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Úvod

Milí čtenáři a milovníci historie. Po dlouhých úvahách jsem se 

odhodlal sepsat několik příběhů z české historie, které všechny 

končí stejně. Smrtí. Trošku morbidní téma, vím. Nicméně v na-

šich bohatých dějinách je stále mnoho případů, ostatně jako 

v dějinách snad všech národů světa, kdy slavní i méně slavní 

toho kterého etnika, kmene, národu či státu odešli z  tohoto 

světa za podivných, často dosud nevyjasněných okolností. Pár 

takových příkladů jsem si ráčil dovolit připomenout čtenářské 

obci. V  hlavní roli v  nich vystupuje smrt. Většinou násilná, 

v některých případech dosud neobjasněná, jiných se zdá nad 

slunce jasnější. Ale ono zdání často klame, proto i u zdánlivě 

zcela jasných násilně sebraných životů se snažím polemizovat 

s oficiální verzí. Někde je smrt hlavního hrdiny, dalo by se říci, 

nezpochybnitelná, ale příčiny, často i důsledky oné smrti lze 

vnímat rozličným způsobem…
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1. 

Svatý Václave, 

Dvacátého osmého září, léta Páně 935. Snad každý Čech by měl 

znát ono slavné datum násilné smrti knížete Václava z rodu Pře-

myslovců. Minimálně ti, kteří milují nejen českou historii. Je-

nom pro krátké zopakování. Václav se narodil nejspíš roku 907, 

není ovšem známo kde. Snad na Pražském hradě, mohl to být 

ale i Levý Hradec, Budeč či jiné ze středočeských sídel tehdej-

ších Přemyslovců. Podle jedné z legend se měl narodit nedaleko 

Lán, na hradišti Stochov. Je to však pouze legenda, ale kdopak 

ví? Každá legenda vznikla na základě skutečné události. Ovšem 

nemá smysl polemizovat či spekulovat, není podstatné, kde bu-

doucí český světec spatřil světlo světa. Rodiče jsou známi. Otec 

Vratislav, mladší ze synů českého knížete Bořivoje a jeho man-

želky svaté Ludmily, matka Drahomíra, pocházející z  kmene 

Havolanů, polabských to Slovanů. Měl také mladšího bratra 

Boleslava, jehož osobnost je silně spjata s Václavovým osudem. 

Potud základní fakta o rodině svatého Václava.
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Než konečně přistoupím k úvaze o neblahých událostech 

28. 9. 1935, ještě kratičký popis života asi nejslavnějšího čes-

kého knížete. Podle legend byl svatý Václav v dětství společně 

s  mladším bratrem vychováván vlastní babičkou, kněžnou 

Ludmilou. Z té doby se zachovaly pouze kusé zprávy. Václav se 

vzdělával latině a křesťanské víře ve starobylé Budči, po smrti 

svého otce, knížete Vratislava musí čekat několik let, do své 

plnoletosti, než usedne na knížecí stolec. Vratislav umírá na 

jaře 921, půlrok po něm je zákeřně zavražděna kněžna Lud-

mila. Snacha Drahomíra si na tchyni smlsla. 

V roce 925 již Václav prokazatelně vládne, jelikož tehdy 

nechává v Budči vyzvednout ostatky milované babičky a slav-

nostně ji nechává pohřbít v Praze. Ve stejné době získává moc 

nad Východofranckou říší mocný saský rod, v čele našich zá-

padních sousedů se ocitá Jindřich I., příjmím Ptáčník, zakla-

datel královské dynastie saských vévodů. Do té doby byli čeští 

křesťané jednoznačně orientováni na Bavorsko s duchovním 

centrem v Řezně. Boj o moc však bavorský vévoda Arnulf pro-

hrává právě se saským Jindřichem I. Jeho nástupem se časy 

mění a ani Václav nemůže a snad ani nechce zůstávat stranou. 

Přes odpor části českých velmožů, vedených knížecím bratrem 

Boleslavem, se mocnému sousedovi podrobuje a zavazuje se 

k  placení roční daně. Ostatně, nic jiného mu tehdy ani ne-

zbývalo. Ve stínu pokoření před Ptáčníkem nesměle vykukují 

další skutky našeho světce. Jde hlavně o další kroky sjednoco-

vání českého státu pod vládou pražských Přemyslovců, mám 

na mysli vítězství nad Kouřimským vévodou, ale hlavně Vác-

lavovy bohulibé skutky během své nedlouhé, ale na tehdejší 

dobu velice humánní vlády. Podle legendy kácel šibenice,  rušil 
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popraviště a  zakazoval mučení. Mnozí namítnou: To je ale 

pitomost, legendě se nedá věřit. Osobně jí věřím. Václav byl 

hluboce věřící křesťan a  dovedu si živě představit, jak silně 

na něj již v dětství zapůsobilo učení Ježíše Krista. Proti ne-

návisti bojuj láskou, proti lži pravdou. Násilí nelze vykořenit 

odplatou, nýbrž odpuštěním… Jaký protiklad proti svatému 

Karlovi Velikému. Pacifista Václav, český Přemyslovec kontra 

evropský „mírotvůrce mečem“ obnovitel Římské říše. V hlavě 

mi probíhá vpravdě kacířská myšlenka. Kdo z těchto dvou je 

více svatý? Český kníže, či francký zakladatel středověké císař-

ské moci a slávy? Jako morální vítěz mi jednoznačně vychází 

svatý Václav. To ale jen na okraj, raději se vrátím k tématu. 

Jindřich Ptáčník šířil křesťanské ideje po vzoru svého 

franckého předchůdce Karla ohněm a  mečem na východ od 

vlastní říše. V  dnešních oblastech Saska žilo tehdy nemalé 

množství polabských Slovanů (Obodrité, Lutici), mimo jiné 

i  Havolané, mateřský kmen české kněžny Drahomíry. Dnes 

byste je ovšem na mapě Německa již nenašli s výjimkou slabé 

enklávy Lužických Srbů, posledních zbytků starých Slovanů 

ve  východoněmeckých oblastech. Václav se tedy Ptáčníkovi 

podřídil, to však těžce nesli mnozí Čechové, vykládali si to jako 

slabost svého knížete, v očích některých byl dokonce zrádcem. 

Ostatně stejně jako dnes. V  takové atmosféře je těžké dělat 

politiku v současné době, natož v raném středověku. Jeho hu-

mánní postoje byly tehdy chápány ne jako přednost velkého 

muže, ale právě naopak. Proto tehdy sílily hlasy: „Václav je sla-

boch, musíme se jej zbavit, dokud je čas!“ Mezitím, co valná 

část českých velmožů reptala proti svému vládci, jeho mladší 

bratr získával stále větší půdu pod nohama, jeho moc sílila. Na 
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rozdíl od staršího bratra byl jistě ženatý, časem vybudoval na 

sever od Prahy pevné hradiště, jež neslo jeho jméno. Boleslav. 

V  září roku 935 se manželce mladého Přemyslovce narodil 

druhý syn a Boleslav hodlal pozvat staršího bratra na oslavu 

křtin. Snad z  úcty ke knížeti nejspíš oslovil Václava, aby se 

stal kmotrem čerstvě narozeného synovce. Kníže bez meškání 

svolává na Pražském hradě věrné družiníky a vydává se směr 

Stará Boleslav. 

Není od věci poznamenat, že někteří historici se domní-

vají (myslím si, že právem), že i Václav byl ženatý, proto před-

pokládejme, že v Praze zanechává nepočetnou ozbrojenou po-

sádku na ochranu své manželky a syna (snad se měl jmenovat 

Zbraslav). Sám v  čele nepočetné ozbrojené skupiny cestuje 

českými hvozdy za mladším bráškou. Ten je štěstím bez sebe! 

Bodejť by nebyl, narození druhého syna je potřeba pořádně 

oslavit. Čím je více mužských potomků v knížecím rodě, tím 

lépe! Základní pravidlo středověkých vládců po celé Evropě. 

„Musím sobě a rodu zajistit mužského potomka.“ Boleslav se 

už těší, až se obejme se starším bratrem, českým knížetem. 

Nebo netěší? Honí se mu v  hlavě jiný plán, než jsou křtiny 

nemluvněte? To se uvidí!

Nyní rekonstrukce události, jak ji popisuje tzv. Kristián 

ve své legendě. Kníže Václav dorazí dne 27. 9. 935 na Bole-

slav, hradiště svého bratra, ten jej přivít, jak se sluší a patří, 

vždyť jde o vládce Čech. Večer i s družinami usednou ve vel-

kém sále, aby se společně poveselili. Václav netuší, že jeho 

bratr kuje pikle a usiluje mu o život, proto jej ani ve snu nena-

padne, aby se na večerní hostinu ozbrojil, stejně i jeho družina 

je prosta zbraní. Naopak Boleslav, obklopen svými věrnými 
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 „hrdlořezy“, skrývá pod dlouhým pláštěm meč i ostrou dýku, 

stejně přišli vyparáděni na dnešní hodokvas jeho druhové. Zá-

bava je v  plném proudu, víno i  pivo tečou proudem, zdravý 

synek se musí pořádně zapít… Co chvíli se Boleslavovi kum-

páni otočí na svého pána, čekají na domluvený signál, aby ty 

nenáviděné Pražany utopili i s Václavem v krvi. Ale Boleslav se 

k ničemu nemá, silně již ovíněn alkoholem snad i zapomněl, 

proč se vlastně dnes hoduje. Boleslav ale nezapomněl, jen 

nemá dostatek odvahy zaříznout staršího bráchu jako selátko. 

Stále oddaluje povel k vraždění, až nakonec selhává. Zítra je 

taky den, pomyslí si a „srdečně“ se rozloučí s bratrem…

Je brzké jitro, den světců Kosmy a  Damiána. Václav se 

spokojeně protáhne na lůžku, mimoděk vyloudí lehký úsměv. 

„Věrný Podiven mne varoval. Neměl proč!“ V  rychlosti se 

 oblékne a ve spěchu odchází. Rázným krokem si vyšlapuje do-

sud šerými uličkami, kráčí do místního kostelíka, aby – ještě 

než začne ranní mše – pohovořil s Bohem. Rád bývá v domě bo-

žím o samotě, často dlouhé hodiny prosedí v tichém zamyšlení 

a meditaci. Dnes spěchá ještě víc než obvykle, chce se podělit 

s Otcem o radostnou novinu. Včera se konečně usmířil s mlad-

ším bratrem. I proto vyloudí upřímný úsměv v okamžiku, kdy 

proti němu kráčí Boleslav. „Bratře milý, musím ti poděkovat 

za včerejší vřelé přijetí a tvou pohostinnost…“ Václav spěchá 

vstříc bratru, chystá se Boleslava srdečně obejmout. Vtom 

mladší bráška tasí meč, ukrytý pod dlouhým pláštěm, a  se 

slovy „Jsem velmi rád, žes byl spokojený s mým pohoštěním, 

dnes tě ovšem pohostím jinak…“ se snaží  Václavovi zasadit je-

diný smrtící úder. Ač je český kníže silně šokován, stačí usko-

čit před tvrdou ranou a sám přechází do útoku. Je neozbrojen, 
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ale i přesto po krátké potyčce vytrhne Boleslavovi z ruky meč. 

„Styď se, bratře, čiň pokání, dokud je čas!“ Přísně napomene 

Boleslava a vydá se opět směrem ke kostelu. Boleslav se během 

okamžiku vzpamatuje a  burcuje své dosud ukryté druhy ve 

zbrani. „Hle, kníže mne napadl, sotva jsem se ubránil!!!“ Kníže 

vida, že se srocují kolem Boleslava jeho věrní se zbraní v ruce, 

nemešká a spěchá rychle se ukrýt ve zdech místního kostela 

svatých Kosmy a Damiána. Ale spěchají i vrazi a ten nejrych-

lejší z nich tne Václava do ruky. O to rychleji kníže spěchá, již je 

u kostelních vrat. Musí být pro něj obrovská rána, když se skrz 

pevná vrata ne a ne dostat dovnitř. To místní duchovní uzamkl 

vchod, předem smluven se svým pánem, aby tak zamezil Václa-

vovi jediný možný únik před blížící se smrtí. Václav se z posled-

ních sil chápe železného kruhu, klepátka, když k němu přiskočí 

další lotři Tira a  Česta a  bijí knížete hlava nehlava. Poslední 

ránu, smrtelnou, zasazuje zkrvavenému a na mnoha místech 

těžce zraněnému Václavovi věrný Boleslavův druh Hněvsa. 

Kníže Václav umírá přímo před příbytkem božím. Jeho ruka 

stále svírá železný kruh pevných vrat. Jakmile vrazi dobijí kní-

žete, jejich hlad po krvi se projevuje ještě horším běsněním. 

Celá knížecí družina je během kratičké chvilky zamordována, 

aniž by se kdokoli zmohl na sebemenší odpor. Jediný Podiven, 

věrný sluha i věrný druh knížete, nemešká a před běsnící smeč-

kou vrahů včas prchá… Později se Václavův sluha i přítel krutě 

mstí. Postupně Podivenovou rukou umírá několik vrahounů.

Tolik volně převyprávěný příběh násilné smrti knížete 

Václava. Snad se to zhruba událo tak, jak popisuje Kristiánova 

legenda, ale… v  hlavě mi rejdí malý červíček pochybnosti. 

Mohlo se to udát jinak? Je bratr Václava, jeho nástupce coby 
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Boleslav I. Ukrutný opravdu viníkem bratrovy vraždy? Nebo 

se to pouze tehdejší církvi hodilo do krámu a z komára udě-

lala velblouda? Nezpochybňuji, že kníže Václav ukončil svou 

pozemskou pouť násilnou smrtí. Nějak mi ale nesedí Boleslav 

coby bratrovrah. Ptáte se proč? Kdyby byl skutečným vrahem 

či vůdcem vrahů, převážel by nebožtíka brášku z Boleslavi do 

Prahy a zařídil tolik nenáviděnému předchůdci slavný pohřeb 

se všemi poctami, jaké náležely jen panovníkům? Boleslavova 

celoživotní snaha o blahoslavení a následné svatořečení star-

šího bratra je také v  protikladu s  jeho domnělou nenávistí 

k Václavovi. I jeho touha zřízení biskupství v Praze je v proti-

kladu s názory na jeho osobu, přetrvávající tisíciletí. 

Je nezpochybnitelné, že bratři se neshodli v mnoha vě-

cech, Václav byl mírnější a smířlivější povahy, naopak Boleslav 

prudký, možná někdy až cholerický mladík. Měli rozdílný ná-

zor na řízení státu a ke vztahu k Římské říši a  jejímu vládci 

Jindřichovi  I. Nakonec svůj postoj k  císaři Boleslav jedno-

značně projevil již na počátku své vlády v Čechách, na rozdíl 

od Václava odepřel německému vládci poslušnost, postavil se 

proti mocnému sousedovi se zbraní v ruce a dlouhá léta vzdo-

roval. Nakonec ale i on pochopil, že bude pro Čechy lepší žít 

s  Římem v  míru a  spolupráci. Maďarská hrozba byla veliká, 

nač tříštit síly! To však již západním sousedům vládl Jindři-

chův syn Ota I., císař a obnovitel slávy Svaté říše římské.

Nyní bych se rád podělil se čtenáři o alternativní scénář 

vraždy (či nešťastné náhody?) knížete Václava. Vztahy obou 

bratrů, Václava i Boleslava, nejspíš opravdu nebyly idylické, 

každý z nich si stál za svým. Václav se podřídil německému 

Jindřichovi, Boleslav to nesl s  nelibostí. Ale v  době smrti 
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knížete bylo Boleslavovi nanejvýš dvacet let, tudíž než o po-

vahový rys jeho osobnosti se lze přiklonit spíš k  mladické 

nerozvážnosti, prudkosti a  nezkrotnosti. Oba bratry jistě 

dobře vychovávala zbožná a mírná babička Ludmila, lze tedy 

předpokládat, že Václav i  Boleslav prošli stejnou výchovou 

dobrých křesťanů, nevidím žádný důvod bratrovraždy. Kvůli 

rozdílnosti povah se nevraždí dnes, nevraždilo se ani tehdy. 

Po příjezdu staršího Václava na návštěvu do Boleslavi 

zůstává scénář totožný. Na hostinu v  předvečer svatých 

Kosmy a Damiána ovšem přichází obě družiny včetně přemy-

slovských bratrů beze zbraní. Všichni se náramně baví, s při-

bývajícím časem přibývá i opilých a s tím se sem tam objeví 

nějaká hádka. Nic víc, nic míň. Jak probíhají takové oslavy 

dnes? Zpravidla se pije až do rána. Často ti odolnější vydrží 

i déle! A fyzický konflikt není ani dnes nic neobvyklého. Řekl 

bych, že se tento zvyk zapíjení potomků po staletí v žádném 

směru nezměnil. Předpokládejme, že ti nejodolnější hodov-

níci opravdu hýřili až do ranního kuropění, ostatní postupně 

odpadávali. Obrazně i doslova, pod dlouhým stolem je místa 

habaděj! Oba šéfové družin patří k  těm nejlépe vytrénova-

ným pijákům, proto s nemnoha kumpány vydrží až do rána 

bílého. Pak se cestou necestou ve vzájemném objetí plouží 

přes dvůr do kanafasu. Co se ale nestane?! Boleslav zakopne 

a natáhne se jak široký, tak dlouhý. Václav ztratí už tak silně 

nalomenou rovnováhu a padá na Boleslava. Když se snaží po-

zvednout, nechtěně se opře rukou o bratrovu tvář. Ten opilým 

hlasem zařve. „Kde jste kdo?! Au, to bolí! Pomozte mi přece 

někdo! Nebo mě takto necháte???“ Václav se jen přihlouple 

řehtá a konečně se mu podaří s vypětím všech sil zvednout. 



19

Obě družiny jsou na tom v lepším případě stejně jako jejich 

páni, většina se však bezvládně válí v síni, kde celou noc ho-

dovala. To ale neplatí o ozbrojené stráži hradiště, která, bohu-

žel, z povzdálí sleduje dění na rozsáhlém dvoře. Zdá se jí, že 

Václav Boleslava napadl. A ten jeho výkřik! „Musíme knížete 

zpacifikovat, nebo ještě našeho pána zabije!“ 

Malér je na světě! Již se řítí první z  ozbrojené čeledi 

vstříc nic nechápajícímu Václavovi. Nápřah a kníže se jakoby 

zázrakem vyhýbá smrtelné ráně. V  tu chvíli vystřízliví a  je-

diná jeho myšlenka je dostat se co nejdříve na konec dvora, 

tam, kde se tyčí dřevěný kostelík. „Dům Páně mne ochrání…“, 

bleskne mu hlavou a v rámci možností opilce, jenž proflámo-

val celičkou noc, spěchá vstříc záchraně. Spěchá, ale stráže 

jsou rychlejší a  u  kostelních vrat Václava dostihnou a  ubijí 

chudáka knížete. Namol opilý Boleslav, stále se válející v pra-

chu, ještě nechápe, co se vlastně děje. Zato to pochopí jeho 

druzi Tira, Česta a Hněvsa. Nejzkušenější z nich Hněvsa spě-

chá směrem k hloučku, který se sklání nad zkrvaveným tělem 

pražského knížete. Vytrhne nejbližšímu strážci meč z  ruky 

a pro jistotu ještě zasadí Václavovi ránu přímo do srdce. „Tak 

a je hotovo!“ 

Na chviličku se zarazí, ale není možno vzít zpět, co se 

stalo. „Teď musíme pobít všechny Pražany, jinak je s námi ko-

nec!“ Následuje podobný scénář jako v legendě, jen bez Bole-

slava. Ten, dosud silně opilý, jen bezmocně hledí na zkázu, kte-

rou nezavinil… Brzy usedá na český knížecí stolec a bratrovy 

ostatky nechává rychle převézt ze Staré Boleslavi do Prahy, 

kde je s poctami, jaké si zasluhují, slavnostně pohřbívá. Bo-

leslav si Václava nesmírně vážil, nebyl strůjcem jeho vraždy! 
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Pokud vůbec o  vraždu šlo. Pro zatvrzelé oponenty opakuji. 

Jde pouze o můj subjektivní názor.

Chraň Bůh, že bych chtěl zpochybňovat svatost knížete 

Václava. To opravdu není mým cílem. Naopak. Václav je pro 

mne tím největším českým světcem. Jen jsem se zamyslel nad 

rolí, kterou přiřkly často nespravedlivé dějiny jeho bratrovi. 

Václav světcem, Boleslav krutým bratrovrahem! Ale co když 

to opravdu bylo jinak? Nekřivdíme Boleslavovi I. Ukrutnému? 

Vždyť to byl jeden z našich nejslavnějších a nejmocnějších pa-

novníků, jehož říše se velikostí klidně mohla rovnat českým 

státům za panování Přemysla II. Otakara či Karla IV.! Vždyť 

Boleslav byl právě tím, kdo první sjednotil český stát. Opravdu 

si nemyslím, že bratrova krev ulpěla na jeho rukou. 

Z celého srdce si přeji, aby byl kníže Boleslav  I. jednou 

rehabilitován. I proto, že smrt svatého Václava podle legend 

není v  současné době zpochybňována, naopak jeho život 

plný dobročinných skutků ano! Paradox, nemyslíte? Neměla 

by svatost knížete Václava býti oslavována hlavně kvůli jeho 

životu, ne smrti? Nicméně, ať byla pravda taková či maková, 

stále platí a věřím, že platit bude i nadále: „Svatý Václave, vé-

vodo české země, nedej zahynouti nám ni budoucím…“

Dovolte mi, prosím, ještě jednu úvahu. Třeba se opravdu 

mýlím, třeba byl Boleslav strůjcem vraždy staršího bratra, 

třeba Václava skutečně k  smrti nenáviděl. A  až postupem 

času, když sám úspěšně vládl vzkvétajícímu Českému knížec-

tví, snad posléze pochopil i nebožtíka bratra, snad uznal svou 

vinu a o to více měl snahy napravit svůj smrtelný hřích. Po-

kud jsou mé závěry o nevině Boleslava na vraždě svého bratra 

opravdu mylné, potom musím říci, že i přesto kníže Boleslav I. 
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svými skutky během dlouhé vlády odčinil svou vinu. I tak by 

mu mělo býti odpuštěno…

Na závěr chci polemizovat s lidmi, kteří označují svatého 

Václava za příliš smířlivého, ne-li přímo slabocha na kníže-

cím stolci. Tento Přemyslovec žil v pozdně raném středověku, 

v době, kdy od západu do středu Evropy postupovala násilná 

christianizace. Čechy byly v této době křesťanskou zemí, ale 

učení Ježíše Krista nebylo mezi zdejším lidem tak vžité, aby 

se stav nemohl zvrátit k  bývalým pohanským pořádkům. 

 Václav se jednoznačně přiklonil ke křesťanské Evropě a to je 

moc dobře. Co zbylo z  polabských Slovanů, kteří tvrdošíjně 

odmítali Kristovu víru? Nic. Jen mlhavá připomínka, že exi-

stovali. Stejně dopadli za pár století i  východoevropští Pru-

sové. Pro „hrdiny“, kteří napadají prvního českého světce: sta-

tečnost vládce nespočívá pouze v tom, vzít meč a bít se. Ona 

chrabrost českého knížete se projevila osobním příkladem 

lidskosti a velké lásky ke svým bližním ‒ ostatním Čechům. 

A nejen jim! I díky němu a hlavně díky němu tento náš malý 

národ v srdci Evropy, sjednocený Kristovou vírou, přežil více 

než tisíc let. Přežije i další tisíciletí…? Kristovu víru valná část 

z nás zavrhla. Není to chyba?
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2.

Vybijte je do 
posledního…

V další kapitole se přesuneme o pouhých několik desítek let 

kupředu, nepůjde o náhodu, jelikož jde o časový úsek dlouhý 

přesně šedesát let. Ze dne 28. září 935 se rázem ocitneme ve 

dni 28. září 995. Krvavá lázeň na Libici patří jistě k nejčerněj-

ším dnům českých dějin…

Boleslav  I. vládl v  Čechách dlouhý čas, od smrti 

sv.  Václava (935) až do vlastního skonu (972?). Byla to vláda 

nadmíru úspěšná, kníže postupně sjednocuje všechny kmeny 

v české kotlině a míří dál na východ. Nejprve Morava, násle-

dují Krakovsko, Slezsko, Slovensko, Halič… Ano, „bratrovrah“ 

je velice úspěšný panovník, a to se celou dobu potýká nejprve 

s  Římskou říší, později s  výboji divokých a  nadmíru bojov-

ných Maďarů, mongoloidním kmenem z Východu. Jde o pří-

buzný kmen Avarů, nomádských Bulharů (prosím,  neplést si 
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s  jižními Slovany, kteří název Bulhar pouze převzali) i Attilo-

vých Hunů. Oni jsou na počátku 10. století likvidátoři slávy 

a moci Velké Moravy. Sjednocený a zkonsolidovaný stát ne-

chal Boleslav svému prvorozenému synovi stejného jména, 

který nějaký čas žil z politických úspěchů svého otce, dokonce 

na počátku vlády Boleslava  II. se Čechy konečně staly cír-

kevní diecézí, v roce 973 vzniklo v Praze biskupství. Nebyla to 

 ovšem zásluha vládnoucího knížete, nýbrž jeho slavného otce 

Boleslava I. On především se svým politickým vlivem zaslouží 

o to, že Čechy se stanou samostatnou církevní diecézí.

V  čem spočívala úspěšná vláda Václavova mladšího 

bratra? Především včas pochopil, že jeho bratr měl pravdu 

v  tom, že s Římem je lepší spolupracovat než válčit. Ne, že 

by ve válce proti císaři Otovi  I. nebyl úspěšný, ale tehdejší 

situace ve střední Evropě si žádala jednotu obou velkých 

panovníků. Maďarská hrozba z  jihovýchodu. V  neposlední 

řadě byl jistě schopný vojevůdce a  další z  mnoha důvodů 

jeho úspěchů byla spolupráce a  důvěra k  druhému muži ve 

státě, vévodovi Slavníkovi. Tento mocný velmož byl s  jisto-

tou blízkým příbuzným knížete a  jejich vzájemná tolerance 

a spolupráce šla ranému českému státu k duhu. Otázka zní: 

Jak dalece byl Slavník s Boleslavem spřízněn? To nikdo neví, 

po staletí kolují pouze dohady. Jednu konspirační teorii bych 

si ale dovolil předložit. Po smrti knížete Václava snad zbyla 

mladá vdova a  nezletilý potomek, syn Zbraslav. Boleslav se 

o pozůstalé příkladně staral až do synovcovy plnoletosti. Poté 

daroval Zbraslavu (Slavníkovi) krajinu na východ od Prahy. 

Nymbursko, Kutnohorsko, Poděbradsko, Čáslavsko, v jejímž 

centru poblíž Cidliny vybudoval bezpochyby schopný mladý 
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Přemyslovec pevné hradiště Libici. Zní to možná příliš fan-

tasticky, ale připusťme, že Slavník = Zbraslav = syn Václa-

vův. Pokud by se opravdu jednalo o  syna svatého Václava, 

byl by Slavník živoucím důkazem o  lásce Boleslava ke star-

šímu bratru a  po jeho násilné smrti i  k  osiřelému synovci.

Následuje plodná spolupráce obou přemyslovských pří-

buzných (Boleslava se Slavníkem) a  pokračuje až do smrti 

českého knížete roku 972. Během oné spolupráce snad Slav-

ník získává rozsáhlá území na jih od Libice, ohraničená po-

mezními hradišti Doudleby, Netolice, Chýnov daleko na jihu 

státu, na východě jeho území ohraničuje pomezní hrad Li-

tomyšl. Po skonu Boleslava I. vládu nad tehdy mocným a již 

zcela sjednoceným knížectvím v srdci Evropy (České knížec-

tví) přebírá Boleslav  II., jenž v  prvních letech panování po-

kračuje v úspěšné politice, nastolené vlastním otcem. V oné 

době ještě včetně spolupráce s  mocným příbuzným Slavní-

kem. Vždyť jde o  bratrance! Ale postupně se ze spolupráce 

stává noční můra knížete. Korunu tomu nasazuje druhý 

pražský biskup Vojtěch, jeden ze synů Slavníka. To je již 

Slavník (Zbraslav) několik let po smrti a  z  dříve prospěšné 

spolupráce příbuzných se časem stává nepřekonatelná zášť. 

Vojtěch, duchovní správce českého knížectví (mimo jiné 

zakladatel prvního mužského kláštera na území Čech – bene-

diktinský Břevnov, tehdy poblíž Prahy), stále tlačí na knížete, 

aby se zasadil svou autoritou o  bezpodmínečné dodržování 

Kristových zákonů v Čechách. Sám biskup je znechucen pře-

važujícím postojem místních obyvatel ke křesťanské víře, 

kritizuje především, že v Čechách bují obchod s otroky, křes-

ťané jsou mnohdy prodáváni nevěřícím, ani přístup mnohých 
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duchovních k životu není v tomto období dvakrát příkladný, 

kněží pijí, navštěvují nevěstince a často i ženitbou porušují 

celibát (dosud pro světské kněze dobrovolný, povinný pouze 

pro řeholní řády). Vojtěch proti tomuto neutěšenému stavu 

brojí ze všech sil, ale v knížeti tolik potřebnou oporu nena-

chází. Naopak, mezi oběma nejmocnějšími muži v  zemi se 

prohlubuje propast a  vzájemná nevraživost. Tu vesele roz-

dmýchávají Vršovci, blízcí pražskému dvoru a k smrti nenávi-

dějící právě biskupa Vojtěcha. I díky svárům uvnitř vlastního 

rodu Boleslav II. postupně přichází o většinu z území, která 

za dobu úspěšného panování získal jeho otec. Vršovci, coby 

našeptávači všeho zlého, fungují opravdu příkladně. Český 

kníže raději naslouchá špatným rádcům než svému příbuz-

nému, biskupovi Vojtěchovi. Ten vida, že veškerá jeho snaha 

o šíření křesťanské lásky a milosrdenství v Čechách přichází 

vniveč, odchází do Říma a posléze se stává řádovým mnichem 

na severu Itálie. Papež jen mlčky a bezmocně přihlíží, jak di-

vocí a nezkrotní Češi bez svého biskupa pomalu, ale jistě bortí 

baštu křesťanství v srdci Evropy. Mlčky přihlíží i kníže Bole-

slav. Vojtěch je pevně rozhodnut do Čech se již nikdy nevrátit. 

Nyní malinko zastavím u  Vojtěcha. Historici dnes vše-

obecně tvrdí, že druhý pražský biskup byl arogantní a pyšný 

člověk, jenž se s nikým nesnesl. Tudíž ani s „pobožným“ Bole-

slavem. Nesdílím tento názor. Jistě byl zbožným mužem pev-

ných zásad. To ovšem není pýcha a arogance. To jen na okraj… 

V takové ne dvakrát dobré atmosféře Slavníkovci s opráv-

něnými obavami hledí do budoucnosti. Jejich hlavní ochránce 

a bratr, biskup Vojtěch komunikuje s příbuznými z daleké Itálie 

pouze písemně. Zklamanému biskupovi se  nelze divit.  Poslední 
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kapkou, kvůli níž přetekl jeho pohár trpělivosti s Čechy, byla 

situace, kdy před jeho očima Vršovci zamordovali ženu, nevěr-

nou manželku příslušníka jejich rodu, a nic nedbali, že se vraždy 

dopustili v domě božím ve chvíli, kdy nebohá žena prosila Voj-

těcha o záchranu, klečíc před biskupem a objímajíc jeho nohy. 

Vojtěch se snažil ženu zachránit, leč marně! Bezbožní Vršovci 

zapíchli nevěrnici přes mocné biskupovy protesty. Krátce po 

incidentu Vojtěch opouští vlast, následován mladším bratrem 

Radimem. Loučí se s ostatními bratry a jejich rodinami, věří, že 

se ještě shledají. Osud je ale často nespravedlivý…

Nadešel rok 995, v Čechách se nic podstatného nezmě-

nilo, snad jen to, že kníže Boleslav je již delší dobu nemo-

cen. Nejen na těle, ale hlavně na duchu, dalo by se říci, že je 

nepříčetný. Jeho těžká choroba je možná i příčinou nadchá-

zející hrůzy, dosud v Čechách nevídané. Římský císař Ota II. 

v průběhu roku svolává křížovou výpravu proti dosud nepo-

kořeným slovanským Obodritům, kteří stále lpí na staroslo-

vanských božstvech, tvrdohlavě odmítají křesťanství snad 

jako poslední ze západních Slovanů. Císař současné Status 

Q chce za každou cenu změnit, hodlá Obodrity obrátit ke 

Kristu po dobrém či zlém. I  Češi vyrážejí na pomoc Otovi, 

a to hned ve dvou proudech. Pražané pod velením nejstaršího 

syna knížete Boleslava, jenž je stejného jména jako jeho otec, 

druhý proud Čechů vyráží za hranice země pod korouhví 

Slavníkovců. Vede jej nejstarší z  bratrů Soběslav. Doma za-

nechává ženu i syna a ještě k tomu tři mladší bratry s rodi-

nami. Jen Vojtěch s Radimem (nevlastní biskupův bratr) jsou 

kromě Soběslava mimo Libici. Na hradě zůstává nepočetná, 

ale dobře vycvičená a  stejně dobře ozbrojená posádka. Pro 
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jistotu.  Boleslav II. se sice nejstaršímu ze Slavníkovců osobně 

slibem zaručil, že po dobu Soběslavovy nepřítomnosti sám 

dohlédne na bezpečí všech na Libici. Člověk ale nikdy neví, 

kníže je vrtkavý, náladový, Soběslav mu kdovíjak nevěří… 

A k  tomu ta jeho nemoc. Říká se, že je někdy jako posedlý 

ďáblem. Trošku Soběslava uklidňuje fakt, že i  nejstarší syn 

českého knížete sbírá v  centru Čech vojsko, i  on se chystá 

vyrazit na pomoc císaři. Daleko klidněji by ale odjížděl, pokud 

by se jeho bratr Vojtěch vrátil do Čech.

Přistupme nyní k možné rekonstrukci událostí, jež se se-

běhly ve dnech 27. a 28. září 995 na hradě Libici. Je 27. 9. 995 

a před mohutným slavníkovským hradištěm při řece Cidlině 

se šikuje k dalšímu z útoků přemyslovské vojsko pod velením 

nejstaršího a nejzkušenějšího z Vršovců. Nejspíš nejde o kdo-

víjak silnou a  velikou armádu Pražanů, jelikož syn knížete 

Boleslav je s  valnou částí českého vojska na sever od vlasti. 

Stejně jako nejstarší Slavníkovec Soběslav s  věrnými vyrazil 

na pomoc císaři. To se ale Vršovcům zrovna hodí, aspoň bu-

dou mít volné ruce. Větší část přemyslovského vojska je pryč, 

ozbrojení Slavníkovci také, kníže je sláb na těle i duchu, ni-

kdo Vršovcům nebude překážet v jejich ďábelském plánu! Ti, 

co se již popáté marně snaží ztéci pevné valy a palisády, jsou 

věrní jejich rodině. A houževnatí obránci? Ještě jeden, maxi-

málně dva prudké útoky a Libice je Vršovců! „Však to Bolesla-

vovi nějak vysvětlím! Vždyť i on má na své příbuzné pifku!“ 

Pomyslí si vršovský velitel útoku a  pobízí své věrné k  boji. 

To se již notně stmívá a i dosud poslední atak nepřítele sta-

teční obránci Libice s námahou odrážejí. Po posledním útoku 

lze pod hradbami napočítat desítky mrtvých. Vršovci zuří, 
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 nicméně jejich velitel moudře usuzuje, že dnes to již nemá 

smysl, vojsko je na smrt unavené, vyčerpané a nač zbytečně 

plýtvat silami i samotnými lidmi, když zítra je taky den. V tu 

chvíli se bezděky pousměje. „Náhoda tomu chtěla. Zítra je vý-

ročí smrti Václava. Ti bastardi uvnitř půjdou do pekla za svým 

předkem!“ Vršovec si pohrdavě odplivne. „Ještě že kníže není 

jako jeho otec! To bychom měli smůlu…“

Je časné podzimní ráno 28. září 995 a  pod libickými 

hradbami je opět živo. Vršovské vojsko se šikuje k  dalšímu 

z útoků. Nabité katapulty jen čekají na povel, aby mohly vy-

pálit velké balvany, jež postupně drtí hradby. Za těmi je stále 

odhodláno několik desítek mužů-obránců, kteří jsou ochotni 

nechat pro Slavníkovce i své rodiny na hradbách život. Pod hra-

dem je bouřlivá atmosféra, vojenský velitel nabádá útočníky 

ještě k zarputilejšímu boji, stejný jev je možno pozorovat na 

Libici. Těch několik málo k smrti unavených obránců se navzá-

jem loučí, vědí, že dříve či později Vršovci zlomí jejich odpor…

Jak vše v  onen tragický den dopadlo, je všeobecně 

známo. Pražské vojsko dobylo Libici a podle kronikáře Kosmy 

povraždilo vše živé. Včetně všech Slavníkovců, kteří byli v tu 

dobu zrovna k mání. Vršovci nemají slitování, jsou krutí. Asi 

málokdo si dovede představit takové raně středověké běsnění 

krvežíznivých dobyvatelů a jejich vraždění nevinných, včetně 

starců, žen i dětí. Na Libici se tehdy nejspíš nikdo nezachránil, 

byla to krutá krvavá jatka přesně 60 let po vraždě či zabití 

svatého Václava. Nyní na Libici krutě umírají jeho tři vnuci 

s  rodinami. Nejstarší Soběslav a  dva duchovní pastýři Voj-

těch a  Radim zkáze unikají, jsou daleko za hranicemi Čech. 

V tu chvíli ani nemohou tušit, co se právě odehrává v  jejich 
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 domově. Ani jeden ze zbylých Slavníkovců již do smrti ne-

spatří rodnou Libici. Tu získají a  zaberou pro sebe vítězní 

 Vršovci. Za odměnu…

Tolik známá fakta o datu 28. září 995. Příčiny likvidace 

mocného rodu druhé poloviny 10. století jsou však stále ne 

zcela objasněné, výkladů je více, nyní si dovolím parafrázi. Co 

Čech, to trenér. Jinými slovy ani historici nejsou jednotného 

názoru, co a  koho tehdy vedlo k  bezuzdnému vraždění na 

Libici. Shrňme si jednoznačná fakta. Boleslav I. vládl s úspě-

chem v  Čechách v  letech 935‒972. V  roce 950 svému jistě 

příbuznému Slavníkovci uděluje v léno oblast části středních 

a východních Čech, nejisté je jihočeské území. Osobně i jižní 

Čechy vidím v držení Slavníkovce-Zbraslava. 

Boleslav nadále pokračuje ve své úspěšné politice sjed-

nocování a  rozšiřování Českého knížectví jistě za podpory 

Slavníka. Ponechme stranou dohady, jak byli oba mocní muži 

příbuzní. Po smrti Boleslava I. na český knížecí stolec usedá 

jeho syn toho jména druhý. Pokračuje v politice svého otce, 

alespoň v  prvních letech své vlády. Posléze nastává obrat 

o 180 stupňů! Proč? Je na vině sám Boleslav, nebo je třeba 

hledat viníky mezi bratry Slavníkovci? Po smrti patriarchy 

libického rodu (981) vzájemné vztahy mocných příbuzných 

prudce ochladly. Byl Slavník oním uklidňujícím elementem 

mezi Přemyslovci a  vlastním rodem? Obával se Boleslav  II. 

svého mocného příbuzného natolik, že jen čekal na Slavní-

kovu smrt, aby započal s  nesváry uvnitř státu? Nebo jsou 

hlavní původci záště synové Slavníka? Záměrně vynechávám 

polodivoké a  polopohanské Vršovce. Při vší úctě k  tomuto 

starobylému českému rodu tito dle mého názoru nejednali 
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o své vůli, pouze plnili příkazy. A plnili je důkladně. Nebyli 

v té době tak mocní, aby si skutečně sami, bez nařízení vládce, 

dovolili napadnout sídlo druhého nejmocnějšího rodu v Če-

chách. Navíc příbuzensky spojeného minimálně s panujícími 

Přemyslovci. Tento po Přemyslovcích druhý nejmocnější rod 

v Čechách byl spřízněn i s dynastií Otonů, panovníků Svaté 

říše římské. 

Člověk časem přehodnotí své názory. I já nejsem výjim-

kou. V  dobách, kdy vyvraždění Slavníkovců bylo všeobecně 

chápáno jako skvělý státnický čin, de facto i de iure sjedno-

covací prvek, já byl absolutně opačného názoru. Také jsem 

zastával opačný názor historiků, kteří z vraždění Slavníkovců 

vinili českého knížete. Byl jsem přesvědčen, že onu genocidu 

měli na svědomí jen a pouze nenasytní Vršovci. Že jednali za 

zády českého knížete a bez jeho vědomí. Tehdy byl podle mne 

Boleslav II. jednoznačně bez viny. Vyvraždění na Libici coby 

jednotící akt českého státu je dnes již překonán, tento od 

prvopočátku nelogický a scestný názor skončil v propadlišti 

dějin. Jinak ani nemohl dopadnout, vždyť kníže sjednotitel 

je jasný po staletí. Boleslav I.! Nač tedy sjednocovat již sjed-

nocené, že?! 

Postupem času jsem zavrhl jako viníky i samotné aktéry 

vraždění, Vršovce. Zůstává jediný. Český kníže Boleslav  II. 

Pobožný! V  době libické tragédie byl sice stárnoucí kníže 

silně nemocen na těle i na duchu, ale nemohla ona nemoc být 

právě příčinou, že se tehdy rozhodl nadobro skoncovat s kon-

kurencí? S jakou konkurencí? Můžete namítnout: Vždyť jsou 

Čechy jednotné pod jediným vládcem! Odpověď je čistě hypo-

tetická. Pokud byl Slavník synem Václava, jeho potomci jsou 
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tudíž vnuci svatého knížete a  Soběslav, nejstarší z  nich, je 

po Boleslavovi II. nejstarší z rodu Přemyslovců! Český kníže 

se vážně obává, že vládu nad českým státem po jeho smrti 

převezme právoplatný dědic, tj. Soběslav! Vnuk Václava, syn 

Slavníka a bratranec Boleslava II. Proto se kníže v Praze obává, 

co nastane po jeho skonu, když nic nepodnikne. Má tři syny, 

ale ani jeden z  nich se nakonec nemusí stát vládcem Čech. 

Soběslav je mocnější všech tří dohromady. Boleslav se tedy 

rozhodne jednou provždy skoncovat se svými příbuznými. 

Nepohodlného Vojtěcha již vyštval, nebezpečný Soběslav 

válčí v cizině a s těmi zbylými si lehce poradí spolehliví Vr-

šovci! Soběslava se kníže hodlá zbavit později.

Co následuje po hromadném vyvraždění jedné, možná 

hlavní větve rodu Přemysla Oráče? Kníže Boleslav II., příjmím 

Pobožný, si „zbožně“ mne ruce, naoko zve opět biskupa Vojtě-

cha do Čech, ten se na kratičkou dobu opravdu vrací, ale zjiš-

ťuje, že jeho přítomnost v Čechách je nežádoucí, má zde více 

nepřátel než dříve. Obrací proto svou pozornost i kroky na da-

leký sever, do kraje nehostinných močálů, komárů a nepříjem-

ného podnebí, do vlasti dosud pohanských Prusů. Vojtěch ra-

ději volí jistou mučednickou smrt, než by zůstal v domovině, 

která jeho i jemu blízké tolik nenávidí… 

V posvátném háji kmene Prusů dne 23. dubna 997 končí 

složitá životní pouť jednoho z největších Čechů. Kníže Bole-

slav II. svého soka přežívá toliko o dva roky a zanechává již 

pomalu se bortící knížectví svým synům Boleslavovi, Jaromí-

rovi a Oldřichovi. Tito de facto i de iure diletanti na knížecím 

stolci dovedou český stát téměř k zániku. A  jejich příbuzný 

Soběslav? Poslední z  vnuků svatého Václava umírá v  září 
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l. P. 1004 po boku Poláků při ústupu z Prahy. Ano, Soběslav 

se vrátil do Čech s polským vojskem Boleslava Chrabrého, mi-

mochodem švagra českého Boleslava  II.! Choť Poláka Měška 

Doubravka byla sestrou českého knížete a  zároveň matkou 

polského krále Boleslava. Soběslav se možná vrátil do vlasti, 

aby se ujal vlády, aby se konečně usadil na přemyslovský sto-

lec. Na stolec, který mu po právu náležel. Jen Bůh ví, jak by se 

dále vyvíjely české dějiny, kdyby se ubíraly směrem Václav – 

Boleslav – Zbraslav (Slavník) – Soběslav ‒ ??? 

Proto miluji dějiny, a obzvlášť ty české, nemají totiž vždy 

jednotný výklad. Často postrádají logiku. Ani to dost dobře ne-

lze. Lidské osudy nejsou matematika. Kde chybí fakta, nastu-

puje fantazie. Není to skvělé? Někde je ovšem faktů přehršel 

a člověk se v oněch faktech utápí. Poté musí nastoupit zdravý 

selský rozum. Někdy i s notnou dávkou konspirace a opět se 

historie mění ze suché vědy dat na často velmi poutavé vyprá-

vění. Dnes již stěží nějaký badatel či archeolog stoprocentně 

zjistí, proč a z jaké příčiny proběhla krvavá jatka dne 28. 9. 995 

na Libici. Záleží skutečně jen a pouze na úhlu pohledu každého 

jednotlivého zapáleného historika. Amatéra, či profesionála.

Ještě mne napadla jedna konspirace, přímo nesouvise-

jící s událostmi na Libici. Znakem Slavníkovců byla pětilistá 

růže. Kterýpak mocný šlechtický rod v budoucnu měl znak 

stejný? Jihočeští Vítkovci, jejichž rozrod je tak všeobecně 

známý a slavný, že jej v Česku zná snad každý. Vítek z  Prčice, 

praotec rodu – Páni z Krumlova – Páni z Rožmberka – Páni 

z Hradce – Páni z Landštejna – Páni z Ústí. Odkud pocházel 

a kdo vlastně byl Vítek z Prčice? Nikdo neví. Kdysi jsem četl 

názor, že snad byl tento jihočeský velmož totožný s  kaplanem 
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českého knížete Soběslava I. Vítkem, jenž podle legendy nesl 

v  čele vojska roku 1126 u Nakléřova praporec svatého Voj-

těcha, připevněný na kopí dalšího českého světce knížete 

Václava. Ony dvě konspirační teorie si vzájemně neprotiřečí, 

tak proč by nemohlo jít o pravdu? Slavníkovec Soběslav žil 

po vraždění na Libici ještě devět dlouhých let, než skonal 

rytířskou smrtí s mečem v ruce. Otřepal se z tragédie smrti 

manželky i  malého synka? Třeba se znovu oženil, měl po-

tomka(ky), ze kterého či kterých za zhruba sto padesát let 

(asi pět šest generací) vzešel onen zakladatel slavného rodu 

Vítkovců. Přes mladičkého kaplana knížete Soběslava  I. se 

časem z  Vítka stává mocný velmož, druhý po českém králi 

Vladislavovi I.

Na závěr této kapitoly mi dovolte ještě jednu poznámku. 

Rozmach slavníkovského rodu lze s určitostí zařadit do ob-

dobí vlády Boleslava I. Proč už on, „ukrutný“ bratrovrah, se 

s  vlastní konkurencí nevypořádal stejně jako před lety se 

starším bratrem? Proč to za svého otce nakonec musel udělat 

až Boleslav II. Pobožný? Další důvod k zamyšlení. Neměly by 

se přízviska obou knížat po více než tisíci letech vyměnit? 

Je to čistě subjektivní názor historika-amatéra. Ale posuďte 

sami. Boleslav I. se celý život snaží o založení biskupství v Če-

chách. Když je konečně u  cíle, umírá. Smetanu slízne jeho 

syn, Boleslav II. Nezdá se vám to nespravedlivé? I kdyby byl 

Boleslav I. skutečným viníkem vraždy svatého Václava, svým 

životem těžký hřích jistě odčinil. Jeho syn je pravým opakem 

otce. Na sklonku života a své vlády je pravděpodobně hlav-

ním viníkem hromadného masakru všech přítomných Slav-

níkovců na Libici… Právě mne napadla myšlenka, o  kterou 
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se chci s Vámi, milý čtenáři, podělit. Je docela možné, ba co 

víc, silně pravděpodobné, že zosnovatelem krutého vraždění 

Slavníkovců opravdu nemusel být kníže Boleslav II., ale jeho 

nejstarší syn stejného jména. Budoucí kníže Boleslav  III. 

Ryšavý. Svými skutky během své nedlouhé vlády v Čechách 

dokazoval, že by byl tohoto činu bez uzardění schopen. Byl 

jistě největší stvůrou coby vládce Čech v celých dějinách na-

šeho státu.


