z nosorožce, žijícího v pásu na západ od dnešní Gruzie a Ruska, který byl v 11.st. 

vybit, a které se používaly pro výrobu středověkých bojových štítů. Charakteristický výstupek rohu 

na kůži z hlavy zvířete (ve tvaru dívčího ňadra), se stal prvním heraldickým symbolem na štítech 

Čechů v Evropě (V.Tatíček, PL, Apropos 1998, str.41n). U Přemyslovců na Jižní Moravě a 

Brněnsku, od Mnaty počínaje, jej tvořila rozeta (8 okvětních lístků kolem středu na bílé ploše) a u 

Olomouce půlený čevenobílý štít. Boleslav se oženil s Biagotou kolem roku 926. Jediná písemná 

zmínka o kněžně je pouze na dvou českých denárech ‚BIAGOTA CONIIX‘ (viz E.Fiala, České 

denáry 1895, F-XXVI / 52 a 55). Čtení jména ‚Bigotte‘, můžeme vysvětlit jako ‚slepě věřící‘,Čtení  
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jména  ‚Dvojbožská‘, by mohlo směřovat k původu z Polabských Slovanů – Obodritů a Vágrů (viz 

Widukind – III / LXVIII a E.Fiala tamtéž, str.42, pozn.1) (Jan Setunský 2017).  

Prvorozený Boleslavův syn, Boleslav II. (*927÷999+), se připravoval na vladařskou dráhu a byl 

otcem školen ve vojenství. Druhý Boleslavův syn Strachkvas - Kristián (*929÷996+), který byl 

v době Václavovy smrti v Boleslavi asi pokřtěn, byl v průběhu svého mládí, podle slibu otce po 

Václavově smrti, odeslán do opatství kláštera v Řezně a připravován na církevní dráhu; což otec 

přinesl jako úlitbu Bohu za spáchaný hřích zabití Václava na jeho panství. Dokončení stavby 

rotundy sv.Víta v průběhu roku 931/2 proběhlo pod patronací Boleslava a svěcení provedl 22.září 

na svátek sv.Jimrama 932 generální vikář pro Čechy, Michael (opravuji tímto chybu z minulé 

přednášky 16.12.2017). Michael byl Václavův přítel, jež váhal s podporou Boleslava (Kosmas – I / 

XVIII, str.40, k roku 929:  Michael biskupem v Řezně 942÷972+). Následně proběhla dostavba 

jižní apsidy ke sv.Vítu a 4.března 933 tam zřejmě proběhla retranslace Václavových ostatků 

z Boleslavi do Prahy. Uložení ostatků předcházel opět zázrak neporušené tváře, hlavy 

s narostlými vlasy a končetin s nehty. Václav byl od této doby uznáván širokou veřejností svatým 

mučedníkem (Jan Setunský 2017).  

 První dcerou Boleslava I., narozenou roku 932, byla Dobrava, kněžna Poláků (965÷977+), která 

byla ve 33 letech provdána do Polska za knížete Měška (960÷992+). Byla hlavní nositelkou 

křesťanství v Polsku. Druhou dcerou narozenou roku 935 pak byla Mlada. Její zbožnosti lze přičíst 

pozdější úspěch knížete bratra, Boleslava II., při zřízení ženského Benediktinského kláštera sv.Jiří 

na Pražském Hradě, ale zejména Pražského biskupství při již diecésní rotundě sv.Víta, roku 973. 

Období let 930÷950 je prakticky beze zpráv o vládě na území Boemů. Předpokládám, že bylo dále 

budováno, opevňováno a zdokonalováno sídlo Pražského hradu a podporována mezinárodní 

obchodní tržnice v podhradí. V říši pokračoval zápas s Maďary. Ti porazili Jindřicha, když je 

napadl u polského Püchenu a oblehli jej. Unikl smrti. Psal se rok 934 a král se kál, že se postavil 

zpupně proti Bohu (Dětmar – I / 15, str.42). Ještě stihl na popud manželky Matyldy vyzdobit zlatem 

oltář sv.Víta v Corvey, dobudovat místo posledního odpočinku v Quedlinburgu a zemřel 

v Memlebenu, dne 2.7.936+ (Jan Setunský 2017).  

Novým králem v říši se stal Jindřichův syn, Saský vévoda Otto I. (*912÷973+). Počátek jeho vlády 

byl poznamenán celou řadou povstání a pokusů o odstranění mladším bratrem a podřízenými 

knížaty. Nakonec všechny porazil a vzpurná vévodství či marky rozdělil mezi příbuzné. Bavorské 

vévodství tak získal bratr Jindřich I. (948÷955+), který sice plánoval roku 939 s Mohučským 

arcibiskupem Fridrichem a Lotharingijci, vévodou Eberhardem a švagrem Giselbertem, odstavení 

Otty, a o Velikonocích 941 dokonce naplánoval odstranění bratra a vlastní korunovaci, ten mu 

však vždy odpustil (Widukind – II / XXV až XXXI).  Po zásahu Otty bratr Jindřich nakrátko utekl 

k Boleslavovi do Čech, ale už o Vánocích 941 byl vzat na milost (Widukind – II /  XXXVI). Tak byl 

založen vzájemný vztah knížat Čechů s vévodstvím Bavorů. Jindřich Bavorský pak až do konce 

života Ottovi věrně sloužil a České knížectví dostal od krále na starost. Král Otto I. byl od roku 929 

ženat s Ædgyth - Edith (*910÷946+), dcerou Ælfwearda (Edwarda) I. z Wessexu, krále Anglie. 

Královna Edith se stala klíčovou osobou, od které se odvíjel další osud knížat v Čechách, který 

popíši později v nové hypotéze. Přijela totiž na svatbu do Saska společně se svou 9-ti letou, 

nevlastní sestrou, Eadgifu -  Adivou (anglosasky čti Ea = A, Æ = E, f = v)  (Jan Setunský 2017).  

Boleslav I. byl s Ottou ve sporu od roku 936÷950 a stále odmítal tribut dokud si ho král Otto I. s 

novými podmínkami nad ním nevybojoval. Z tohoto údobí neexistují prakticky žádné relevantní 

údaje v kronikách k dějinám Čech. Boleslav zničil roku 936 do Čech vpadlé vojsko německé pod  
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vůdcovstvím saského hraběte Asika (E.Fiala, České denáry 1895, III/str.41). Jde o událost, kdy 

kníže Boleslav napadl sousedního podregula, zřejmě Kouřimského údělného knížete (Raduslava 

III. Slavníka – jež usiloval o vládu v Čechách), pro jeho údajnou spolupráci s říší, a král Otto proti 

Boleslavovi vypravil dvě vojska. Jedno složené ze Sasů a druhé z Durynků. Boleslav rozdělil 

vojsko též na dvě části a vyrazil proti Durynkům, jež donutil k útěku, načež Sasové toto vojsko 

vzápětí napadli a rozprášili. Pak pod dojmem vítězství relaxovali po boji a byli napadeni druhým 

vojem Čechů, který je zničil. Následovalo napadení hradu subregula a jeho úplné vyplenění – 

srovnání Staré Kuřimi se zemí. Snad tehdy si Slavníkovci dobudovali sídlo v Libici. “Válka pak 

trvala do 14.roku královy vlády…“ (pozn: vlády krále Otty I., ne Boleslava) 936÷950 (Widukind – II 

/ III). O 14 let později. „V té době se král (Otto I.) vydal na vojenskou výpravu proti Boleslavovi, 

králi Čechů…“ (Widukind – III / VIII) a někdy v roce 950 oblehl hrad, zvaný Nový, v němž byl 

obležen Boleslavův syn. Na základě rozboru jmen osad v okolí Prahy se jménem „Nový“, přichází  

V.Tatíček s hypotézou opevnění v místě dnešního kláštera  „Břev-nov“, jako nové ohrazení 

břevny, v předpolí knížecího sídla v Praze (V.Tatíček, Apropos 2000, BA2, str.22n). Je na dohled 

Pražského Hradu pro kouřové signály, signály barvou v potoce Brusnici a chrání západní schůdné 

předpolí Prahy. Když Boleslav I. uviděl sílu protivníka, vyšel z hradu a poddal se majestátu včetně 

tributární povinnosti a vysloužil si konečné odpuštění. Tehdy získal místo dvojitého praporce nový, 

trojitý (kníže Václav je zobrazen ve Znojemské rotundě s praporcem dvojitým). Vrchol vlády 

Boleslava I. nastává po roce 950, a pozici v říši za Otty I. potvrzuje účinnou pomocí 1000 jezdců 

při rozhodující vítězné bitvě na řece Lechu nad Maďary. Západní kronikáři od té doby o 

Boleslavovi referují jako o králi Čechů -  regem Boemiorum. V šedesátých letech 10.století byla 

zahájena ražba českých denárů na tržnici pod hradem a později rozšířena i na Pražský Hrad a 

Vyšehrad. Boleslav I. dokázal sjednotit údělná knížectví včetně Moravy do státního útvaru Boemů, 

vybírat tribut a vystupovat jednotně navenek vůči říši. Ovládnutí obchodní stezky od Krakova na 

západ vytvořilo z Becheimare, nyní Boemiore - Boemů, důležitý prvek dění v Evropě, který měl být 

oslaben až nárůstem ambicí Polského knížectví, ztrátou východních území související s porážkou 

Maďarů a změnou obchodních tras, a vyvrcholením vnitřního zápasu mezi rodovými větvemi 

Přemyslovců a původní větví pravých Boemů - Vršovců. 15.7.967+ umírá Boleslav I. - otec. 

Knížectví Boemů přebírá Boleslav II. – syn (Jan Setunský 2017).  

Hypotéza 5. – Syn Boleslav II. (*927÷7.2.999+) byl 4x ženat, první a třetí ženu jménem neznáme, 

druhá a čtvrtá manželka byly obě Hemmy (Hemma čti Emma). Specifikace manželek a potomků je 

následující:  

1. Roku 943 & N.N. žena (*as927÷953?), snad roku 953 zapuzená, narozen syn Boleslav? 

(*as944÷as962+) a vnuk Oldřich (*962÷1034+) z neznámé matky, kterou rovněž ztratil, a 

byl adoptován jako syn do rodiny Boleslava II. Není vyloučeno, že se mohla se synem ve 

12/945 objevit v říši coby rukojmí krále Otty I., který je s radostí nařídil ukázat lidu 

(Widukind – II / XL) (Jan Setunský 2017). 

2. Roku 953 & Hemma, Adivea, Adiva (původ viz hypotéza 6, *as937÷970?+), narozen syn 

Václav (*as954÷962+), viz Kosmas – I / XXXII,str.58, „…již v útlém mládí křehký život 

zaměnil za věčnost“. Roku 955 se narodil druhý syn N.N. (*as955÷972?+) a posléze vnuk 

Jaromír (*972÷1035+) z neznámé matky, který ztratil oba rodiče, a byl též adoptován jako 

syn do rodiny Boleslava II. (Kosmas – I  /XXXIV). Roku 970 se pak mohl narodit ještě třetí 

syn, budoucí Boleslav III. (*970÷1037+). Kněžna Adiva možná při porodu zemřela (Jan 

Setunský 2017).  
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3. Asi hned roku 970 & N.N. žena, se kterou už jako kníže Čechů zřejmě potomky neměl, 

případně v roce 970 syna Boleslava III. Někdy kolem roku 989 až 990 ji zapudil a oženil se 

počtvrté, což zmiňuje biskup Vojtěch ve svém zdůvodnění odchodu z Čech (Kosmas – I / 

XXIX, str. 54). „Biskup Vojtěch totiž vida, že stádo jemu svěřené stále upadá do zkázy, a že 

je nemůže obrátiti na pravou dráhu, obával se, aby také sám s hynoucím lidem nezahynul“. 

Nebo Brunonův život sv.Vojtěcha (cms, str 275), „...hovíce náruživostem brali ženy 

z příbuzenstva pokrevného a beze všeho zákona živi jsouce, trvali v mnohoženství“ (Jan 

Setunský 2017).  

4. Roku 990 & Hemma Italská (*948÷1006+) - dcera Italského krále Lothara II. (*920÷951+) & 

Adelheidy Burgundské - královny Italské a císařovny Římské (*928÷999+) -  jinak zvaná 

Emma Regina, od roku 986 vdova po Západofranckém králi Lotharovi I. (954÷2.3.986+), 

přeživší svého syna Louise V.- Francouzského krále (*967÷987+), sestřenice zemřelé 

Adivei a Gisely Burgundské (Jan Setunský 2017).  

Král Otto I. byl po smrti ženy Edith (946+) upoután k výchově syna Liutdolfa, a zabýval se 

myšlenkou zisku italské koruny s následnou možností nárokovat titul Římského císaře a navázat 

tak na Carolinskou tradici, tentokrát pod taktovkou Saska. Využil situace a po podpoře zajaté a 

později ukryté italské královny na útěku v Canosse, vdovy Adelheidy, se s ní před Vánoci roku 951 

v Pavii oženil. Syn Liudolf se však zároveň, už jako ženatý kníže Švábska, nezávisle vojensky 

angažoval proti Itálii, a po otcově svatbě s Adelheidou a početí jejich 1.syna Jindřicha, připravoval 

zjara 952 proti otci, králi Otto I., spiknutí. Obsadil Řezno, které se podařilo Ottovi s bratrem 

Jindřichem dobýt až po Velikonocích roku 955. Nakonec občanské války skončily smírem v době, 

kdy Maďaři plenili Gallii. Bosý Liutdolf se otci poddal, ale již roku 957 v Itálii zemřel (Widukind – III 

/ I.- XLIII.).  

Po vítězné bitvě nad Maďary na Lechu roku 955 se pak po Brunovi a Matyldě narodil 3.syn Otto II. 

Zároveň umírá i králův bratr Jindřich I. Bavorský. Kandidátem na vévodství v Bavorsku byl jeho 

syn Jindřich II. Svárlivý. Do roku 962 Otto I. Veliký 2x porazil Římany, a poslal do vyhnanství 

Berengara, krále Langobardů. Otto I. byl 2.února 962 spolu s Adelheidou korunován císařem 

Svaté říše Římské. Od roku 961 se syn Otto II. stal v 6-ti letech, na přání otce, spoluvládcem a 

25.12.967 získal od Svatého otce apoštolského korunu císařské hodnosti (Widukind cituje dopis 

císaře z Capui v Kampánii z 18.1.968– III / LXX).   

V roce 964 císař neschválil synodou zvoleného papeže, otce Benedikta, a poslal jej do vyhnanství 

do Hamburku (966+). Boj o investituru nabral obrátky. Mezi roky 966 a 972 podnikl Otto I. již třetí 

výpravu do Itálie. Zde se rozhodl pro zisk nevěsty z císařského rodu Byzantinců, dceru již 

zemřelého císaře Romana II. (*939÷963) & Theophano (*941÷po 978+), Annu, pro svého syna 

Ottu II. Smrtelné šarvátky mezi vyslanci z Byzance a posly Otty I. po cestě do Konstantinopole, 

způsobily aktivaci  místní opoziční aristokracie a s pomocí pletich Byzantské císařovny Theophano 

byl stratég a regent Romanových synů Basila II. a Constantina VIII., nový manžel empres 

Theophano, Nicephorus II. Focas, zabit. Na vraždě se podílel a novým vládcem se stal, oblíbenec 

císařovny, Ioannes Tzimisces (Jan Cimický). Ten počítal s Annou na christianizaci Rusi pro 

Kyjevského a Novgorodského knížete Vladimira (*958÷1015+) a rozhodl se proto poslat do Itálie 

náhradní nevěstu, vzdělanou neteř Theophano (B.Zástěrová, Dějiny Byzance, Academia 1999, 

str.182n). Otto I. ji pro syna přijal a vystrojil svatbu 14.4.972. Následujícího roku 25.1.973+ však 

náhle umírá na úplavici (Jan Setunský 2017).  
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Ioann I. Tzimisces 12/969÷1/976+,  Ar Miliarense, Constantinopol as970, SB.1792, JaS1037/1547, 

A:IhSЧS XRISЧS nICA, R:+IAnn'/ en x AVO / CPAT,€ VS€ b'/ bASIL€ VS/ RmAI, v líci kříž z křížů, kolem 

medailonu s korunovanou bustou Ioanna v lorosu, v rubu pětiřádkový nápis.  

                        ČNS Tábor 

Nyní zpět ke slíbené královně Edith a roku 929: 

Hypotéza 6 – Ædyth – Edith (*910÷946+) přijela z Anglie ke dvoru do Saska s nejmladší nevlastní 

sestrou jména Eadgifu - Adivu (*920÷964?+). Jindřich Ptáčník vybral pro syna Ottu I. princeznu 

Edith. O mladou princeznu Adiveu projevil zájem burgundský dvůr krále Rudolfa II., a sice jako o 

nevěstu pro mladého prince, budoucího vládce „pod Jupiterskými horami“, Conrada I. 

Burgundského (*922÷993+). Na tomto dvoře se právě před rokem narodilo i krásné děvčátko 

Adelheida, Conrádova mladší sestra. Anglická cizinka Eadgifa zřejmě k Adelaide přilnula a obě 

byly asi 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 (Jan Setunský 2017).  

Existenci první Conrádovy ženy Adelaide Bellay dokládá en.wikipedia.org (viz - 

/wiki/Conrad_I_of_Burgundy), zdroj Constance Brittain Bouchard - 1999, Burgundy and Provence, 

879÷1032, In ed. Timothy Reuter and Rosamond McKitterick, The New Cambridge Medieval 

History: Volume 3, c.900÷1024, Cambridge University Press 1999, p.342 a Reginald L. Poole - 

1911, The English Historical Review, Vol.26, No.102, p.314.  

Zámek ve městě Montreil – Bellay v departementu Maine-et-Loire ve Francii, byl postaven na 

kopci na břehu řeky Thouet, kde kdysi stálo oppidum. V 11. století zde šlechtic Fulko III. z 

Anjou postavil hrad. Okolo roku 1025 ho daroval svému vazalovi Giraudovi Berlay, označovanému 

někdy jako Bellay. Fakta o původu výrazu „z Bellay“ dokládá de.wikipedia.org (viz - 

/wiki/Schloss_Montreuil-Bellay?oldid=116050233, zdroj Wilfried Hansmann: Das Tal der Loire. 

Schlösser, Kirchen und Städte im «Garten Frankreichs». 2. Auflage. DuMont, Köln 2000).  

Závěr: Roku 929 mohl kníže Václav na dvoře Jindřicha Ptáčníka slyšet jméno Ædyth a Eadgifu. 

V roce svatby Conráda I., roku 936/7, zámek ani výraz „of Bellay“ ještě neexistovaly.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Maine-et-Loire
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fulko_III._z_Anjou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fulko_III._z_Anjou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1025
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_Hansmann
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Kruhy se uzavírají. Tyto mladé květy Evropy v následujících 50-ti letech měly rozhodující vliv na 

utváření politické situace od Anglie, Francie, přes Burgundsko, Itálii, Bavorsko a Sasko až po 

Čechy.  

Anglická princezna Eadgifu z Wessexu, jinak Hemma – Adiva Anglická, se stala roku 936/7 

královnou Burgundska a porodila roku 937 dceru Hemmu – Adivu Burgundskou (*937÷970?+), 

která se stala, dle hypotézy č.6 v roce 953/4, druhou ženou knížete Čechů, Boleslava II., jehož 

otce Boleslava I. kronikáři středověku nazývali králem. Nejpozději do roku 955 porodila další dceru 

Giselu Burgundskou (*955÷1007+), která se stala vévodkyní Bavorů, když se roku 965 zasnoubila 

a poté roku 972 provdala za Bavorského vévodu (od 955) Jindřicha II. Svárlivého, který byl 

polovinu roku 984 též regentem Svaté říše Římské. Hemma – Adiva Burgundská přinesla do Čech 

po roce 953 zřejmě i vlastní osobitou ražbu denárů. S anglickým řezačem želez? I to je možné. 

Jedná se o typ, Cach.83, 87 a 88 Kříž – Hlava s titulem „ADIVEA“ kolem hlavy a 2 nové typy 

z nálezu z Hradce Králové typu Ruka – Kaplice, kolem kaplice (Z Petráň – První české mince, 

SET OUT 1998 str.105n). Cach uvádí typ kříž - hlava jako byzantisující, což by mohlo hovořit i o 

vršovském původu řezače želez (Jan Setunský 2017).  

Hypotéza 7: Předpokládám datum narození Liutdolfova syna, Otty Švábského, a datum úmrtí 

Liutdolfovy ženy Idy Švábské po porodu, v 6/951. Pak se mohl ve 12/951 na falci v Saalfeldu 

Liutdolf znovu oženit s 14-ti letou Adiveou, neteří Adelheide. Po svatbě Adelheide s otcem 

Liutdolfa Otto I., též ve 12/951, se Liutdolf proti otci vzbouřil, a tak Adivea, loajální se svou tetou 

Adelheide, a s její pomocí, roku 952 pouto rozvázala a utekla z Liutdolfem obsazeného Řezna do 

Čech, kde se provdala roku 953 za Českého knížete Boleslava II. Jako důkaz viz denár, vzor 

Cach..88 (Jan Setunský 2017).  

Liutdolf Švábský & Hemma - Adivea Burgundská, *937÷970?+, Ar Denár, minc? Cach.88, ražba 

z r.952?, byzantizující typ kříž / hlava s opisem syna krále Otty I., Liutdolfa Švábského & Adivei, „LIVTDOL / ADIVEA.  

                               ČNS Tábor 

Z Adelheidy Burgundské se stala roku 947 královna Itálie, roku 951 pak královna Východofrancká, 

roku 962 císařovna Římská a v letech 996÷999 byla dokonce regentkou Svaté říše Římské. Její 

dcera Hemma Italská, se stala roku 966 Západofranckou královnou (se sídlem královny v Dijonu), 

a její syn Louis V. (Ludvík) se stal králem Francie (986÷21.5.987+). Tato Hemma Italská, nevlastní 

sestra císaře Otty II., se stala roku 990 čtvrtou ženou knížete Čechů, Boleslava II. a razila 

v Čechách denáry na dědičném hradu Melnic, s opisem „ENMA REGINA“ v kruhu líce 

kolem poprsí reginy zprava, někdy po roce 990. Dva ethelredské typy, štíhlá ruka Boží mezi  

v reversu, uvádí František Cach, jako typy Cach.144 a 145. Obě mince nesou znaky řezačské 

práce Vršovců, zejména typ 145. Mohla by to být ukázka technického umění Vršovců, které nám 

příštích 100 let naplno předváděli (Jan Setunský 2017).  
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Hemma Regina Italská, Západofr. královna *948÷1006+, Ar Denár, m.Melnic asi r.999, 

ř.ž.Vršovci, Cach.145, typ ethelredský poprsí / ruka Boží, ENMA REGINA / MELNIC CIVTAS, od r.990 Česká 

kněžna & Boleslav II. 

                              ČNS Tábor  

Z dosud uvedeného vyplývá, že nejmladší Gisela na bavorském dvoře v Řezně byla asi často 

hostitelkou svých příbuzných. Vždyť Adivea byla její o 18 let starší sestra a tedy Boleslav II. švagr. 

Odklon Boemů od Sasů k Bavorsku byl po smrti sv.Václava zřejmý. Navíc Hemma Italská, zvaná 

Emma Regina, byla jejich sestřenicí, věkově uprostřed mezi sestrami. Pokud byla za vlády 

Boleslava I. první neznámá žena Boleslava II., dle hypotézy č.5, bod 1, opravdu s 1,5-letým 

synkem (Boleslavem?) poskytnuta do říše jako rukojmí o Vánocích 945, pak to ještě nebylo 

spřízněné Řezno, kde trávila čas, ale spíše bavorský Augsburg. Zde chlapec dorostl v jinocha, asi 

roku 961 se oženil s nějakou místní aristokratkou a z manželství se jim narodil syn. Po 

Augsburském biskupu Udalricovi (923÷4.7.973+), jež v biskupské hodnosti sloužil 50 let a byl jako 

prvý světec kanonizován přímo papežem již 20 let po smrti, dostal jméno Udalricus – Ulrich - 

Oldřich. Oldřich byl od chlapectví odevzdán ke dvoru císaře Jindřicha, aby se naučil jejich 

způsobům a úskokům i německému jazyku (Kosmas – I / XXXIV).  Jak skončil Oldřichův otec 

(Boleslav?) a matka, bohužel nevíme. Víme pouze, že mohli skončit život shodně jako mladší 

nevlastní bratr Václav (*954÷962?+) – 1.syn Adivei &Boleslava II., někdy po roce 961, ať už při 

rozporech mezi větvemi rodu v Čechách, či nezávisle někde v cizině. Oldřich zřejmě později 

vyrůstal v prostředí bavorského Řezna, kdy mu bylo v době svatby Gisely s Jindřichem roku 972 

deset let. Byl asi při nějaké zvláštní příležitosti po smrti rodičů adoptován do rodiny Boleslava II. 

Podobný osud musel mít i druhý syn Adivei & Boleslava II. neznámého jména (*955÷972?+), 

kterému se narodil s neznámou ženou syn Jaromír (*972÷1035+). Rovněž Jaromír byl zřejmě po 

ztrátě rodičů adoptován do rodiny Boleslava II. O jeho mládí nic nevíme, jen že byl „…..v mládí 

chován při dvoře otce svého“. Třetí syn Adivei & Boleslava II., Boleslav III. (*970÷1037+), se stal 

nakonec nástupcem otce na knížecím stolci. Je však možné, že se Boleslav III. narodil až ve 

třetím manželství otce s N.N. ženou, kterou otec roku 989 zapudil. Morální profil Boleslava III. 

neodpovídal potřebám rozvíjejícího se státu Boemů. Oženil se zřejmě s Nordgavskou princeznou 

ze Schweinfurtu, neznámého jména, asi roku 986 (Jan Setunský 2017).  

V říši 70-tých let chtěl syn Gisely Jindřich Svárlivý (*951÷995+) získat švábské dědictví své sestry, 

vdovy po Burchardovi III. Švábském, jménem Hedwiga Švábská (*938÷996+). Císař ale Švábsko 

přidělil Ottovi I. Švábskému (*951÷982+), synu bratra Liudolfa (Ludvíka)  & Idy, vnučky Burcharda. 

Jindřich vystoupil vojensky proti císaři a chtěl získat korunu. Byl však v ½ roku 974 zajat a střežen 

v Ingelheimu. Začátkem roku 976 se mu podařilo utéci do Čech. Tažení císaře proti Boemům 

v létě 976 bylo neúspěšné a Jindřich utekl do Pasova. Otto II. oblehl Pasov a Jindřich se mu roku  
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977 vzdal a vyjednával.  Oba, Jindřich i Boleslav II., se císaři podvolili. Nakonec byl Jindřich o 

Velikonocích 978 znovu uvězněn, nyní v Utrechtu, až do smrti vévody Otty Švábského, tehdy i 

Bavorského, 31.10.982+. Po jeho smrti se stává roku 983 konečně Jindřich II. Svárlivý vévodou 

Bavorským. Císař Otto II. však už koncem roku zemřel na tažení v Itálii 7.12.983+. Po jeho smrti 

se rozdělila země na tábor podporovatelů Jindřicha Svárlivého králem, na jehož straně stáli i 

Měšek, Mstivoj a Boleslav II., a na oponentní skupinu vévodů (Dětmar – IV / 2, str.93n). Jindřich 

na jaře roku 984 svého švagra Boleslava II. v Čechách osobně navštívil a zpět byl vyprovázen 

směrem na Lipsko na ½ cesty od hranic, velitelem českých vojsk Wagiem (Vokem). Ten při 

zpáteční cestě do Čech obsadil město Míšeň, které Boleslava „…rychle přijalo jako svého pána“ 

(Dětmar – IV / 5, str.94n). Jindřich se stal po náhlé smrti Otty II., poručníkem malého Otty III. 

(*980÷1002+), což aktivizovalo oponenty ke spojení a požadavku na vydání následníka trůnu za 

město Merseburg s Jindřichovou ženou Giselou. Jindřich na požadavky přistoupil. Tak se 29.6.984 

stala Regentkou mladší císařovna vdova (po Otto II.) Theophano, až do své smrti 15.6.991+, a po 

ní funkci převzala do 5/996 starší císařovna vdova Adelheide (tchýně Boleslava II.), kdy byl již král 

dítě Otto III. uznán vlády způsobilý (Jan Setunský 2017).  

Počátkem 70-tých let se vydala sestra Boleslava II. Mlada, která proslula svou zbožností, na pouť 

k Otci apoštolskému do Říma (Benedikt VI. zvolen 9/972, úřad 19.1.973÷6/974). Zde si osvojila 

mnišská pravidla a byla vysvěcena s novým jménem Marie abatyší řehole sv.Benedikta. Pro 

Čechy zde zároveň získala k roku 973 právo na zřízení vlastního biskupství v Praze. Prvním 

biskupem se stal saský Thietmar (976÷2.1.982+), znalec jazyka Slovanů. Diecézním kostelem byl 

předurčen kostel sv.Víta. V sousedství byly dostavěny budovy kláštera při basilice sv.Jiří a od roku 

976 zde byl provozován ženský mnišský řád Benediktinek. Druhá sestra Dobrava se roku 965 

provdala již podruhé za knížete Měška do Polska (kritizována Kosmou – I / XXVII, str.51 „…sňala 

závoj ze své hlavy a vsdila si na ni vínek panenský). Roku 967 se narodil syn, budoucí kníže 

Poláků (992÷1025) a Čechů (1003÷4), Boleslaw I. Chrabrý, kronikářem V.Hájkem zvaný Mezek 

(Jan Setunský 2017).  

Po smrti biskupa Dětmara vybral Boleslav II. nového kandidáta z vlastních řad. Stal se jím roku 

982 Vojtěch (*953÷997+), syn údělného knížete větve Slavníkovců Raduslava (*910÷981+), vraha 

sv. Václava, který byl v 9 letech biřmován Magdeburským arcibiskupem Adalbertem při jeho 

zpáteční cestě z mise k Rusům v roce 962, jako Adalbert. Biskup Vojtěch - Adalbert byl blízkým 

přítelem císaře Otty II., který jej pověřoval i arcibiskupskými úkony a věnoval mu tzv. „Roucha 

sv.Vojtěcha“. Císař ale již roku 983+ zemřel. Za regentských vlád v říši byl asi Boleslav II. častým 

návštěvníkem na bavorském dvoře, odkud si přivedl roku 990 do Čech Západofranckou královnu 

Hemmu, dceru císařovny Adelheide, Emmu Reginu. Dosavadní ženu zapudil a oženil se počtvrté. 

Druhý pražský biskup Vojěch se stal svědkem mocenských střetů v Čechách mezi Přemyslovci, 

Slavníkovci a Vršovci. Přemyslovci zastávali pozici křesťanství katolického, latinského a nejbližší 

vztahy měli vždy s Bavorskem. Slavníkovci, naopak jako zastánci náboženství východního ritu, 

přešli po zániku Velké Moravy plynule k podpoře katolického vyznání a saské dynastie. Vršovci, 

jako ti v pozadí, trvalí zastánci východního ritu, byli vždy hybateli politiky a nositelé technického 

pokroku. Znali nejlépe svoji historii a tvrdili, že právě jen oni jsou potomci pravých Boemů, jež přišli 

kdysi ze Skýthie, a ostatní jsou národ Becheimare (J.Setunský – Slované na území ČaM, str.7, 

bod 5). Vždy se snažili o co největší vliv ve státě (lze srovnávat s židovskou populací). Zbožný 

Vojtěch se při posuzování hříšného, pohanstvím stále ještě prostoupeného jednání ve svém 

biskupství, vymykal svými postoji od názorů většiny, a proto hledal únik z nástrah světského života 

v ústraní kláštera (Jan Setunský 2017).  
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Roku 992 se setkal biskup Vojtěch v Praze s knížecím bratrem Strachkvasem – mnichem 

Kristiánem (*929÷996+), který se v klášteře sv.Jimrama v Řezně ze zpovědi umírajícího mnicha 

Krastěje (dříve kněze a svědka ve Staré Boleslavi) dozvěděl nová fakta o vraždě sv.Václava. 

Kristián se rozhodl provést revizi případu, a vyžadoval od biskupa Vojtěcha schválení. Adalbert 

tušil vážný problém a tak Kristiánovi navrhl, aby raději od něj převzal funkci biskupa v Praze. 

Kristián s odkazem, že není funkce hoden, nabídnutou berlu rozčileně odhodil. Vojtěch odešel 

v letech 993÷995 nadvakrát do Říma, jednou ukryt jako člen mnišského řádu v klášteře sv.Alexia 

(společně s bratrem Radimem s mnišským jménem Gaudentius). Kristián se nakonec rozhodl po 

faktické demisi biskupa Vojtěcha přece jen tuto funkci převzít a zajistit odtajnění zpovědního 

tajemství z předsmrtné zpovědi kněze Krastěje. Stížnost knížete Boleslava II. k arcibiskupu 

Willigisovi v Mohuči, na dlouhodobou absenci biskupa Vojtěcha v Praze, vedla až k příkazu 

návratu od římské synody 25.5.996. Tuto situaci, spolu s tlakem Kristiána na schválení textu, který 

už možná uváděl v textu jako aktéra umučení sv.Václava Raduslava, Vojtěchova otce, se rozhodl 

biskup Vojtěch řešit získáním misionářského, biskupského pověření novým papežem Řehořem V. 

a raději chtěl položil život na oltář křesťanství, než se vracet do rozvrácených Čech. Schvalovací 

řízení textu tak řešil presbyter kapitulního kostela sv.Víta v Praze, Vilík (Wilig - Willigis). Ten řízení 

k získání oprávnění veřejného čtení legendy protahoval, měnil její smysl a přidával texty tak, aby 

kompromitovaly panovníka Boleslava II. a skutečné důvody a průběh umučení knížete Václava 

zůstaly utajeny (případ glorifikace saské politiky Podivena, úředníka vlády, či zlovolné nakládání 

s ostatky řeholnice Přibyslavy od sv.Jiří). Text posléze vydal přes mnichy Břevnovského kláštera, 

právě roku 993 založeného, jako legendu Kristiána a tím jej kompromitoval. A tak Kristián musel 

s pravdou ven a oslovil bratra Boleslava se žádostí kandidatury na funkci nového biskupa. Věděl, 

že jedině z této funkce může věc napravit. Český sněm kandidaturu schválil a Vilík byl Boleslavem 

z funkce odvolán. Při následné mohučské intronizaci na biskupa v 2.polovině roku 996 však 

Kristiána ranila mrtvice a o něco později zemřel (V.Tatíček, BA3, str.172n). Praha zůstala bez 

biskupa. Opatem kláštera v Břevnově byl ustaven bavorský mnich a diplomat Anastázius 

(993÷996/7), který probošta Vilíka přijal pod svá křídla. V roce 998 však z nejistých Čech odešel 

do Uher (vyjednal pro Štěpána Uherského korunu a zemřel jako Ostřihomský arcibiskup) a Vilík do 

kláštera Monte Casino ve střední Itálii.  

Soběslav Slavník–úděl.kníže Kouřimský *as935÷9/1004+, Ar Denár, m.Libice 991-5, ř.ž.Vršovci, 

Cach.162, typ hlava čelně / kaplice, opis SOBESLAV / LIVBVS, vzor frízský Deventr, denár Otty III. 

                                 ČNS Tábor 

Boleslav II., který byl o pravdivé verzi legendy zpraven, musel vyhodnotit vztah k rodu Slavníkovců 

jako krizový. Když hned v létě 995 přišel požadavek císaře Otty III. k účasti českých vojsk na 

tažení proti pohanským Slovanům na Baltu, uzavřel asi se Slavníkovci „Mírovou smlouvu“ a 

rozhodl, že situaci doma osobně pohlídá a české vojsko, složené z posádek Kouřimského  
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knížectví, povede údělný kníže Slavník Soběslav - Soběbor. Asi po této události byl koncem léta 

995 raněn mrtvicí a ochrnul. Tragické drama se blíží. Vlády se ujímá syn, bezohledný a hrubý 

Boleslav III. Nic netušící obyvatelé Slavníkova panství na Libici, nyní bez svého knížete 

Soběslava, kteří možná pravdu o umučení knížete Václava neznali, neuváženě rozhodli, že oslaví 

28.září výročí jeho umučení. Zpráva o jejich plánech dorazila do Prahy a výsledkem bylo 

přepadení Libice Přemyslovci právě před svátečním dnem. Krátký boj, na jehož konci bylo mnoho 

mrtvých a v kostele po dva dny uvězněných obyvatel, se zvrhnul po útěku Slavníka Pořeje. Kdo 

neutekl, byl zabit (V.Tatíček – BA3, str.106n).  

Soběslav Slavník–úděl.kníže Kouřimský *as935÷9/1004+, Ar Denár, m.Malín 991-5, ř.ž.Vršovci, 

Cach.146, typ ethelredský poprsí / ruka Boží, opis SOBESLAV NARAI / CIVITAS MALIN (u Hor Kutných). 

                             ČNS Tábor 

Vojtěch se o tragických událostech doma dověděl v Římě. Po svém návratu z Říma se dvorem 

císaře Otty III. do říše (císař svého učitele Vojtěcha obdivoval, byli přátelé), pokračoval oklikou do 

Tours, poklonit se k plášti sv.Martina a pak cestoval přes Paříž a arcibiskupství v Mohuči k bratru 

Soběborovi do Hnězdna. Jeho cesta s nevlastním bratrem Radimem, který byl po jeho boku 

nepřetržitě od roku 988, a připojivším se mnichem Benediktem, směřovala k Baltu lodí po Wisle, 

dále pěšky, do Pomořanska, severně k deltě toku u dnešního města Puck a pak západně 7km do 

hradiště Cholinum (Kolin), pohanského osazenstva snad kmene Luticů. Místo lze navštívit, neboť 

vstup do města vedl přes 50m dlouhou jeskyni, jako obrannou fortifikaci. Místo se jmenuje „Groty 

Mechowskie“. Krutá scéna, která následovala po pronásledování misionářů místními, kdy Radim 

s Benediktem utíkali a Vojtěch diskutoval, byl napaden a useknuta mu hlava, se datem 23.4.997+ 

hluboko zapsala do dějin národa Boemů a Poláků.. Podrobnosti přinesly 3 legendy sepsané na 

základě nezávislých výpovědí obou účastníků. Sanctus Adalbertus podle výpovědi Benedikta, a 

Bruna z Querfurtu a Canapariova (mniši, kolegové Radima v římském klášteře sv.Bartoloměje a 

Alexia na Aventinu) podle svědectví Radima (V.Tatíček, BA3, str.121n).  

Rozdílný výklad v některých detailech ukazuje, že Benedikt se dokázal na útěku ukrýt a scénu 

umučení pozorovat. Rozdílnost výkladů se časem stala pro Radima nepřijatelnou. Je možné, že 

osud „Svatých pěti bratří“ souvisel s vyřešením tohoto problému, a že jedním z bratří byl i šestý 

Benedikt. Jako bratr svatého mučedníka, podporován Polským knížetem Boleslawem Chrabrým, 

využil Radim svých diplomatických schopností a znalosti říšského dvora a vyvíjel tlak vůči císaři k 

získání královské koruny a arcibiskupského úřadu pro Poláky do Hnězdna. Intronizace Radima –

Gaudentia biskupem proběhla v Římě r. 999. Arcibiskupem Hnězdenským s biskupstvím 

v Krakově, Kolobřehu, Vratislavi a Poznani se stal o rok později. Polsko konečně získalo v osobě 

sv.Vojtěcha vlastního mučedníka. Vykoupení jeho ostatků knížetem Boleslawem, uložení  
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v Hnězdnu i putování císaře Otty III. k Vojtěchovu hrobu, je dostatečně známé a proto je zde 

nerozvádím (V.Tatíček, BA3, str.136÷162). Lékař, míšeňský biskup Volkold, přivedl Boleslava II. 

po mrtvici do tří let opět k vládě, už ale jen nakrátko. Třetím Pražským biskupem byl zvolen 

Thegdag (Thiddag 998÷11.6.1017+). Kníže Soběbor zůstal v exilu v Polsku u Boleslawa 

Chrabrého. Přemyslovci s Vršovci si rozdělili majetek Slavníkovců. Melnic s hradem a mincovnou 

získal panovník, naopak sídlo Libici a snad i Malín obsazují Vršovci, kteří se stávají hlavními 

oponenty Přemyslovců ve státě Boemů. Ukáže se však, že nakrátko, neboť v této pozici pro svoji 

zpupnost neobstáli (Jan Setunský 2017).  

Český kníže Boleslav II. 967÷999+, Ar Denár, m.Praga po r.967, ř.ž.Vršovci, Cach.L/R 123/2, typ 

ethelredský ruka Boží / poprsí, opis DVX BOLEZLAVS / OMERIZ PRAGACIV, Aurea 12/2006, JaS633/1665. 

                          ČNS Tábor 

Po 32 letech vlády zemřel Boleslav II. 967÷999+ (Kosmas – I / XXXII, str.58), když vedení státu 

předal nejstaršímu žijícímu synovi Boleslavu III. Jeho vstup na scénu byl drsný. Pokusil se utopit 

v lázni staršího synovce Oldřicha a mladšího synovce Jaromíra rozkázal vykastrovat. Oba dva, 

jakožto před časem adoptovaní synové do rodiny Boleslava II., (viz Rodokmen Znojemské rotundy 

v příloze), utekli spolu s Emmou Reginou, vdovou po otčímovi Boleslavu II. do vyhnanství, a 

zakotvili na dvoře Bavorského vévody Jindřicha II. Zbožného v Regensburgu, u sestry zemřelé 

Adivy (970+) a Jindřichovy matky vdovy, Gisely Burgundské (nemohu proto souhlasit se závěry 

V.Tatíčka – BA4, Apropos 2002, str.114, bod č.6 a 7). Boleslavu III. se kolem roku 987 narodila 

s Nordgavskou princeznou ze Schweinfurtu dcera neznámého jména a kolem milénia se provdala. 

Asi poprvé se ženil Vršovec (snad jménem Smil) s dcerou knížete Čechů. Tehdy se měla naplnit 

dávná, nepřetržitá touha Vršovců získat zpět rozhodující vliv v knížectví Boemů, jaký měli na 

území Čech po rozpadu Sámovy říše na konci 7.století. V.Tatíček, PL 1998, str.171n, z fresek a 

legend vyčetl vzkaz Vršovců, že pravými Boemy jsou jedině oni a kmen praotce Čecha, resp jeho 

potomci, mají rysy semitské. Zvažuje, zda jsou Slovany, či pochází snad z oblasti Judeie či 

Galileie?  

Na tažení v Itálii proti Arabům náhle zemřel 23.1.1002+ na malárii císař Otto III. (L.Havlíková – „Illa 

imperatrix greca“ - Theofano a Adalbertus, ČAV, str.168). Bezohledná a nelítostná politika 

baziliška Boleslava III. vyvolala v září 1002 v zemi všeobecné povstání iniciované Vršovci. 

Boleslav III. utekl a zvolil vyhnanství do Schweinfurtu ke svému tchánovi. Nordgavský markrabě 

Jindřich situaci v Čechách znal a zetě i pro dřívější příkoří zajal. Protože jej však Boleslav III. 

navštívil jako host, propustil ho na cestu ke stejnojmennému bratranci do Polska (Boleslawu 

Chrabrému - Mezkovi). Český sněm mezitím tajně povolal z Polska Vladivoje (zřejmě příbuzného 

Přemyslovců z prvního vztahu matky Dobravy – viz rodokmen v příloze). Podle kronikáře 

Thietmara z Merseburgu byl Vladivoj v Čechách přijat „jednomyslně pro příbuzenství a velkou  
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sympatii“. V listopadu 1002 Vladivoj v Řezně přislíbil věrnost Německému králi Jindřichovi II. a 

následně obdržel Čechy v léno. Stal se tak prvním českým vladařem, který si nechal Čechy v léno 

udělit. To byla významná změna v poměru českých panovníků ke Svaté říši Římské. Podle 

kronikářů byl Vladivoj notorický alkoholik.…. „vždy žízní trápen byl tak, že ani hodinu bez pití trvati 

nemohl“. (Dětmar – V / 23, str.146).  

Po oslavách Saturnálií v prvních dnech roku 1003 Vladivoj zemřel. Český sněm ihned povolal 

vyhnanance domů a přijal za knížete Jaromíra. Nastalo období zmatků a sílící role knížectví 

polských Piastovců v čele s knížetem Boleslawem Chrabrým. Ten mezitím zřejmě na radu 

Vršovců (Kochana) uplatil krále Jindřicha II. zlatem, aby následníka Oldřicha ve vyhnanství uvěznil 

(Kosmas – I / XXXV). Poláci využili krize v Čechách a k již dříve obsazenému Krakovu a pobité 

české posádce, zabrali, zřejmě s účinnou pomocí Soběbora Slavníka v polském exilu, území jižně 

a východně od Polského knížectví. Malopolsko, Červenohrady, postupně většinu Moravy a část od 

Nitry na východ (zde proti Hungarům). Pro Boleslawovy plány, přiživované Vršovci toužícími po 

likvidaci Přemyslovců, byl Jaromír na knížecím stolci nepřijatelný. Mezka zahájil anexi Slezska, a 

s cílem oslabit elitu národa v Čechách, vyhnal Jaromíra a dosadil s pomocí vojenské hotovosti 

zpět na český trůn Boleslava III. Formálně s tím, že kníže všem aktérům vzpoury odpustil.  

Po inauguraci knížete Boleslava III. však následovalo na 9.2.1003 lstivé pozvání velmožů na 

soustředění, s ujištěním všeobecné amnestie pro aktéry povstání. Přišel však tvrdý trest. Příkaz 

k vraždění účastníků povstání, zejména Vršovců. Zeti „Smilovi“ setnul kníže hlavu sám osobně 

jako prvnímu. Následně byli bezbranní velmoži v tento den postní pobiti (Dětmar – V / 29, str.149). 

Nastalo velké rozčarování lidu a první exodus Vršovců na západ i do Polska. Tato bezprecedentní 

událost vyvolala opět všeobecné pobouření doma i v zahraničí. Český sněm žádal po Mezkovi 

okamžité řešení. „Ostatní lid byl tím činem tak zděšen, že v největší tajnosti vypravil posly 

k polskému Boleslawovi. Ti mu vylíčili obludnost onoho zločinu a žádali, aby je zbavil strachu 

z budoucnosti. On jim dopřál sluchu a…….požádal Boleslawa, ať přijede jen s malým doprovodem 

na jistý hrad“. (Dětmar – V/ 30, str.149). Tehdy se Vršovci rozhodli spustit akci na ovládnutí Čech. 

Pod záminkou snad mírového urovnání ve Slezsku zařídili u Mezka pozvání na cestu Boleslava III. 

k jednání ke knížeti na hranice Polska. Boleslav III. z obav o svůj další osud povolal Jaromíra a …. 

„svěřil jej svým věrným v ochranu a zůstavil za knížete“. A odjel (Kosmas – I / XXXIV).  

S tím Vršovci zřejmě nepočítali. Nedočkavost na převzetí vlády a touha projevit svou nadřazenost, 

je svedla k ponižující dehonestaci Jaromíra na lovu ve Velízi (Kosmas – I / XXXIV), přičemž byl 

pak polomrtvý, náhodně osvobozený Jaromír odvezen do svého nedobytného Vyšehradu. Puč se 

nekonal, Vršovci byli rozehnáni, jejich vůdce Kochan se však opět zachránil. Boleslav III. byl po 

vlídném přijetí v Polsku a získání ochranného glejtu účasten oficiální části a hostiny s Boleslawem 

Chrabrým na neznámém hradu v Polsku. Po hodech byl pak náhle zatčen, oslepen a nadosmrti 

uvržen do vyhnanství. Jeho družina byla pobita.  

Boleslaw Polský druhý den (březen 1003) vytáhl s družinou ku Praze. Lid jej s radostí přivítal a 

z pověření sněmu převzal Boleslaw - Mezka knížecí vládu v Čechách (Dětmar – V / 30, str.149n). 

Přijetí Čech v léno od Německého krále Jindřicha II. odmítl. Jaromír zůstal na nedobytném 

Vyšehradě s cejchem spolupráce s baziliškem Boleslavem III., ale Polákům se nepodvolil. Nastalo 

období konfliktů a válek Polska s Německou říší, ukončené až korunovací Boleslawa Chrabrého 

králem roku 1025. Nadvláda Polského knížete v Čechách však skončila již po roce a půl, v září, 

léta Páně 1004. Král Jindřich II. Zbožný, který své přízvisko získal proto, že vždy řádně dodržoval  
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a slavil všechny hlavní křesťanské svátky, ponechal Boleslawovi čas na změnu svého rozhodnutí, 

ale když k němu nedošlo ani do svátků vzkříšení Páně roku 1004, vyzval a svolal, po oslavě 

svátku svatých apoštolů dne 29.6.1004, všechny vazaly věrné Kristu i králi na válečnou výpravu 

do Merseburku, na svátek Panny Marie dne 15.8.1004, aby zkrotil zuřivou Boleslawovu troufalost 

(Dětmar – VI / 10, str.165). Vojska táhla na východ, směr Polsko, ale na Labi se nalodila a 

přesunula vodní cestou k hranici Čech. Boleslaw se pokusil překazit Jindřichovi přechod horského 

masivu, ale ten byl rychlejší. Povědomí o účasti knížete Jaromíra na straně krále, oslabilo odpor 

českých oddílů na hranici a jeden hrad se dobrovolně vzdal. Jindřichův postup na území Lučanů 

se zdržel, když král čekal na připojení Bavorů. Tehdy obyvatelé hradu Žatec pobili polskou 

posádku, otevřeli brány hradu a král si je za to osvojil. Schylovalo se k rozhodujícímu momentu. 

Král vyslal do Prahy své nejlepší, společně s knížetem Jaromírem, který na svém Vyšehradě 

zorganizoval vyhlášení nočního zvonění, jako signálu k zahájení útoku na město. Polská posádka 

spolu s Boleslawem Chrabrým již byla připravena a když zaznělo půlnoční zvonění, sama začala 

spěšně opouštět město v čele s Boleslawem Polským. Přítomen byl v Praze též Soběslav 

(Soběbor) Slavník, bratr biskupa Vojtěcha, který Boleslawa Polského následoval, ale na mostě 

přes řeku Vltavu byl zraněn a nakonec padl. Následujícího dne přijel před hradby Prahy kníže 

Jaromír (Dětmar – VI / 12, str166). 

Tím končí stručný popis známých i předpokládaných událostí 10.století v Čechách a na Moravě, 

kdy Český stát v počátku úspěšně hájil a postupně upevňoval svoji pozici v Evropě a plně se 

zapojil do rozvoje křesťanské éry. Na konci století však zažehl nekompetentní kníže Boleslav III. 

v Čechách politickou a občanskou krizi, která do roku 1004 doslova stáhla Český stát z hlediska 

mezinárodní závislosti až na samé dno. Nastává období nápravy škod a obhájení postavení 

Českého státu ve střední Evropě. 

V příští přednášce předložím nové pohledy na průběh událostí v Čechách a na Moravě v 11. a 

části  12.století. 

 

        Ing. Jan Setunský – ČNS Tábor 2018  

 

 

 

Příloha: Přemyslovci v Evropě 780÷1091  


