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Abstrakt 

Práce se zabývá vývojem ve střední Evropě dlouhého 10. století a snaží se postihnout 

obecně proměny, které v regionu této epochy nastaly. Srovnáním a interpolací fenoménů 

christianizace, budování politické a ekonomické moci a proměny celé společnosti mezi 

klíčovými regiony dotčené oblasti se snaží představit nový pohled na celou problematiku. 

Preferuje vizi ekonomicko-politického vývoje elit, které v separaci od dosavadních 

společensko-politických formací budují vlastní mocenský aparát, který se teprve postupně 

konfrontuje a až nakonec splývá s předstátní společností do podoby raně středověkého 

křesťanského státu. 
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Abstract 

The thesis deals with the development of Central Europe in the period of the long 10th 

Century, trying to describe in general the change of that region in the given epoque. The 

comparison and interpolation of the phenomena such as the Christianisation, the 

emergence of the political and economic power and the general transformation of the 

society aims to define a new view of the whole problem. The preferred vision is the 

economic and political development of the elites, separated from the existing socio-

political formations and constructing its own apparatus of power, that will only slowly 

and eventually confront and merge the pre-stat formation in the form of an Early 

Medieval Christian state. 
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1. Úvod a metody: Jak znovu nebádat již bádané 

  Dějiny desátého století v Evropě jsou vcelku oprávněně považovány za klíčové období 

transformace, které vtisklo nový ráz nemalé části kontinentu a jehož důsledky vnímáme 

ostatně až dodnes. Právě z tohoto důvodu jsou často objektem různě pojatého 

historického výzkumu, který se snaží blíže zaměřit na tuto transformaci a popsat její 

základní rysy. Nejinak tomu bude i v této práci. 

  Historie bádání, byť i jen na relativně omezeném teritoriu střední Evropy,1 je však kvůli 

významu těchto fenoménů natolik rozsáhlá, že kdyby se sama o sobě stala předmětem 

výzkumu, vydala by na samostatnou disertační práci, jež by se ve výsledku řadila 

k objemnějším svého druhu. Přesto jsem po několikaletém studiu této problematiky 

dospěl k názoru, že zde je velké místo "na trhu" historických idejí, které si zaslouží být 

zaplněno soustavným a vcelku originálním výzkumem. Nehledě na fakt, že – zejména 

zásluhou archeologie – se naše představy o této epoše stále posouvají kupředu. Proto i 

případné stávající studie, které by se dílem obsahově kryly s touto prací, mohou v dnešní 

době být již natolik "morálně zastaralé", že i jimi pojednané otázky si novou diskusi 

zaslouží. V neposlední řadě lze říci, že i v případě dobře probádaného tématu, jež se těší 

obecnému a průběžnému zájmu vědy, lze dojít k závěru, že stále schází určitý pohled na 

problematiku, jenž by mohl prameny již pročtené podrobit novým otázkám a předefinovat 

tak celou debatu.2 Rád bych na následujících stránkách čtenáře přesvědčil, že všechny tři 

tyto zmíněné aspekty mohou být vneseny do již rozsáhlého a dlouhodobého bádání 

o 10. století ve střední Evropě. 

  Jednotlivé "národní" aspekty dějin 10. století jsou samozřejmě i v omezenějším rámci 

střední Evropy zkoumány velmi podrobně a leckde tvoří cosi jako výstavní skříň nejen 

domácí medievistiky, ale historické vědy vůbec. Práce o osobnostech, jako byl svatý 

Vojtěch, král Štěpán I. nebo svatý Václav, vždy budou v popředí zájmu nejen odborné, 

ale i laické veřejnosti. Asi jen málokteré období (s logickou výjimkou toho nejnovějšího) 

je navíc podrobeno tak silnému zájmu poučené laické veřejnosti. Právě pro svůj 

transformační charakter, spojený především s otázkami kultu a religiozity, je období 

christianizace obvyklým objektem úvah a literární péče historických nadšenců, 

koketujících začasté i s oborem, který si získal neoficiální označení "záhadologie". 

Ačkoliv tento jev nelze bez újmy zařadit mezi vědecké bádání serióznějšího charakteru, 

                                                           
1 Samotný pojem střední Evropa prozkoumám a definici teritoria představím podrobněji níže 

v kapitole 4, zejména v podkapitolách 4.1 a 4.2. 
2 Podobně například v související debatě o vzniku otonské říše a dějinách rodu Otonů vyšly 

poměrně krátce po sobě dvě zajímavé monografie, jejichž autoři však dokázali uchopit celou 

problematiku velmi odlišně, a tak se obsahově práce ani příliš nepřekrývají. Srov. Beumann 2000a 

(první vydání vyšlo již roku 1987) a Althoff 2013 (první vydání 2000). 
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vystihuje po mém soudu vnitřní napětí, které je ve výzkumu této epochy obsaženo a 

jemuž může velmi snadno podlehnout i renomovaný vědec, který se při své práci jinak 

striktně drží uznávaných metod. Zcela jistě se na tomto napětí podílí celková nespojitost a 

namátkovost pramenů, která nikdy nedovolí zcela bezpečnou interpretaci a konstruování 

historických faktů,3 ale naopak vždy vybízí k bohatému uplatnění badatelovy kreativity a 

fantazie. V této souvislosti je třeba zdůraznit i bezesporu silnou souvislost tohoto období 

s nacionálními tradicemi, jež – jakkoliv uměle mohou být konstruovány – v praxi 

ovlivňují životy milionů osob. Jejich symbolika se často pevně váže k období počátku 

prvních politických útvarů na daném území, což činí celou problematiku ještě zajímavější 

pro široké vrstvy obyvatel.4 

  V mém zájmu bude ovšem tyto "národní" okruhy debaty v maximální míře překročit. Při 

veškeré snaze a zájmu o široké souvislosti se při práci na lokálně omezených historických 

studiích nevyhne žádný autor tomu, aby se často uzavíral do jednodušeji vymezených 

dějin, přehlížel širší souvislosti a spokojil se i v případě využití komparativních postupů 

s dílčími analýzami sestavenými ad hoc.5 Tato práce by naopak měla být vedena se 

snahou nahlížet všechny problémy automaticky v kontextu celého definovaného regionu, 

aby tak bylo možné nejen odstranit různé omezující rámce, ale i vytvořit zcela nové 

úvahy a závěry. 

  Přirozeně, že i literatura snažící se tyto bariéry překonat má v historii bádání už své 

místo a do jisté míry doplňuje převážně národně orientované výzkumy. Tato literatura, 

zabývající se celkovým vývojem ve střední Evropě v dané epoše, však povětšinou 

nedostačuje mnou zvolenému záměru v některém z níže zmíněných ohledů: Jednak se 

jedná o texty šířeji pokrývající danou problematiku, takže rozsah jejich zájmu je činí 

z mého pohledu příliš povšechnými.6 Podobně se často tyto práce snaží spíše podchytit 

pojem střední Evropy v mnoha souvislostech, a samotné otázky historického vývoje 

regionu tak tvoří spíše druhý plán, který je podřízen jinému záměru.7 I v případě, kdy se 

jedná o skutečný rozbor dějin střední Evropy a období se rámcově kryje s epochou, 

kterou zde vymezuji, odvážila se většina vzniklých prací jen postavit jednotlivé národní 

                                                           
3 Srovnej níže odpovídající pasáže kapitoly o pramenech a literatuře. 
4 Tento fenomén (nejen) pro české prostředí pojednal před časem F. Graus (viz nový překlad jeho 

starší práce 2017). 
5 Viz např. varovný prst nad bezhlavým a účelovým hledáním komparací, který zvedl Sikorski 

2017, s. 210-214. 
6 Sem patří například práce Samsonowicz 2002, která sice postihuje danou epochu poměrně 

rozsáhle, dokonce na celoevropském prostoru, ale jedná se v celkovém rozsahu spíše o krátký a 

povšechný – pro mne de facto programový – spis. 
7 Jednu z nejznámějších prací v tomto směru představuje zřejmě dílo Szűcs 1983. 
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modely a analýzy vedle sebe, bez hlubšího a rozsáhlejšího pokusu o komparaci.8 Jedná se 

tak sice o kvalitní kompendia informací, často i velice originální zdroje pro daná "národní 

vyprávění", nejde ale o skutečnou analýzu celého prostoru. V poslední řadě bych rád 

jmenoval jednu ze zásadních starších prací, která po mém soudu skutečně postihla desáté 

století ve střední Evropě s jistou ambicí úplnosti, nakolik to bylo v dané době možné, a 

metodicky do jisté míry velkoryse. Jedná se o knihu Františka Dvorníka Zrod střední a 

východní Evropy.9 Již samo datum původního vzniku této práce spolu s podrobnějším 

náhledem na jednotlivé kapitoly a témata v nich diskutovaná10 však poměrně jasně 

obhajují důvod vzniku nové práce, která se ovšem pokusí právě na toto dílo navázat. 

Z modernějších prací bych zmínil neopominutelnou osobnost Dušana Třeštíka, který se 

pokusil o podobnou širší analýzu celého regionu, byť pro období o sto let starší a prostor 

geograficky více stisknutý, v práci Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední 

Evropa v letech 791-871.11 

  Je otázkou, nakolik se práce, která se pokusí postihnout tuto – zejména kvůli objemné 

sekundární literatuře – již poměrně rozsáhlou oblast historiografického výzkumu v její 

celistvosti, dokáže vyrovnat s diskusemi nad mnoha zásadními dílčími problémy, které 

jsou otevřeny již delší dobu. Cílem této studie ovšem není referovat o dosavadních 

sporech v jejich šíři, ani se pokusit ke každému z nich nalézt inovativní stanovisko. 

V některých případech se sice budu muset pokusit o hluboce "opravný" průzkum daného 

problému, často se ale po vcelku krátké rozvaze na dané téma přikloním k názoru či 

definici již existující, jelikož nebude důvod pro další zevrubnou debatu. Tato 

nevyrovnanost, snad jen zdánlivá, vychází z podrobné obeznámenosti s moderními texty. 

Protože by ani čtenářské únosnosti, ani originalitě mé práce nijak neprospělo přepisovat 

či jen parafrázovat dlouhé studie mých kolegů a předchůdců, mohou některé kapitoly mé 

                                                           
8 Zde je nutné zmínit práce spojené s významnou osobností soudobého bádání – Norah 

Berendovou. Jistě inspirativní a kvalitní práce s impozantním rozsahem většinou poskytují jen 

vedle sebe postavené národní příběhy (to platí zejména o práci Berend 2007a). Ne snad, že by 

nedocházelo ke snaze o komparativní popis, nicméně v kontextu je většina práce stále ponechána 

na „laskavém čtenáři.“ Poslední počin, na němž se účastnila N. Berendová z velké části i jako 

autorka, se pokouší o poněkud rozsáhlejší postižení celkové situace, ale stále se často utíká do 

klidných vod národních rámců, a navíc se období samotného 10. století věnuje jen relativně malou 

částí (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013). 
9 V anglickém originále vyšlo jako Dvorník 1949. 
10 Práce se tak například pokouší v duchu starších diskusí stále do geografie střední Evropy 

vsunout „Bílé Chorvatsko“ coby samostatné kmenové či státní centrum ležící původně v oblasti 

mezi pozdějším českým, polským a maďarským státem, zhruba na teritoriu severní Moravy, 

Slezska a Krakovska (Dvorník 1999, s. 309-337 a jinde). Tento státní útvar z moderní 

historiografie, zejména z české debaty po zavržení kmenových teorií, prakticky zmizel beze stop. 

Práce, které se na toto téma zaměřují, většinou došly k názoru, že se jedná o spíše fantomový 

útvar, vzniklý do jisté míry snad i záměnou s jinými blízkými formacemi: jak naposledy uvádí Ján 

Steinhübel, v popisu Konstantina Porfyrogenneta (De administrando imperio, dále jako DAI 30, 

s. 387-388) jsou Bílé Chorvatsko dost možná Čechy Boleslava I. (Steinhübel 2011, s. 57, 92 a 95). 

Naposledy k tomuto tématu souhrnně Bakala 2004. 
11 Třeštík 2001. 
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práce působit co do rozsahu jako nedostačující nebo prostě jen podezřele krátké ve 

srovnání s jinými adekvátními celky. Mým záměrem ovšem bude projít debatu 

dopodrobna celou jen v těch případech, které považuji za žádoucí. Důvody pro jednotlivá 

rozhodnutí o hloubce přístupu k existujícím problémům budou ostatně poměrně striktně 

definovány. Formulovat jednotlivé problémy bádání nad 10. stoletím ve střední Evropě 

od počátku a posléze je komparovat v dosti rozsáhlých parametrech by totiž jistě 

znamenalo celoživotní práci bez jistého konce. Některé části práce tak budou sice 

vyžadovat vcelku podrobné zkoumání, jiné části budou spíše jakousi aranžovanou 

momentkou současného stavu bádání, reprezentovanou odkazy na zásadní moderní texty, 

k nimž nebudu mít až na drobnosti co dodat. Mým vlastním vstupem by však ve většině 

možných případů měla být komparace či protnutí všech tří "národních" hledisek a 

vyvození závěrů, jež mi tento rozsáhlejší přístup umožní. Právě díky těmto závěrům budu 

moci řadu dílčích otázek znovu přehodnotit a poskytnout nové možnosti pohledu na dané 

téma. 

  Základní otázka celé práce vyznívá poměrně jednoduše, ve svém dílčím rozvedení na 

jednotlivá podtémata však bude vyžadovat řadu skutečně podrobných analýz a separátně 

kladených podotázek. Mým záměrem je odhalit jednotící body v historickém vývoji 

střední Evropy (již jako region hodlám dále definovat v kapitole 4) v období dlouhého 

10. století (jehož konkrétní rozsah budu opět definovat v samostatné kapitole 5) a pokusit 

se vytvořit zjednodušující, ale přesto maximálně přesný model k popisu situace a dějů, 

které nastaly v této epoše na daném území. Tím se míní především zásadní přelom 

proměňující dosavadní pozdně karolinskou říší ovlivněný region středního Podunají 

v nové raně středověké křesťanské říše,12 jež však poměrně brzy po svém vzniku a 

prvním kulturně-politickém vrcholu své existence prošly intenzivní krizí. Tato krize sice 

narušila některé aspekty jejich vývoje, v důsledku však nedošlo k definitivnímu zániku a 

úplnému nahrazení základních struktur budovaných od počátku zmiňované proměny (tím 

se tato krize zásadně liší od událostí, které proběhly na konci 9. století v Podunají). Mým 

záměrem je tedy také prozkoumat základní příčiny a průvodní jevy zmíněné krize, stejně 

jako odhalit rozsah mechanismů a jí předcházející transformace, jež ve výsledku byly i 

                                                           
12 Obecný problém s užitím slov „říše“ a „stát“ bude rozebrán v kapitole 6.5. S ohledem na tam 

učiněné úvahy se pokusím nadále pro reálie a děje 10. století spíše vyhnout termínu „stát“ a 

používat termín „říše“ (většinou s určujícími termíny přemyslovská, Boleslavova, piastovská, 

arpádovská apod.; rozlišuj níže v pozn. 30 zavedený pojem „Říše“). Stopy skutečně státního 

uspořádání (zejména v ohledu zapojení širokých vrstev obyvatelstva do skutečné participace na 

státním projektu) nacházím spíše až v politických útvarech počínajícího 11. století. Až pro vládu 

Břetislava I. a jeho potomků, jako i pro mocenské útvary pod vládou Piastovce Kazimíra a 

příbuzných Ondřeje I. Arpádovce, budu tedy používat termín „stát“. Obecně ovšem nic nebrání 

použití zobecňujících termínů jako „státní mechanismy“, „státní útvar“ apod., které se mohou 

týkat jak „říše“, tak „státu“, neboť určité znaky státnosti můžeme nacházet nejen u říší, ale i 

u společenských formací těmto říším předcházejících. 
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přes zásadní krizi zachovány a nesly s sebou některé prvky státnosti a tradice, již můžeme 

ostatně s jistou mírou tolerance sledovat až dodnes.13 Zjednodušeně řečeno: je vcelku 

jisté, že v procesu vzniku křesťanských říší v polovině 10. století byly obsaženy prvky, 

které přežily i jejich krizi na přelomu s následujícím stoletím nebo již v první polovině 

11. století. Rád bych tyto prvky odhalil a nastínil aspoň teoretický důvod jejich 

trvanlivosti. Odrazovým můstkem pro tyto komparace a hledání jednotícího modelu bude 

ovšem i zevrubný popis dějin střední Evropy v dlouhém desátém století, který sám o sobě 

bude představovat hodnotný přínos do řady dílčích diskusí, protože k nim díky využití 

výše zmíněných postupů přispěje novými tezemi či podporou některého ze stávajících 

názorů. 

  Striktně metodicky vzato budu postupovat především metodou synchronní a diachronní 

komparace. Je to právě tato metoda, která mne po mém soudu opravňuje k jistému 

optimismu v otázce výsledků celého projektu. I když se totiž moje úvahy o obecném 

modelu dějů v dané oblasti a době ukáží být jako liché, a i když nebude mým vývodům 

vzhledem k posunu bádání a nálezovým možnostem archeologie ve 21. století dopřána 

delší platnost než onu legoffovskou "jednu generaci",14 měla by právě tato metoda zaručit 

jistou životnost přinejmenším těm částem mého bádání, které po mém soudu představují 

nejoriginálnější část mé práce a které mohou posunout diskusi nejvíce kupředu. 

  Komparativní přístup nebude samozřejmě jedinou rozsáhle využitelnou dílčí metodou 

v mém disertačním projektu. Podávat ovšem celkový přehled metodiky zkoumání takto 

rozsáhlého období a geografického celku by zřejmě zůstalo pouze suchým a 

samoúčelným výčtem, jen pro forma vyhovujícím stylové korektnosti kvalifikačních 

prací. Značné části studie si totiž vynutí opakování metod využitých již mnoha mými 

předchůdci a aplikovaných na pestrou škálu rozmanitých pramenů, které hodlám ve své 

práci využít. Je to totiž právě období 10. století, kdy nejvíce informací pro poznání 

minulosti přestávají zvolna podávat prameny hmotné a archeologické a množí se 

relevantní písemné zdroje. Desáté století tak zjednodušeně řečeno stojí na pomezí doby, 

kdy hlavním „vypravěčem“ není již archeologie a její místo (byť nikoliv zcela) zaujímá 

historie. Nejužitečnější se tedy jeví pracovat pokud možno synkreticky se všemi typy 

zdrojů zároveň. Na místě bude zmínit tyto metodické zvláštnosti spíše až v následujících 

oddílech mé práce, věnovaných popisu její pramenné základny. 

 

                                                           
13 Srov. Berend 2007b, s. 9. 
14 Narážím zde na myšlenku nedávno zesnulého nestora světové medievistiky Jacquese Le Goffa, 

že většina teorií historiků beztak nepřežije více než jednu generaci výzkumu (Nejedlý 2014, 

s. 464). 
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2. Stručný přehled pramenů 

  Ve své práci, která má do jisté míry charakter syntézy, budu muset pracovat s velkým 

množstvím různorodých pramenů. I pokud bychom při studiu zůstali omezeni na čistě 

písemné prameny daného období, zabývali bychom se velmi pestrou škálou různých 

forem a žánrů, z nichž některé jsou podobně unikátní jako doba, kterou reprezentují (srov. 

natolik notoricky známé prameny, jako je mnohoznačný regest Dagome iudex, s prameny 

typu Kristiánovy legendy nebo Štěpánova Admonitio).15 Ve své práci bych rád postupoval 

s jistou snahou o interdisciplinaritu, a proto se nebudu vyhýbat ani využití hmotných 

pramenů různého druhu. Po mém soudu se jedná o jediný přístup, který v daném období a 

geografickém rozhraní umožní skutečně syntetický přístup k problémům a výhledově 

může přinést skutečně zásadní posuny v debatě, neboť míra čerpání nových informací ze 

stále stejných písemností je objektivně omezená (třebaže se ve své práci snažím na 

některých místech o prokázání faktu, že míry rozhodně dosaženo nebylo). Zejména pro 

postižení dlouhodobých trendů vývoje budou archeologické prameny zásadní. 

2.1. Písemné prameny 

  I přes proklamovanou interdisciplinaritu a z ní vycházející snahu o využití všech druhů 

relevantních pramenů je po mém soudu nutné začít otázkou již tolikrát pročtených 

pramenů písemných, které budou stále tvořit jádro celého výzkumu. Přes jistou naivitu 

podobného konstatování je nutné si stále připomínat, že hmotné prameny většinou 

postrádají „řeč“, kterou by k nám promlouvaly o přesných datech či jménech a která by 

umožňovala jednoznačnější soudy o konkrétních aspektech dějin. Právě tyto body budou 

přece jen podstatnou částí této práce, a přestože bude z mé strany skutečně podniknuto 

nemalé úsilí zapojit do politických dějin i jinak – s velkou a zásadní výjimkou pramenů 

numismatických – "němé" archeologické prameny, nevyhneme se základnímu uchopení 

dějin tak, jak je nabízejí právě prameny písemné. 

  Obvyklým dalším dělením písemných pramenů bývá – alespoň pro otázky středověku – 

odlišení narativních textů od pramenů úředních. Dá se říci, že zejména pro období raného 

středověku bude třeba poněkud upravit tento pohled na věc, zejména pokud jde 

o možnost vymezení ostrých hranic mezi těmito skupinami. Narativní prameny, jakási 

„elita“ historických zdrojů pro středověké období, jsou sice v obdobích pozdního 

středověku už jednoznačně odlišitelné od ostatních kategorií, ale v dobách samého 

počátku domácí „středoevropské“ literatury je tato hranice více než zamžená. Především 

zde schází jasné oddělení co do obsahu. Řada listin sestavovaných víceméně ad hoc 

k právním úkonům dosti specifického charakteru prostřednictvím různým netriviálních a 

                                                           
15 Více o těchto namátkou uvedených pramenech zmíním níže, v kapitole 2.1. 
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originálních narací sděluje mnohdy více podstatných souvislostí, než bychom od tohoto 

pramene čekali. Tomuto jevu napomáhá zejména fakt, že specifický právní jazyk 

automatizovaných formulí nebyl v dané době a oblasti ještě zcela ustálen. Listiny ovšem 

v dané době představují spíše spuria a velmi výjimečný prvek mezi prameny (a to i 

pokud počítáme kategorii listů, protože formální listiny do této oblasti pronikají ještě 

pomaleji než jiné jim podobné písemnosti).16 Na druhou stranu řada narativních pramenů 

obsahuje celou řadu úředních formulací, či přímo celé citáty listin.17 Sám narativní text 

může být v mnoha směrech v dané době chápán obdobně jako úřední pramen deklarativní 

povahy sui generis. Pokud měla totiž listina zachovat pozdějším časům svědectví 

o právních úkonech v konkrétním smyslu, kroniky většinou měly ambice v širším (ale 

někdy i v docela všedním a užším, listinám analogickém smyslu podobná svědectví 

poskytovat také.18 

  Ještě hůře se pak stanovují hranice mezi jednotlivými druhy narativních textů. Existuje 

jistě rozdíl mezi formou historické kroniky a legendy – dvou asi nejtypičtějších 

narativních pramenů raného středověku –, nicméně zejména v počátcích obou žánrů 

v této oblasti narážíme opět na řadu momentů, kdy kronikář odcituje ve svém textu jako 

naprosto organickou část hagiografický text, včetně různých liturgických formulí.19 

Naopak legendy této doby často čistě hagiografickou látku rozšiřují do nemalých 

exkurzů, jež mají spíš historický než liturgický charakter. Zejména u některých prvních 

hagiografických textů sledujeme snahu postihnout celý příběh nejen v kontextu 

názorného příkladu a zbožného čtení, pro legendy obvyklého, ale v rozsahu takřka kratší 

historické práce. Řeč je přirozeně o nezvykle dlouhé a podrobné Kristiánově legendě, ale 

i v Čechách už méně známé uherské Větší legendě krále Štěpána. Dokonce je zde možné 

mluvit i o přesahu do písemností úředního charakteru. Obě tyto legendy totiž postihují 

z hlediska politicky-náboženského jakési zásadní svědectví o období počátku raně 

středověkého státního života. Tím se z role běžného liturgického textu přes historickou 

naraci dostávají až do role jakéhosi státoprávního textu. Téměř by bylo možné srovnat 

                                                           
16 Např. česká sbírka CDB pro dané období včetně mimočeských vydavatelů čítá pouze 19 čísel 

„originálů“ (č. 30-48, s. 29-51) a 10 čísel spurií (č. 368-377, s. 336-351). 
17 Asi nejznámější je Kosmův citát údajné zakládací listiny pražského biskupství – opět ovšem 

zařaditelný mezi spuria (CDB č. 371, s. 342-343 či Kronika Čechů, dále jako KČK I, 22, s. 43-44). 

Dnes je ovšem často listina považována za pravou, pouze kronikářem upravenou (Sommer – 

Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 231, pozn. 82). K listině srov. též např. Kalhous 2004 nebo 

Nový 1993. 
18 Jako příklad lze uvést například zmínky Widukinda z Corvey o tom, jak si Sasové získali svou 

zemi a hrady v ní (Dějiny Sasů, dále jako DSW I, 3-6 a I,9-14, s. 5-7 a 10-23) nebo Kosmův popis 

„společenské smlouvy“ mezi Čechy a jejich knížetem (KČK I, 5, s. 14-15). Anonymní autor 

nejstarší uherské kroniky (dále citované jako ČUA, viz níže) pak do svého narativu zapojoval 

jednoznačně vyfabulované, ale přesto jeho časům odpovídající informace o majetkových držbách 

v Uhrách, jež se dle jeho podání měly vázat už k samému příchodu Maďarů do Podunají. 
19 Widukind takto tlumočí kompletní svatovítskou legendu (DSW I, 34, s. 46-48), Kosmas 

vypravuje příběhy z hagiografie svatého Vojtěcha (KČK I, 25-31, s. 46-56) atd. 
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některé jejich formulace s prology či arengami listin, nebo i moderními texty, jako jsou 

obecné úvody ústavních pořádků některých států.20 Legenda tak ve společnosti skutečně 

mohla hrát roli jistého obecného ústavodárného dokumentu vznikajícího křesťanského 

státního celku. 

  Základní badatelský problém dané epochy představuje ovšem původ nejdůležitějších 

písemných pramenů, zejména narativních. Stojíme zde totiž před dvojí bariérou: času a 

prostoru. Vzhledem k pozvolnému rozvoji domácích literárních pramenů vůbec můžeme 

první pokusy o soustavné zachycení vlastních dějin datovat přinejmenším sto let po 

zkoumané epoše. Velké „národní“ kroniky Kosmy21 a Anonyma Galla22 nicméně 

nesporně patří do okruhu pramenů, jimž je bezprostředně nutné věnovat pozornost. 

Autoři těchto děl dozajista neměli ani zprostředkovanou možnost setkat se s pamětníky 

zkoumané doby, na druhou stranu zachytili z tohoto úhlu pohledu ve svém prostředí 

prakticky vůbec poprvé informace o tomto významném období, na něž se jistě upínala 

velká část historické paměti. Byli tak ve svém oboru průkopníky a mohli zachytit alespoň 

druhou či třetí „generaci“ předávané tradice. 

                                                           
20 Srov. např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 93. Spojitost je zde ovšem oboustranná: 

například současná preambule maďarské ústavy se odvolává na svatého Štěpána jako zakladatele 

maďarské státnosti. 
21 Již zmiňovaná Kronika Čechů (KČK) byla sepsána na poč. 12. století a logicky představuje 

prakticky nejvýznamnější pramen českého středověku. I z tohoto důvodu je přirozeně související 

literatura více než rozsáhlá. Zřejmě nejzásadnější analýzu stále představují již půlstoletí staré 

monografie D. Třeštíka (1966 a 1968) a o nemnoho mladší O. Králíka (1976). Až v poslední době 

se jejich pracím rozsahem záběru vyrovnala L. Wolverton (2011 a především 2014). Dlouhodobě 

se dílu z překladatelského i analytického hlediska věnuje M. Bláhová (naposledy např. 2002, 2004, 

2008a a 2008b). Z novějších studií jistě stojí za zmínku práce M. Nodla (2014), A. Somogyi (2012 

a 2007), S. Albrechta (2011), J. M. Baka (2011), D. Kalhouse (2011b), M. Wihody (2007, 2008a a 

2011), W. Iwańczaka (2009 a 2010), P. Kopala (2006, 2007, 2008 a 2010), J. Šrámka (2008), 

A. Aurast (2006 a 2007), L. Švandy (2006 a 2007), A. Barciaka (2006), J. Slámy (2006a), 

P. Boliny (2005), M. Münnich (2004), J. Slámy (2003) a N. Kerskena (2000). Zajímavé 

v souvislosti s obecnou přesvědčivostí tohoto pramene naopak jsou snahy hledat v některých 

pramenech přemyslovského středověku tzv. „nekosmovskou“ historii – historicky např. Graus 

1967 či Wihoda 2001. 
22 Autor díla Kronika a činy polských knížat a vládců (dále jako KČP) je tradičně označován jako 

„Anonymní Gal“, ačkoliv již delší dobu je jeho „francouzský“ původ zpochybňován a hledán spíše 

v jižní Evropě (Itálie či románsko-slovanská Dalmácie – srov. Jasiński 2008); existuje ostatně i 

možnost vykládat humanistickou noticku „Gallus“ jako křestní jméno Havel, srov. např. Wihoda 

2009a, s. 5-6. Vzhledem k významu díla srovnatelnému s pozicí Kosmovy kroniky je i zde 

literatura nepřeberná – vedle studie obsažené v edici pro poslední přehled srov. také Mühle 2009 a 

2012a. Nejvýznamnější pozici v ní zastávají (ve srovnání s tématikou Kosmovy kroniky) zcela 

nové práce – kolektivní monografie Stopka 2011, obecné práce J. Wenty (2011), E. Skibińského 

(2009) a tematické monografie Z. Dalewského (2005, v anglické verzi 2008), D. Bágiho (2005, 

v polské verzi 2008) a Cz. Deptuły (2000). Z posledních studií zmiňuji ještě např. Cetwiński 2017, 

Banaszkiewicz 2016, 2008 a 2004, Nodl 2014, Jaros 2013, Wójtowicz 2013, Mühle 2012b a 2011, 

Wihoda 2012, Dalewski 2011, Jasiński 2011 a 2009, Iwańczak 2010, Althoff 2009, Aurast 2009 a 

2007, Pleszczyński 2009, Murawska 2007, Barciak 2006, Michałowski 2006 a 2005a, Oliński 

2006, Wiszewski 2006, Polak 2005, Bak 2004, Dymmel 2004, Münnich 2004, Bagi 2002, Liman 

2002 a Kersken 2000. (Záměrně opomíjím ty studie, které se zaměřují výhradně na otázku původu 

kronikáře.) 
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  O poznání komplikovanější situace je u kronik uherských (maďarských),23 z nichž 

nejstarší – její autor je v literatuře většinou označen jako Anonym P. – je datovatelná do 

ještě o poznání pozdějšího období. Vznikla v dobách krále Bély (nejpravděpodobněji 

Bély II. či III., tedy v polovině nebo na konci 12. století, i když druhá možnost se jeví 

jako pravděpodobnější) a je spíše záznamem jakési národní mytologie (pokud její autor 

přímo tyto příběhy sám nezkonstruoval) než realistickým sepsáním dějin, a to i pokud 

připustíme „obvyklou“ míru fikce obsaženou v dobových pramenech.24 Pro zkoumání 

nejstaršího období dějin Maďarů v Panonii a Uher vůbec je pak v literatuře běžné využití 

mnohem mladších pramenů. V dílech Šimona z Kézy z 2. poloviny 13. století25 a 

v mnohotvárné národní kronice sepsané ve 14. století26 je totiž hledána návaznost na 

starší pramen, pocházející snad z konce 11. století, který Šimon i autoři textů ze 

14. století použili pro vylíčení nejstarších dějin.27 Velkou oblibu si v poslední době také 

                                                           
23 V dané době bude velmi důležité rozlišovat tato adjektiva s ohledem na tradici jejich užívání 

v (nejen) české historické vědě. Přídavné jméno „maďarský“ se pojí s moderním státem Maďarů 

(tj. se státem vzniklým v revolucích roku 1918), dále s užším jazykovým a etnickým národem 

existujícím jako jeden z více národů v rámci svatoštěpánských zemí (tedy nikoliv s politickým 

národem uherským) a s předkřesťanským kmenem a svazem Maďarů (srov. anglický termín 

„Magyars“). Označení „uherský“ se pak týká státního útvaru vytvořeného zhruba korunovací 

svatého Štěpána na prvního krále – neexistuje tak de facto např. žádný „maďarský král“ 

(o transetnickém významu uherské koruny Žemlička 2016b, s. 16-17). V souvislosti s postižením 

vývoje mezi „říší“ a „státem“, jak jsou popsány výše v pozn. 12, tak bude říše spíše „maďarskou“ 

a stát už „uherský“. Budou zde ovšem existovat sporné body, zejména týkající se období vlády 

samotného Štěpána, kdy budou obě tato adjektiva různě vhodná pro popis konkrétní situace. 

Problém představuje i fakt, že i „maďarský“ svaz kočovníků představoval mocenský útvar 

s jistotou obsahující i nemaďarské elementy, dost možná především elementy slovanské (srov. 

níže kapitolu 5.3.2). Budu se snažit tedy omezit použití přídavného jména „maďarský“ na epochu 

10. století a „uherský“ na období 11. století při zachování výše naznačené dichotomie. Vědomě 

jsem tak např. výše označil Větší legendu za uherskou – je sepsaná v latině a v druhé 

polovině 11. století, etnický pojem „maďarská“ by se k ní tedy příliš nehodil. 
24 Činy Uhrů (ČUA) se vzhledem ke své relativně nižší pramenné hodnotě nestaly až tak častým 

objektem výzkumu. Nejnovější informace o vzniku díla lze nalézt např. v komentáři 

k nejnovějšímu (zde citovanému) vydání ČUA, s. XVII-XXXIV. Z novější literatury uvádím 

alespoň studie Veszprémy 2011 a 2000a, Vontorčík 2007, Bak 2004, Musil 2004 a Kersken 2000. 

(Kronika je ovšem významným pramenem pro dějiny Rumunů, o jejichž přítomnosti v Uhrách 

svědčí jako nejstarší pramen – tuto skupinu literatury ale pro tematickou odtažitost nezmiňuji.) 
25 Šimonovo dílo, nazývané nejčastěji Činy Hunů a Uhrů, bude citováno jako ČHU. Nejnovější 

(zde citovaná) edice obsahuje i stručnou studii J. Szűcse – ČHU, s. XXIX-CII. Kronikou se 

v poslední době zabýval L. Veszprémy, autor této edice (z dalších studií např. 2000b), studii 

vzdělání kronikáře věnoval P. Molnár (2014), jeho původu pak F. Uličný (2000). 
26 Jedná se o soubor kodexů obsahujících variantní, přesto však do značné míry shodný text. 

Označení „Kroniky 14. století“ vychází z jejich nejpodrobnější společné edice vydané ve svazku 

SRH, citovány budou jako MK14. Asi nejvýznamnější z rukopisů, tzv. Vídeňská obrázková 

kronika byla v poslední době předmětem zájmu především z kodikologického a uměnovědného 

hlediska. Její poslední separátní edici, publikovanou v rámci latinsko-anglické řady CEU, jsem 

bohužel zatím neměl k dispozici. Z novější literatury viz např. Fügedi 2004. Její pramenná 

hodnota byla ovšem důsledně zvážena v starších studiích, a proto lze odkázat na podrobný soupis 

literatury Pražák 1988, s. 348-350. 
27 Naposledy v souhrnu s odkazy na další literaturu např. Hudáček 2016, s. 69-71 a 74-75 a jinde 

passim. Autor nicméně ve své knize rozsah a obsah těchto starých Gest Hungarorum zcela jistě (i 

když v návaznosti na část maďarské a slovenské literatury) přeceňuje, a především neodpovídá na 

otázku, proč by jím předpokládané části této kroniky našly cestu jen do jím využitých ČUA a 
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získávají poněkud diskutabilní, leč rozhodně zajímavé informace z textu tzv. Uhersko-

polské kroniky pocházející z 1. poloviny 13. století.28 Relevanci údajů získaných studiem 

mladších pramenů bude samozřejmě třeba posuzovat vždy zvlášť. 

  Vedle prací oddělených bariérou časovou je možné pracovat i s narativními prameny, 

které sepsali současníci, nicméně mimo bezprostřední geografický rámec těch území, jež 

nás z hlediska kulturní proměny v 10. století budou zajímat nejvíce.29 V průběhu tohoto 

období ve východofranské, potažmo otonské Říši30 vznikl poměrně dobře ohraničený 

soubor větších historiografických prací, fungujících jako výtečný zdroj mnoha zásadních 

informací ke zkoumané problematice. Na počátku je zcela jistě nezbytné zmínit kronikáře 

Reginona z Prümu. Tento autor světové kroniky sice svým životem i dílem pokryl jen 

první desetiletí zkoumaného období, nicméně svým stylem, přístupem, a i záznamem 

konkrétních událostí ovlivnil celá následující staletí středoevropské historiografie.31 

  Bezprostředně po Reginonově práci však následuje téměř půl století, kdy se autoři 

rozsáhlejších děl v Říši odmlčeli, zřejmě vinou nestabilních mocenských poměrů. Až 

konsolidace vlády za Oty I. Velikého vedla k tomu, že se na jeho dvoře rozmohlo 

literárně náročnější dějepisectví.32 V krátké době pak vznikla hned trojice prací, která 

zachytila předcházející období nestability s větší či menší přesností a navázala pak 

bezprostředními vzpomínkami tak, že vznikl poměrně plastický obraz dějin, ovšem 

                                                                                                                                                               
Uhersko-polské kroniky, a zcela je opominuly obsahově mnohem si navzájem bližší texty jako 

ČHU a MK14. 
28 Text vznikl zřejmě na dvoře arpádovského knížete (a titulárního krále) Kolomana Haličského a 

jeho polské manželky. Vychází mimo jiné i ze svatoštěpánské hagiografie a také zde bývají 

hledány informace nejstarších uherských Gest z 11. století (srovnej výše). V rámci textu bude 

citována jako UPK. Kroniku v poslední době díky vydáním a překladům více zpopularizovali 

R. Grzesik (1999, 2003 a 2006) a M. Homza (2009). Vedle nich se kronikou v poslední době 

zabývala J. Csakó (2014), D. Bagi (2012) a A. Quéret-Podesta (2009). 
29 Zajímavé úvahy o možnosti využití říšských pramenů pro dějiny východních sousedů Říše uvedl 

krátce Razim 2017, s. 32-33 (vyjadřuje se sice primárně k českým dějinám, ale v tomto ohledu 

jsou úvahy zobecnitelné na všechny dobové říšské sousedy). 
30 Moderní názvy pro říši vznikající na prostoru dědického dílu Ludvíka Němce jsou velmi 

proměnlivé. Vzhledem k tomu, že všechny termíny beztak představují – často účelový a 

vícevýznamový – umělý historiografický pojem, jeví se mi jako nejlepší řešení pro účely této 

práce stanovit rovněž umělé pojmenování tohoto v podstatě kontinuálního státního útvaru na západ 

od slovanských (a maďarských) středoevropských území. Ve své práci budu tedy mluvit důsledně 

o „Říši“ (vždy s kapitálou) a k tomu užívat i odvozené adjektivum „říšský“ (tedy vždy ve smyslu 

„týkající se Říše“), čímž se vyhnu po mém soudu z hlediska mého tématu zbytečnému 

terminologickému rozlišování říše franské, východofranské, otonské či (svaté) římské, stejně jako 

složitému rozepisování vět typu „vztah Čechů k Říši od konce 9. do počátku 11. století lze 

charakterizovat jako…“ Proměny vnitřního organismu Říše totiž nepředstavují objekt zkoumání 

této práce a beztoho nejsou tyto změny často vázány na pomyslné mezníky, které od sebe tyto 

termíny oddělují. 
31 Kronika Reginona z Prümu je v podstatě světovou kronikou, dovedenou na půdorysu franských 

říší až k roku 906. Významně ovlivnila ovšem i pozdější kronikáře, zejména pak neznámého 

pokračovatele (viz níže) a pražského děkana Kosmu. Citována bude jako KRP. I zde existuje 

skutečně obsáhlá literatura, z poslední čistě náznakově: West 2016, Meens 2015, Schneider 2014, 

Bohnenkamp 2011, MacLean 2009 a Spychała 2001. 
32 Srov. např. studii Giese 2006. 
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nemálo ovlivněný právě tím, že se jednalo o pohled ex post po stabilizaci otonské vlády. 

I když největší takto vzniklý problém, s nímž se musí pramenná kritika vypořádat, tedy 

otázka objektivního zhodnocení významu rodu Liudolfovců v dobách před nástupem 

Oty I., nepředstavuje pro mou práci žádné bezprostřední omezení, je třeba se mít obecně 

na pozoru, zda i jiné zde vylíčené události z první poloviny 10. století nejsou zkresleny 

vědomím dalšího vývoje. 

  Asi nejvýznamnějším zástupcem této trojice je saský kronikář Widukind,33 který své 

dílo, sepsané ve svém domovském klášteře Corvey, pojal v poměrně velkorysém stylu a 

přes všechny kritické postřehy moderních badatelů se řadí k poměrně spolehlivým, byť 

v mnoha ohledech těžko konfrontovatelným svědkům doby. Jako výrazně tendenčnější 

lze naopak často vnímat práce Liudpranda z Cremony,34 který tuto trojici doplní spíše pro 

forma, neboť jádro jeho zájmu leželo z pohledu od středoevropského prostoru za Alpami. 

Italský biskup se navíc nerozpakuje své dílo prodchnout zcela otevřeným straněním svým 

otonským chlebodárcům. Jméno třetího autora je částečně zahaleno tajemstvím, i když 

nejčastěji je zmiňován první magdeburský arcibiskup Adalbert. Kronika označovaná 

někdy prostě jen jako Pokračování Reginona35 působí ovšem spíše jako rozvité 

analistické záznamy, navíc často trpí drobnými časovými nepřesnostmi. 

  Na tuto trojici potom – i když zpočátku převážně jen zredigováním práce saského 

mnicha Widukinda – navázal merseburský biskup Dětmar, který na počátku 11. století 

věnoval dějinám své země a přilehlých oblastí celých osm knih rozsáhlé kroniky.36 Jeho 

                                                           
33 Jeho práce, Dějiny Sasů (DSW), je dovedena až do smrti Oty I. a poskytuje jednak unikátní 

informace k dějinám Čech, jednak asi nejstarší informace vůbec o vznikající piastovské říši a také 

řadu informací k dějinám Maďarů v době nájezdů. Nejnověji se v české vědecké literatuře 

kronikou zabýval J. Razim (separátně 2012 a poté v souborné monografii 2017, s. 41-90). 

K dispozici je i čerstvě vydaný český překlad (Izdný – Spurná 2016), kde odkazy na starší 

literaturu. Viz též (bez nároku na úplnost) Becher 2012, Nahmer 2012a a 2012b, Rosik 2004b, 

2005 a 2012, Laudage 2003 a Kersken 2000. 
34 Liudprandova díla sestávají z mnohomluvné Odplaty, jakési kroniky italských dějin v širším 

evropském kontextu (sepsané doslova jako pomsta jeho místním nepřátelům), dále Života Oty (I.), 

zachycujícího ovšem jen první polovinu 60. let 10. století vlády tohoto panovníka, a kratší Zprávy 

o poselství do Konstantinopole, které se uskutečnilo v letech 968-969. Zásadnější informace pro 

mou práci obsahuje především první ze všech zmíněných děl, citované dále jako OLC (ostatní díla 

budou citována pouze v jednotlivých případech). Literatura k tomuto významnému autorovi 

skutečně evropského formátu je opět nepřeberná. Z nejnovějších obecných prací uvádím 

nejzásadnější či s tématem přímo související: Grabowski 2018, s. 19-44 a 2017, Prinzing 2018, 

francouzskou edici jeho děl Bougard 2015, Pieniądz 2008 a anglický překlad Squatriti 2007 kde 

další odkazy. 
35 Dále bude kronika citována jako PRA. Většinou bývá důsledně editována, překládána a 

komentována se svým předchůdcem, srov. tedy i literaturu výše v přechozí pozn. 31. Samostatně 

se prací zabývali např. Zeller 2006, Frase 1990 a Hauck 1974. 
36 Dětmarova Kronika, dále citovaná jako KDM, je pramen, jenž byl podroben desítkám různých 

studií, avšak – snad pro svou rozsáhlost – se poněkud vzpíral obecnějšímu monografickému 

zpracování. K loňskému výročnímu roku se však objevil katalog opatřený velmi podrobnými 

studiemi (Cottin – Merkel 2018). Z nejobecnějších nových dílčích studií zmiňuji Razim 2017, 

s. 91-172, Goetz 2015 a 2010, Tock 2015, Bihrer 2014, Neyra 2013, Goetz 2010, Leleu 2010, 
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dílo popisuje především komplikované dění na přelomu 10. a 11. století a vládu 

Jindřicha II. Život následujícího vládce Říše, prvního sálského císaře Konráda ve svém 

spíše biografickém díle zachytil kronikář Wipo.37 Jeho pramen bude ještě stále relevantní 

například pro hodnocení kontextu krizových událostí ve střední Evropě, které budou stále 

objektem mého zájmu. O poznání méně bezprostřední, ovšem z hlediska celkového 

korpusu stále vcelku důvěryhodné informace obsahuje i kronika Adama Brémského.38 

  Vedle těchto kronik, jejichž látce se budu věnovat soustavněji, bude jistě nutné věnovat 

občasnou pozornost i dalším, poněkud vzdálenějším autorům, zejména z oblasti 

západofranské říše.39 Pokud chceme postihnout středoevropské dění v širším kontextu, 

budou pro nás postřehy vzdálenějších pozorovatelů velmi cenné. Nemluvě o faktu, že pro 

období velmi sporých záznamů, zejména o komplikované maďarské topice, budou 

záznamy těchto kronikářů nenahraditelné. Vzhledem k extenzivní povaze uherských 

nájezdů mohli i další evropští autoři řadu získat řadu (často draze zaplacených) 

zkušeností s jejich kmeny z bezprostřední zkušenosti. Za zmínku zde rozhodně stojí 

západofranští a burgundští kronikáři Flodoard40 a Adémar z Chabannes41 (podobně známé 

západofranské autory Rodulfa Glabera a Richera z Remeše uvádím jen pro úplnost, 

zprávy z jejich kronik pro mě nemají samostatnou hodnotu). 

  Vzhledem k možnosti srovnání a popisu některých kontaktů se budu ve své práci 

příležitostně obracet také k poněkud problematickému ruskému „letopisu“ či spíše 

kronice vydané nedávno pod jménem Vyprávění o minulých letech, často však 

                                                                                                                                                               
Eichler 2009, Lück 2009, Schulmeyer-Ahl 2009, překlad Neškudla – Žytek 2008, Pleszczyński 

2008b, Halmágyi 2007, Fraesdorff 2005, Rosik 2001b, 2004a, 2005 a 2007, Bührer-Thierry 2004, 

Trawkowski 2000 a Walkówski 2000. 
37 O díle známém jako Činy císaře Konráda II., dále jako ČCK v češtině pojednala a Wiponův text 

přeložila v rámci své diplomové práce Eva Vláčilová (2012), z nejnovější další literatury zmiňuji 

ještě Banaszkiewicz 2009 a Huth 2009. 
38 Tato kronika z druhé poloviny 11. století byla vydána česky jako Činy biskupů hamburského 

kostela (Hrabová 2009 – včetně přehledu literatury). Citována bude dále jako ČBH, poslouží 

ovšem pouze jako příležitostný zdroj. Viz též Fraesdorff 2005, Rosik 2000. 
39 Přehled a zhodnocení těchto pramenů pro dobu 10. a 11. století ve střední Evropě jsem se 

pokusil provést ve své studii Izdný 2017, kde také viz odkazy na novější literaturu. Viz též starší, 

na říšské dějiny zaměřenou práci Bezzola 1956. 
40 Jeho „Anály“, jež jsou ve skutečnosti poměrně obšírnou kronikou, cituji níže jako AFR. Pro 

literaturu viz odkaz v předchozí pozn. 
41 Kronika bude dále citována jako KAC. Pro obecnou relevantní literaturu viz odkaz v pozn. 39. 

V souvislosti se středoevropskými dějinami se textem zabýval Quéret-Podesta 2008b a 2016, 

k hodnocení významu kroniky pro uherské dějiny viz Veszprémy 2003, v polském kontextu pak 

např. Sikorski 2002. Oba autoři se shodují, že „středoevropský exkurz“ obsažený v některých 

verzích kroniky, jenž byl často považován za pozdní vsuvku, zřejmě lze brát za autorskou práci, a 

proto se jím budu zabývat i ve své práci. 
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označované jen jménem svého domnělého autora – Něstor.42 Drobné zmínky mohou být 

čerpány i z kronik anglosaských či arabských. 

  Podstatně obecněji je třeba definovat okruh pramenů analistického charakteru. I zde 

bude ovšem platit jistá dichotomie, která se týkala kronik. Na jedné straně se setkáváme 

s prameny domácího původu, jež ale vznikly namnoze až s jistým odstupem (i když 

datace originálních záznamů je zde výrazně komplikovanější, než u souvislých 

autorských prací). Poměrně rozsáhlá je v tomto směru analistická tradice v Polsku, kde 

lze hovořit o poměrně zásadních dobových informacích zachycených touto formou.43 

O poznání komplikovanější je situace v Praze, kde se otázky nejstarší analistiky řadí 

k jednomu ze snad vedlejších, ale přesto nemálo komplikovaných sporů historické vědy.44 

Uherské anály jsou reprezentovány prakticky jen tzv. Bratislavskými anály.45 I zde ovšem 

narážíme na fakt, že tato část historie je zachycená v domácích pramenech jen nepřímo, 

s odstupem a v poněkud polomytické podobě. 

  Výrazně odlišný problém představují dobové říšské anály. Jedná se o velmi bohatý a 

rozsáhlý zdroj s různou relevancí a spolehlivostí. V čele přirozeně stojí roční záznamy 

největších říšských klášterů,46 potažmo kostelů v biskupských sídlech.47 Podrobně popsat 

                                                           
42 Tento pramen se bohužel dochoval až ve velmi pozdní redakci, proto vznik a podoba jeho 

nejstarší vrstvy vyvolává řadu otázek. Přesto se jedná o dílo významem přinejmenším srovnatelné 

s nejstaršími národními kronikami střední Evropy. V textu bude dále citováno jako VML. 

Nejnovější informace a literaturu lze nalézt v českém překladu M. Téry (2014), jakož i 

v odkazované edici pramene. 
43 Vzhledem k mnoha navzájem různě závislým větvím polské analistiky je dílčí literatura jen 

těžko přehledná, poukazuji tedy především na studie v edičních svazcích. Z prací, které se snaží 

pojmout problém pro polské dějiny obecně, je třeba zmínit hlavně Drelicharz 2010, Wenta 2006, 

Jasiński 2004, Labuda 2001b a Budkowa 1958. Kodikologicky nejstarší jsou tzv. Anály 

svatokřížské (starší – dále ASv; jejich mladší verze přináší rovněž zprávy o nejstarších dějinách, 

nicméně zřejmě kompilačního charakteru), kromě nich informace k 10. století obsahují např. 

anály, jejichž opisy jsou obsažené v kompilaci tzv. Velké kroniky ze 14. století, z nichž mají ovšem 

samostatný význam v podstatě jen Anály poznaňské kapituly (APK), a zajímavý svod představují 

Krátké anály (AKr); samostatně pak stojí Anály krakovské kapituly (AKK), poměrně pozdní Anály 

polské sepsané tzv. Traskou (APT) a s českým prostředím svým obsahem jednoznačně svázané 

Anály poznaňské (starší; APS). Údaje zde obsažené jsou ovšem většinou dosti skoupé a stereotypní 

(koncentrují se v podstatě především na křest Měška a jeho svatbu s Dobravou) – k tomu např 

Jurek 2015, s. 36-37. 
44 Práci předpokládaného nejstaršího pražského analisty se pokusil blíže popsat D. Třeštík ve své 

dosud nepřekonané syntéze raných českých dějin (1997, s. 99-116). V praxi se ale dochovaly 

pouze o poznání mladší tzv. Pražské anály (dále APr), často kopírující údaje z Kosmovy kroniky, 

a v polském prostředí byly nalezeny poněkud záhadné České anály (AČe). Ty představují občas 

zajímavou alternativu vročení některých událostí. 
45 Anály jsou v tomto případě pojmenovány podle místa uložení tzv. Prayova kodexu, který 

představuje sám o sobě knihovnu nejstarší uherské literatury. Anály bohužel obsahují jen několik 

dat relevantních ke zkoumaným otázkám, navíc často chybných. V práci budou citovány jako ABr. 

Z novější literatury k nim srov. Quéret-Podesta 2008a a Kristó 1999. Literatura přirozeně 

předpokládá, že původně byla maďarská analistika mnohem bohatší (naposledy např. Hudáček 

2016, s. 72-73 a 76-77, kde i další odkazy), nicméně neexistují ani náznaky takové tvorby v jiných 

pramenech. 
46 Z těch nejvýznamnějších je třeba rozhodně zmínit anály bavorského kláštera v Niederaltaichu 

(ANV) nedaleko českých hranic, ze saských rozhodně letopisy nejdůležitějšího kláštera v Corvey 
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relevanci jednotlivých análů, spory kolem jejich kredibility a výtěžnost pro účely dějin 

10. století za východní říšskou hranicí by vydalo zřejmě na celou rozsáhlou práci a nebylo 

by příliš účelné se zde těmito záležitostmi v celku zabývat.48 Říšské anály nicméně v dané 

době budou tvořit důležitou součást pro vytváření obrazu dějin této oblasti a z velké části 

na nich budou spočívat různé opěrné body mého výzkumu. Pro děje za říšskou východní 

hranicí bude každá zmínka cenná sama o sobě, přestože prakticky nebude možnost 

podrobit ji jinému zkoumání než obecnému uvedení informace do souvislostí a ohledání 

celkového rámce dění. Také zde ovšem můžeme připojit k celkovým informacím i 

některé vzdálenější letopisy – zejména italské a západofranské.49 

  Bezmála stejný význam pro mou práci budou mít prameny hagiografické povahy. Jak už 

bylo naznačeno výše, zejména v této době se většina legend svým způsobem vymyká 

z klasického schématu liturgického textu, zdůrazňujícího především křesťanské ctnosti 

hlavního hrdiny a odpovídajícího svou formou využití pro různá čtení během 

křesťanského obřadu. Hagiografie zde představuje řadu nenahraditelných historických 

textů, většinou velmi cenných už jen tím, že reprezentují nejstarší literární texty vzniklé 

skutečně dobově a často přímo na dotčených územích. Stručné zhodnocení legend coby 

pramenů k dějinám střední Evropy ovšem musí obsahovat zásadní výhradu k těmto 

pramenům – jejich účel, literární syžet, a nakonec i velmi nesnadné datování totiž vytváří 

velké množství třecích ploch, zejména v otázce důvěryhodnosti jednotlivých údajů.50 

                                                                                                                                                               
(ACo), významné a v některých pasážích v kroniku přecházející Anály quedlinburské (AQu) a 

Lambertovy anály z kláštera Hersfeld (AHL); pro starší dějiny jsou nenahraditelné anály 

z hesenského kláštera Fulda (AFu), svůj význam mají i jedny z letopisů, jejichž vznik se spojuje 

s lotharingijským klášterem v Laubachu (Lobbes; tzv. Annales Laubacenses); zajímavé zprávy 

přinášejí i anály švábských klášterů v Einsiedelnu (AEi – díky moderní edici možné citovat pod 

jedinou šifrou, ač se jedná o tři na sobě nezávislé ročníky, z nichž ten nejplodnější, Annales 

Heremi, je představován dvěma silně odlišnými rukopisy), Anály reichenavské (ARe), letopisy 

z poněkud vzdáleného Saint Gallen (ASG) případně letopisy dalších švábských klášterů, 

představujících pospolu tzv. Anály alamanské (AAl). 
47 Zde je třeba jistě zmínit saská biskupství Hildesheim (dále jako AHi); bavorský Salzburg 

(pozdní výtahy ze starších velkých Annales Iuvavenses – AIu; naopak tzv. Annales Salisburgenses 

jsou z našeho pohledu spíše bezcenné), a Řezno (AŘe); pro pozdější dobu i švábský Augsburg 

(AAu). Také nejvýznamnější arcibiskupské sídlo – franská Mohuč – mělo zřejmě své anály, 

sepisované při kostele sv. Albana, historicky ovšem známé dlouho jako Anály würzburské (zde 

tedy dále jako AAM). 

Zcela zvlášť je ještě třeba zmínit Anály franského království (AFK), které využiji pro některé 

zásadní zmínky z karolinského období. 
48 Říšská analistika je i pro relativně sevřené období 10. století velmi komplexní a složitý zdroj 

s velkou vnitřní provázaností. Obecná práce na toto téma se, pokud je mi známo, neobjevila, řadu 

literatury obsahují vydání análů. V češtině se nedávno souvisleji vznikem a významem několika 

říšských letopisů zabýval J. Razim 2017, s. 173-190 pro ANV, s. 237-255 pro AHL, s. 273-291 

pro AHi. 
49 Zejména pro podchycení maďarských nájezdů je možné využít místní letopisy: v Itálii Anály 

beneventské (ABe), v západofranské říši pak např. metské Anály sv. Vincenta – pozdní, ale ze 

starších pramenů zkompilované zprávy (AVM). 
50 Je tak třeba navýsost problematické legendy používat jako pramen pro poznání 

předkřesťanského náboženství (Dynda 2018, s. 36-37). 
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Nutno ovšem říci, že u zmíněných textů se nesetkáváme s prvky vyslovené fabulace a 

řada informací z těchto zdrojů je také "objektivně" ověřitelná.51 

  Specifickým problémem v tomto případě bude dvojí základní provenience 

hagiografických textů. Ve střední Evropě se v dané době totiž stýkaly dvě zásadní 

literární tradice raně středověké duchovní literatury. Na jedné straně zde byl skutečně 

mohutný proud latinských textů, ovlivněných především říšskými vzory. Proti němu stojí 

skromný, ale v důsledcích srovnatelně závažný proud staroslověnský, nepřímý derivát 

byzantské hagiografické tradice. Staroslověnská tradice bude pro mnoho oblastí mého 

výzkumu tvořit velmi důležitý aspekt.52 Z hlediska pramenné základny mne budou 

skutečně zajímat ovšem především dva základní – svatováclavské texty (a některé 

pozdější svatoludmilské). Sama jejich datace ovšem bude tvořit nemalý problém, od nějž 

se budou odvozovat některé další historické úvahy. 

  Jak již mohlo vyplynout ze zmínky o svatém Václavovi, topikou i latinských legend, 

které mne budou zajímat nejvíce, jsou přirozeně první domácí světci, kteří navíc pochází 

prakticky výhradně z nejvyšších či přímo vladařských kruhů. Tak je náboženská otázka a 

politika bezprostředně propojena už u samotného pramene. 

  Na počátku stojí poměrně rozsáhlá a komplikovaná václavská hagiografie s jistou velmi 

významnou odbočkou ve směru života sv. Ludmily. Také zde existuje několik výrazných 

sporů, jak datovat jednotlivé texty a jak v návaznosti na to chápat celou svatoludmilskou 

tradici.53 Dá se nicméně říct, že až na nejzávažnější rozpory, které se jednoznačného 

řešení sotva dočkají, a na solitérní (byť dobře slyšitelné) odlišné názory na některé 

problémy, dospěla situace jistého uklidnění a lze proto vcelku bez většího váhání určit 

okruh nejstarších hagiografických prací v tomto směru: Svatoludmilský text Fuit in 

provincia Bohemorum,54 pravzory pozdějších václavských textů – První staroslověnskou 

                                                           
51 Ve srovnání se „světskými“ kronikami jako ČUA a UPK je velká část hagiografie, pokud 

můžeme soudit, prakticky „kritickou historiografií“. Problémem využití hagiografických textů 

jako pramene pro epochu christianizace jsem se zabýval ve své diplomové práci Izdný 2011. 

Závěry, k nimž jsem došel, po mém soudu umožňují bezpečnou práci s pramennými materiály 

tohoto typu. Navíc představují tyto texty vedle zdroje konkrétních údajů i dobrý srovnávací 

materiál, který mi umožní sledovat některé jevy týkající se christianizace a vzniku státu bez ohledu 

na faktickou přesnost hagiografického podání. 
52 Níže v kapitole 7.2.2 bude celý problém staroslověnské tradice podroben samostatnému 

zkoumání. 
53 Jako poslední větší kontroverzi lze chápat spor Petra Kubína s Davidem Kalhousem, který 

představuje další a zatím poslední kapitolu rozsáhlé „kristiánovské“ diskuse. Tu poslední 

jmenovaný shrnul ve své práci (2015) a výměnám argumentů s Kubínem se také věnoval na 

s. 118-121. 
54 Jeden z nejarchaičtějších hagiografických textů zřejmě vznikl jako snaha prosadit 

svatoludmilský kult vedle svatováclavského velmi pravděpodobně v prvních dekádách fungování 

kláštera sv. Jiří na pražském hradě. Mohl vycházet buď ze starší legendy komponované už 

v dobách vlády Ludmiliných vnuků, anebo navázat na společnou václavsko-ludmilskou tradici 
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legendu55 a legendu Crescente fide (ve dvou zásadních redakcích),56 dále Gumpoldova 

legenda,57 říšský „standardizující“ text, rozvíjející tradici Crescente fide, dále notoricky 

známá Kristiánova legenda,58 jež organicky spojuje a rozvíjí všechny motivy o obou 

světcích, později výrazně mladší text Vavřincovy legendy,59 poněkud záhadně vracející se 

opět k původnímu syžetu obsaženému ve staroslověnském textu, a nakonec i Druhá 

staroslověnská legenda,60 která tuto skupinu nejstarších textů uzavírá přeložením textu 

biskupa Gumpolda do alternativního liturgického jazyka.61 

                                                                                                                                                               
reprezentovanou později tzv. Kristiánem (viz níže). K legendě, dále citované jako FPB, srov. 

naposledy Třeštík 1997, s. 138-175. 
55 Staroslověnský život knížete Václava (dále 1SL), známý dnes přinejmenším ve dvou hlavních 

redakcích (fakticky ovšem třech rozdílných textech), je dost možná vůbec nejstarší známý text 

„českého“ původu. I zde ovšem existuje jistá kontroverze, v níž proti sobě stáli především historik 

D. Třeštík (např. 1997, s. 225-248), který považoval text za spíše pozdní, vzniklý nejdříve ke 

konci 10. století (či ve století 11., srov. též Šaur 1999), a filologové slavisté (za všechny především 

Konzal 1988), kteří vznik textu kladli do raných let vlády Boleslava I. Teze filologů poslední 

dobou zřejmě získaly obecnější přijetí (viz Chromá 2010, s. 8). Z nejnovější literatury srov. též 

Čajka 2013, Večerka 2010, ale i Kalhous 2010b, s. 5-10. 
56 Legenda Crescente fide je zřejmě nejstarším svatováclavským textem, byť se fyzicky dochovaly 

až její mladší verze. Péčí Dušana Třeštíka, jenž vždy dbal i o estetickou složku historické debaty, 

byly úvahy o této legendě doplněny o hledání archetypálního svatováclavského textu, tzv. 

„legendy X“, která měla v sobě obsahovat základ pro další filiaci svatováclavských textů (Třeštík 

1997, s. 225). Je otázkou, zda je nutné používat takto bombastickou terminologii pro potenciální 

text, který mohl být prostě jen první redakcí díla později známého jako Crescente fide. Pro citaci 

budou odlišeny tzv. bavorská (CFB) a česká (CFČ) redakce legendy. Textem legendy se naposledy 

zabýval D. Kalhous (2013b), srov. též Třeštík 1997, s. 153-175. 
57 V práci bude dále citován jako Život Václava, knížete českého (ŽVK). Jedná se o první dílo 

v tomto kontextu, jehož autora známe jménem. Díky tomu lze i vznik legendy poměrně přesně 

datovat kolem roku 980 – viz i ŽVK Předmluva, s. 147. Vzhledem ke vzdálenosti autora od 

popisovaných událostí se většinou textu věnovala o něco menší pozornost. Pro nejnovější 

literaturu viz komentář k překladu Jiroušková 2005, dále Banaszkiewicz 2003 a Kostílková 2000. 

Z filologického hlediska se částečně Gumpoldovým textem zabývala také Spurná 2017. Zvláštní 

roli přitom ale hraje jeden z rukopisů, iluminovaný tzv. Wolfenbüttelský kodex, který je často 

zkoumán (a nejnověji též vydán) samostatně – srov. Zachová 2010, Třeštík 2008 a Sommer – 

Velímský 2007. 
58 V práci bude citována jako ŽUV. Rozsáhlý text shrnující prakticky celé rané dějiny českého 

křesťanství je dnes již obecně považován spíše za autentické dílo z konce 10. století, spojované 

s duchovním přemyslovského rodu Strachkvasem–Kristiánem (naposledy Matla 2017, s. 88, 

souhrnně Třeštík 1999). Autenticita textu (jehož původ jinak do značné míry odhaluje vlastní 

výmluvná Předmluva – srov. ŽUV, s. 8-11) byla nicméně dokládána jen velmi těžce, jak 

dosvědčují rozsáhlé dějiny sporů, které inspirovaly samostatné vědecké texty: Kalhous 2015b a 

Glushko 2008. Přes jistou přesvědčivost posledních argumentů (srov. např. Kalhous 2005 a 2009, 

Sommer 2001, s. 95-143 či Třeštík 1997, s. 117-137) se stále jistá část badatelů domnívá, že jde o 

pozdní falzum – srov. Kubín 2007.Vedle tohoto sporu se legendou Kristiána zabývaly i další texty 

jako: Kalhous 2006 a 2007, Šrámek 2007 a Banaszkiewicz 2003. 
59 Mladší text Utrpení svatého Václava (dále citovaný jako USV) si právě pro svou námětovou 

blízkost se staroslověnským textem, který ale sotva mohl italský mnich znát či překládat, zasloužil 

jistou pozornost badatelů, přestože neposkytuje zdaleka tolik informací k samému příběhu 

Václava. Spolu s Kristiánem je pohříchu také jediným svatováclavským textem, kterému se 

dostalo řádné modernější ediční péče. Ze vcelku skromné literatury věnované přímo tomuto textu 

zmiňuji alespoň Banaszkiewicz 2003 a Třeštík 1969 a 1984. 
60 Jeden z mladších svatováclavských textů (citovaný jako 2SL) pochází zřejmě z dílny sázavských 

mnichů. Vedle literatury již citované u prvního staroslověnského textu (pozn. 55) srov. především 

Spurná 2017, 2018a a 2018b a Třeštík 1994. 
61 Do hry vstupují ještě další texty, které ovšem představují až výrazně mladší tradici. Za zmínku 

snad stojí tzv. Proložní legenda (cit. jako PLL), zpracovávající svatoludmilskou tématiku. Její 
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  Po této rozsáhlé skupině textů je jistě třeba jmenovat skupinu nejstarších textů věnující 

se životu biskupa Vojtěcha.62 Chronologicky jde o něco málo mladší texty, které vznikly 

prakticky v okamžité reakci na světcovo úmrtí. I zde existuje několik zásadních sporů, 

přesto je však možné říci, že valná většina autorů se drží stabilní datace, určení 

provenience a jmen těchto textů. Mezi nejstarší zahrnujeme tedy první tzv. legendu 

Canapariovu, označovanou též Est locus63 a velmi podobnou legendu sepsanou 

Brunonem z Querfurtu, známou také podle incipitu Nascitur purpureus flos.64 

V některých detailech výrazně odlišnou tradici oproti nim představuje krátká legenda 

označovaná většinou jen podle původu kodexu z kláštera v Tegernsee.65 Všechny texty 

lze považovat za důležitý opěrný bod v historii nejen Čech, odkud pražský biskup 

Vojtěch pocházel, ale především Polska a dílem též Uher. 

  Svatovojtěšská topika přivádí na scénu autora dalších textů, souvisejících s dějinami 

střední Evropy v 10. století – Brunona z Querfurtu.66 Ten rozšířil řady hagiografií ještě 

                                                                                                                                                               
autor přepracoval jistě starší text, který mohl obsahovat zajímavou informaci o původu první české 

křesťanské kněžny.  
62 K těmto textům souhrnně obecně naposledy Bláhová 2016. 
63 Dílo obvykle též nazývané prostě Život sv. Vojtěcha, pražského biskupa nebo v kontextu dalších 

vojtěšských skladeb Vita prior (zde pak citovaný jako ŽVC) bylo před nedávnou dobou objektem 

živé debaty, kdy autorství, přisuzované dosud a obvykle opatovi kláštera na Aventinu Janu 

Canapariovi, zpochybnil okruh Johannese Frieda (Fried 2002 – česky 2014; Hoffmann 2005; 

v Čechách tuto tezi přijal např. Petráček 2015a, s. 62). Podle názoru německých badatelů šlo ve 

skutečnosti o práci biskupa Notgera z Lutychu. Tuto tezi po mém soudu přesvědčivě zpochybnil 

poslední editor a překladatel textu (srov. edici ŽVC a Gaşpar 2010), který vcelku shrnul, že nové 

argumenty neobstojí před starším komplexním bádáním editorky Jadwigy Karwasińské (1962), a 

navíc doložil v textu rozsáhlou vrstvu klasických citací, které po jeho soudu mohl do textu vložit 

jen autor vzešlý z římského literárního prostředí. Bez ohledu na konkrétního autora se obvykle za 

hlavní zdroj informací považuje Vojtěchův nevlastní bratr Gaudentius (Bláhová 2016, s. 425). 
64 Bruno z Querfurtu svůj Život svatého Vojtěcha, pražského biskupa sepsal ve dvou verzích (dále 

citovaných jako ŽVB1 a ŽVB2). Krom přesnějšího datování vzniku obou redakcí je tato legenda 

prakticky nesporným textem. Jisté váhání budí pouze věrnost textů skutečným životním osudům 

Vojtěcha – Bruno, ač byl zdánlivě událostem blíže, občas popisuje události zdánlivě méně přesně. 

K Brunonově literární činnosti obecně viz Kuźmiuk-Ciekanowska 2009, Sosnowski 2006 a 

Skibiński 2004. 
65 Zajímavá, krátká a svým syžetem výrazně odlišná legenda (dále cit. jako UVT) vznikla zřejmě 

s jistým, i když nevelkým časovým odstupem oproti předchozím dvěma dílům (viz např. 

Sosnowski 2012, s. 44-45). Vzhledem k místu nálezu a svému vůči Přemyslovcům nikterak 

obviňujícímu vyznění by její autor mohl být buď bavorského, nebo českého původu, i když není 

vyloučený ani polský původ textu – autorství bývá např. připisováno opatovi Tunimu 

(Antonínovi?) zřejmě z polského kláštera Międzyrzeczu (k jeho osobě viz např. KDM VII, 20(13), 

s. 422-423; naposledy tuto možnost autorství zmiňuje Kollinger 2014, s. 231). Viz též Sosnowski 

2012, s. 5-50. Za posílení významu této legendy mezi svatovojtěšskými texty nedávno Bláhová 

2016, s. 425. 
66 Zajímavé osobnosti saského šlechtice, který nejprve opustil světský život pro mnišské poslání 

v Itálii, aby se posléze vrátil na sever a procestoval většinu právě christianizovaných částí 

severovýchodu evropského kontinentu coby agilní arcibiskup-misionář, se nebudu moci plně 

věnovat, i když jej ve své práci budu zmiňovat. Nicméně mu i z důvodu nedávného milénia jeho 

úmrtí byla věnována řada zajímavých textů. Problémem pro zhodnocení jeho činnosti v rámci 

střední Evropy je ovšem značná nejistota co do konkrétních lokalit jeho misijních úkolů i místa 

jeho mučednické smrti. K tomu naposledy přehledně Kollinger 2014, s. 61-157. 
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o legendu o Pěti bratřích,67 která informuje z nemalé části o historii polské, ale nepřímo i 

české. Na Brunona ovšem narazíme při sledování dobových pramenů přinejmenším ještě 

jednou. 

  Dosavadní zmínky o středoevropských dějinách se s drobnou výjimkou vojtěšské 

hagiografie nezabývaly příliš Maďary a uherským územím. Texty o nejstarších dějinách 

jsou i v případě legend na uherském území o díl mladší než jinde ve střední Evropě. To je 

dáno jednak jistým posunem v dění, které prameny zachycují, jednak i faktem, že k první 

kanonizaci domácích svatých zde došlo až téměř s půlstoletým odstupem po smrti jejich 

aktéra.68 Přesto i zde budeme moci zmínit důležité děje za pomocí textů o svatém králi 

Štěpánovi (tři základní texty označované prostě jako Větší,69 Menší,70 a Hartvíkova 

legenda)71 a některých dalších uherských svatých.72 Zde již ovšem budeme narážet na 

texty více liturgicky a stereotypně pojaté, neobsahující tolik historické látky. I ty jistě 

představují validní historické prameny, ovšem spíše pro dobu svého vzniku, která, jak již 

bylo řečeno, leží bezmála o sto let dále, než končí obecný zájem této práce. 

                                                           
67 Život pěti bratří poustevníků (dále jako ŽPB) je hagiografický solitér, který Bruno věnoval svým 

bývalým spolubratrům, jejichž misijní program měl zaštítit coby delegovaný arcibiskup. Plány 

ovšem přerušil válečný stav mezi Říší a Boleslavem Chrabrým a definitivně je zhatila násilná smrt 

bratří. Život sám se sice politických událostí dotýká jen letmo, poskytuje ovšem velmi zásadní 

momentku z prvního desetiletí střední Evropy – popisuje Čechy zničené občanskými válkami či 

vznikající polskou církev, v níž překvapivě schází osoba arcibiskupa Gaudentia. Z literatury viz 

Skibiński 2010, Stróžyk 2003 a též Kürbis 2000. 
68 Zajímavou „hromadnou“ kanonizaci uherských světců v 80. letech 11. století zřejmě způsobila 

nutnost legitimizace panovnické moci arpádovské linie, která si královskou korunu právě 

vybojovala v občanské válce, jak popsal ve své rozsáhlé práci G. Klaniczay (2002, s. 123-134). 
69 Legenda maior (cit. dále LŠV), zřejmě nestarší svatoštěpánská hagiografie, byla dost možná 

sepsána ještě před samotnou velkou kanonizací, obsahuje informace i o dalších postavách uherské 

christianizace a je zřejmě spjatá s okruhem žáků svatého Vojtěcha. Je také poměrně archaická, 

představuje Štěpána především jako zbožného vladaře – měl být ostatně první kanonizovaný 

panovník, který nezemřel mučednickou smrtí. 
70 Legenda minor (dále LŠM) představuje výraznější posun v obrazu panovníka oproti svému 

„většímu“ předchůdci – Štěpán, již uznávaný světec, je zde líčen jako rozhodný a energický 

panovník, který trestá své odpůrce. Obraz byl zřejmě pozměněn, aby vyhovoval snaze krále 

Kolomana prosadit pevnější monarchický rámec vlády. 
71 Rábský biskup Hartvík sepsal zřejmě nedlouho po vzniku menší štěpánské hagiografie nový text 

(citovaný jako LŠH), který zkomponoval dohromady zásadní informace z obou předchozích textů 

a doplnil o několik zajímavých prvků, včetně podrobnější (i když zpochybňované) scény zisku 

královské koruny na úkor polských vládců, která přitahuje pozornost badatelů asi nejvíce – srov. 

Bagi 2011 a Thoroczkay 2001. Z této legendy budu citovat pouze pasáže, neobsažené ve starších 

svatoštěpánských textech. 
72 Nejstarší, ale z hlediska politických dějin velmi málo vytěžitelná uherská legenda je věnovaná 

mnichům z nitranského kláštera Zobor – sv. Svoradu (Ondřejovi) a Benediktovi (Život svatých 

poustevníků Svorada vyznavače a Benedikta mučedníka – dále jako ŽSP). Jedná se ale de facto 

o nejstarší pramen podchycující dění ve slovanské části Uher – pozdějším Slovensku. O poznání 

mladší události zachycují životy biskupa Gerharda z Marošváru (Csanádu), důležité zejména pro 

poznání některých aspektů protikřesťanského povstání v Uhrách před polovinou 11. století. Z nich 

starší je zjevně legenda menší (dále citovaná jako LGM, srov. Pražák 1988, s. 118-119), i když 

u obou se předpokládá jádro sestavené jedním z Gerhardových společníků (k tomu opatrněji 

Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 330; větší legenda bude citována jako LGV). Spíše do 

počtu lze mezi tyto nejstarší texty zařadit silně fabulující a zřejmě také o poznání mladší životopis 

Imricha, syna svatého Štěpána. 
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  Tuto specifickou a velmi dobře využitelnou hagiografii doplní i několik textů jiných 

evropských legend, které se vesměs různým způsobem zmiňují o dění ve střední Evropě 

v širším kontextu. Z říšských textů to bude především životopis biskupa Ulricha 

z Augsburgu73 nebo zajímavý život biskupa Wolfganga z Řezna;74 v italském prostředí se 

pak často střední Evropy dotýká legenda o kamaldulském světci Romualdovi Petra 

Damianiho.75 

  Pokud budeme skutečně opatrně přijímat fakta přinášená tímto pestrým (časově, 

formálně, geograficky a v podstatě i jazykově) korpusem textů, máme k dispozici velmi 

zajímavý a bohatý zdroj informací, který sice není z hlediska pramenné kritiky 

nenáročný, obstojí ale při dlouhodobém zkoumání jako svým způsobem spolehlivý a pro 

jeho výtěžnost jej nelze v žádném případě opomíjet. 

  Přestože by stejně jako v případě narativních pramenů bylo možné i u listin a dalších 

úředních pramenů rozdělit obecně celý pramenný korpus tohoto typu na dvě odlišné části 

– čistě lokální tvorbu v užším slova smyslu a nemalé množství písemností oddělených od 

bezprostředního dění jistou prostorovou bariérou, diplomatická kompendia pro tuto dobu 

většinou bývají sestavována na původu listiny nezávisle. Snad pro právní povahu 

listinného obsahu, která si a priori zakládá na přesnosti (i když se může často jednat 

stejně jako u narativních textů o pouhý dojem autora/vydavatele), se diplomatický 

materiál na zkoumaných územích obvykle shromažďuje obecně podle všech vazeb na 

lokální prostředí (listinné sbírky tak obsahují všechny prameny zde vydané stejně jako 

prameny těchto oblastí se pouze obsahem dotýkajících). Při bližším náhledu na podstatu 

těchto pramenů je to přístup vcelku udržitelný. 

  Obecnou charakteristikou domácích i „zahraničních“ úředních pramenů v této době je 

jejich zlomkovitost, nepočetnost a často i sporný původ nejstarších jednotek. Lokální 

dobový pramen dochovaný v autentické podobě prakticky k dispozici nemáme. Buď se 

tedy jedná o některé starší říšské listiny, dotýkající se (a ve dvou případech dokonce i zde 

vydané) oblastí za východní hranicí Říše, nebo spuria domácích i vzdálených vydavatelů 

hlásící se k událostem 10. století, u nichž fakticky máme k dispozici pouze mladší opisy, 

či citace. U takto vzniklých písemných památek je pak samozřejmě problém odlišit, 

nakolik zůstávají věrné svému originálu (pokud ten vůbec existoval) a nakolik se jedná 

o ve středověku běžnou úpravu, která nemusela být ani vedená zlou vůlí, jen 

aktualizovala daný vstupní text o potřebné a legálně vlastně nesporné údaje.76 Podobná 

                                                           
73 Dále jako ŽSU. 
74 Dále jako ŽSW. 
75 Dále jako ŽSR. 
76 Obecnou úvahu v tomto směru, mířenou k širší debatě týkající se nejstarších listin břevnovského 

kláštera, publikoval J. Šrámek (2009). 
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situace přirozeně plodí řadu debat. U listin říšské provenience je dalším problémem také 

jistá jazyková bariéra, která mezi jazykem Slovanů či Uhrů na jedné a jazykem Germánů 

či latinou pramenů na straně druhé existovala. 

  Počátky diplomatické aktivity v tomto smyslu spadají na mnou zkoumaném území do 

epochy Velké Moravy. Jelikož zde nebude ležet jádro mého zájmu, uvádím pouze 

stručně, že nejvýznamnějšími listy, které pro tuto dobu máme k dispozici, je zřejmě 

papežská korespondence, jejíž vydavatelské kopie se do dnešní doby občas dochovaly. 

Z nich asi největší význam mají listy zvané podle incipit Industriae tuae77 (de facto 

schvalující slovanskou bohoslužbu a přijímající Moravu pod ochranu papeže) a Quia te 

zelo fidei78 (naopak zakazující slovanskou bohoslužbu a uspořádávající poměry 

v moravské církvi po smrti Metoděje). 

  Pro český prostor se po velkomoravské epoše obvykle zmiňují především listina vydaná 

v Čechách roku 950 králem Otou I. – ta autenticitou patří mezi nesporné listiny, u nichž 

ovšem schází především geografický kontext.79 Další listinou je – již zmíněné – 

jednoznačné spurium údajně z kanceláře papeže Jana XIII. zachované v „opisu“ 

kronikáře Kosmy.80 Fakticky je existence pražského biskupa doložena ve známé 

„svědečné“ řadě rozsudku arcibiskupa Willigise z roku 976.81 Zde je zřejmá autenticita i 

kontext, vystupuje tu ovšem zcela záhadný biskup moravský. Následně se jedná hned 

o dvě zásadní – avšak sporné – písemnosti spojené s osobou svatého Vojtěcha. První je 

známá listina definující hranice pražského biskupství, doložená pouze ve dvou verzích asi 

o sto let a více mladších.82 Druhá je tzv. zakládací listina břevnovského kláštera, která 

existuje pouze v podobě a citacích z 13. století, navíc značně sporných.83 Velkou důvěru 

si naopak získává tzv. „desátková“ listina Boleslava II., která dobře zapadá do 

Vojtěchových snah o reformu české církve.84 Vedle ní stojí za zmínku ještě dvě listiny 

                                                           
77 MMFH III, Brno 1969, s. 197-208, č. 90. 
78 MMFH III, s. 215-225, č. 101. 
79 V edici CDB je publikován regest jako č. 32, s. 36. Obsahem se k Čechám zdánlivě (srov. níže 

začátek kapitoly 5.3.7) neváže. Pro své místo vydání však platí za potvrzení zprávy z tažení Oty I. 

zmíněného v této době Widukindem (DSW III, 8, s. 108-109). Viz též Jagošová 2015, s. 145. 
80 Srov. výše pozn. 17. 
81 CDB č. 34, s. 40-41. Viz též Jagošová 2015, s. 146. 
82 CDB č. 86, s. 92-95 a Jagošová 2015, s. 169-170. Druhou verzi listiny přináší KČK II, 37, 

s. 136-140. V literatuře k listině např. Nový 1999. Hodnocení listiny obecně kolísá mezi téměř 

nekritickým přijetím, zejména co do existence tzv. českých kmenů (Turek 1975), opatrnějším 

přijetím s upozorněním např. na nutné opomenutí existence moravského biskupství (Matla 2008, 

s. 170-219) a naopak kritickým čtením „přemrštěného“ popisu (stručně Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 375). 
83 CDB č. 38, s. 43-46 a Jagošová 2015, s. 148-149. Naposledy věrohodnost informací odmítal 

Kubín 2013, v optimistickém duchu naopak Žemlička 2016a. Podobně problematický je pozdní 

opis zakládací listiny kláštera na Ostrově u Davle (CDB č. 40, s. 46-47) 
84 CDB č. 37, s. 43 a Jagošová 2015, s. 147. 
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Oty III. z přibližně stejné doby, které se zabývají říšskými příjmy z Čech85 a otázkou 

hranic sousedního biskupství v Míšni, které mohlo výrazně zasahovat do nároků české 

(i „polské“) církve.86 Podobně jako založení Břevnova je v pozdější kopii známo i 

založení kláštera na Ostrově u Davle – v praxi ovšem budí tato listina podstatně méně 

kontroverzí.87 Mladší v Čechách vydané listiny poté už představují záležitosti o poznání 

méně diskutabilní, datují se však do období těsně po největších proměnách státního 

mechanismu v 11. století a nemají ambice podchycovat starší stav. 

  Oba později vzniklé státní útvary ve více vzdálených částech Říše začaly pozornost 

úředních dokumentů přitahovat rovněž s jistým zpožděním (pokud nepočítáme jisté 

narážky na protimaďarská obranná opatření, které protínají veškerou písemnou produkci 

v Říši 1. poloviny 10. století a přesahují až do doby po bitvě na Lechu). Ve srovnání 

s debatou o břevnovském „opisu“ coby jedné z nejstarších bohemikálních listin se 

v maďarských oblastech podobné problémy k nejstarší zakládací listině – týkající se 

kláštera v Pannonhalmě – zdaleka neváží, i když ani zde se nedá mluvit o tom, že by 

listina byla považována za nespornou.88 V Uhrách se od počátku 11. století objevují 

listiny poměrně hojně, i když jen málokdy můžeme mluvit o dochovaných originálech.89 

Zdejší produkce je zjevně inspirovaná říšským prostředím a můžeme dokonce mluvit i 

o migraci písařů.90 

  Oproti tomu v polském kontextu91 lze za nejstarší právní dokument obecně považovat 

velice problematický a obtížně uchopitelný dokument označovaný podle incipitu jako 

Dagome iudex.92 Jedná se v podstatě o kopii regestu listiny, jejíž přesné právní podání je 

vzhledem k jisté dezinterpretaci už v době vzniku tohoto regestu či jeho kopie prakticky 

nezjistitelné, i když existuje asi nejméně sporná obecná interpretace, která původní listinu 

pokládá za dokument svěřující země Měška I. pod ochranu papeže. Následně je pro 

badatele jistě zajímavá listina, v jejíž svědečné řadě se vyskytuje budoucí první polský 

arcibiskup Gaudentius, jmenovaný už s předstihem jako „arcibiskup sv. mučedníka 

                                                           
85 CDB č. 36, s. 42-43 a Jagošová 2015, s. 147. 
86 CDB č. 39, s. 46 a Jagošová 2015, s. 149. 
87 CDB č. 40, s. 46-47 a Jagošová 2015, s. 149. 
88 Technicky navíc nejde přímo o zakládací listinu, spíše o majetkové zajištění kláštera. Listina 

byla vydána jako DHA, s. 26-41, č. 5/II. Naposledy se k problému autenticity vyjádřila např. 

Jagošová 2009, viz též Thoroczkay 1997. 
89 Sbírka uherských listin vyšla pod názvem Diplomata Hungariae antiquissima (DHA) (viz 

bibliografii). 
90 Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 357. 
91 Polskou „kancelář“ dané doby se pokusila v kontextu analyzovat Adamska 2015. 
92 Regest bude dále citován jako DIu. Jako jednomu ze základních pramenů k nejstarším dějinám 

nejen piastovské říše byla prameni věnována nepřeberná literatura. Z poslední literatury zmiňuji: 

Nowak 2013, Łukaszewicz 2012, Łukasziewicz 2009 a 2010, Stephan 2010, Wiszewski 2010a a 

2010b (polsky a anglicky), Kalhous 2008 a Labuda 2001a a 2003. 
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Vojtěcha“,93 a na to návazně listina, kterou v Hnězdnu vydal císař Ota III. (i když se 

obsahem opět, podobně jako listina vydaná o padesát let dříve v Čechách, k místu své 

provenience příliš neváže).94 

  Výše zmíněný regest Dagome iudex ovšem naznačuje, že kategorii úředních pramenů je 

třeba chápat poněkud volněji. Zahrnovat tak může i zajímavý pramen k dobám konce 

Velké Moravy a nástupu uherské moci – tzv. Raffelstettenský celní řád,95 který v principu 

sice zachovává listinnou formu, ale v praxi se blíží spíše účtu či tabulce cen. Z říšského 

prostředí samozřejmě budeme moci využít ještě velké množství dalších listin různé 

atribuce96 a spojitosti s daným územím a jednotlivými aktéry (namátkou zmíněno např. 

tzv. Pilgrimova falza).97 

  Provést zde obecnou charakteristiku tak disparátního materiálu není snadné. Obecně lze 

ale říci, že úřední prameny k této epoše dějin představují velice fragmentární a silně 

diskutabilní zdroj, který opět nemůže být z důvodů celkového nedostatku pramenů 

opomíjen, nicméně je nutné k informacím z něj přistupovat velice obezřetně. Stav 

dochování zde jednoznačně znevažuje obvyklou důvěru, které se (a mnohdy i 

neoprávněně) právní dokumenty při bádání o středověku těší. 

  Poměrně fragmentární prameny k danému období a geografické poloze doplňuje velmi 

pestrá směsice různých písemných pramenů rozličných žánrů, které se mezi pramennou 

základnou objevují víceméně ad hoc. Jedná se o prameny typu Admonitio krále Štěpána98 

– text, který námětem odpovídá žánru knížecích zrcadel, jenž se ve větším rozsahu 

prosadil až později. Dále lze jen velmi těžko zařadit učený traktát biskupa Gerharda 

z Csanádu,99 který ovšem množinu pramenů doplňuje spíše pro forma, protože se 

v podstatě nejedná o historiografický, ale čistě teologický text, byť vzniklý na daném 

území v dané době. Poměrně neobvyklý – pro raný středověk – korespondenční pramen 

představují dvě vcelku zásadní památky: První je stížný list bavorského kléru (či pro 

zjednodušení občas označovaný prostě jako dopis arcibiskupa Theotmara), který popisuje 

                                                           
93 MGH, DD O III, Hannover 1893, s. 767-769, č. 339. 
94 MGH, DD O III, s. 778-779, č. 349. 
95 Pramen (citovaný dále jako RCŘ) představuje ojedinělou sondu do hospodářských dějin dané 

epochy a oblasti, bohužel stejně jako další související prameny postihuje už zřejmě pouze 

vydavateli vytouženou realitu pozdně karolinského Podunají na počátku 10. století, aniž by nějak 

důkladně popisoval změny, ke kterým v dané době docházelo. Naposledy jej zřejmě šířeji pojednal 

Johanek 1991. Viz též Jagošová 2015, s. 145. 
96 Obecně budu, jako již výše, citovat z nejdostupnější sbírky MGH Diplomata (DD), kterou budu 

odkazovat pouze šifrou a (poprvé) místem vydání. Pouze v případě Pilgrima budu pro snazší 

dostupnost používat sbírku MMFH. 
97 Viz dále pozn. 805. 
98 Dále bude citováno jako Knížka mravních naučení pod zkratkou KMN. Textu se obecně 

naposledy věnoval L. Havas (2006). 
99 První větší teologické dílo, které vzniklo v regionu střední Evropy, vydal G. Silagi (1978). 

Naposledy se jím zabýval C. Mesaros (2013). 
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údajnou situaci na Velké Moravě v roce 900.100 Jedná se o zdroj nenahraditelný, i když 

samozřejmě problematický svou stranickostí. Další je náhodou zachovaný dopis Brunona 

z Querfurtu, který adresoval císaři Jindřichovi II. a v kterém velmi kriticky popisuje 

dobovou politickou situaci válek Říše s Polskem.101 

  Jedním z nejzajímavějších bodů v této paletě obtížně zařaditelných pramenů je 

bezesporu zpráva Ibrahima ibn Jakuba o ekonomicko-politické situaci ve střední Evropě, 

kterou v opisech zaznamenaly arabské prameny na Pyrenejském poloostrově.102 Způsob, 

jakým se židovský obchodník vyrovnal s popisem mnoha situací, přinesl historikům 

mnoho inspirativních podnětů, nemluvě o řadě dalších informací, které by jinak zůstaly 

bádání o minulosti střední Evropy zcela utajeny. Arabské prameny mohou tvořit vůbec 

velmi zajímavé prostředky, jak doplnit velmi fragmentární vědomosti o středoevropském 

10. století.103 Bohužel bude třeba občas vzdát pokusy o interpretaci některých zpráv, které 

budou až příliš enigmatické na to, abychom je zcela jednoznačně zařadili do kontextu 

„našich“ dějin.104 

  Mezi poměrně nedávno objevené prameny lze zařadit i text kázání sv. Vojtěcha, které 

bylo tomuto světci připsány editorskou dvojicí Dušana Třeštíka a Jany Zachové.105 

                                                           
100 Dále citovaný jako LBK. V relativně nedávno vzniklém edičním svazku se nachází i komentář 

a odkazy na další literaturu. 
101 Citovaný dále jako LKJ (ale srov. též DHA, s. 44-48, č. 7). Autenticita tohoto zajímavého 

pramene (stejně jako jeho atribuce právě Brunonovi) zůstává bohužel dílem nepotvrditelná, i když 

obecně v literatuře o obou faktech příliš pochybností nezaznívá. Z nejnovější literatury k tomuto 

prameni uvádím Dudek 2010 a Fałkowski 2009. 
102 Cituji dále jako Zprávu o Slovanech (ZOS). Zajímavý, byť nikoliv nesporně dochovaný pramen 

byl objektem mnoha výzkumů a prací. Z nejnovějších uvádím kolektivní monografii Zaborski 

2008, dále Labuda 2007, Pleszczyński 2006, Żmudzki 2005 a kolektivní monografii Charvát – 

Prosecký 1996. 
103 Vedle zpráv, které popisují situaci z nemalé dálky muslimských zemí (edice těchto pramenů lze 

u nás (bohužel jen selektivně pro slovanské prostředí) nejsnáze nalézt v (již citovaném) svazku 

MMFH III), lze zmínit i prameny, které bezprostředně informují např. o maďarských nájezdech, 

jež v jednom případě dorazily až k hranicím muslimského světa v dnešním Španělsku – srov. 

Czeglédy 1985. Dalším užitečným pramenem se jeví Kniha vzácných drahocenností ibn Rusty 

(dále jako KVD), která zachovává zřejmě starší zprávu o střední Evropě. Zvlášť bych ještě zmínil 

encyklopedickou práci známého plodného historiografa a geografa Mas’údího, již vzhledem 

k zažitému českému názvu Rýžoviště zlata a doly drahokamů cituji dále jako RZD. (K citování 

použiji sice již starší, ale jednak dostupnou a jednak francouzským zrcadlem opatřenou edici 

Meynarda a Courteilleho; k dispozici je i modernější vydání Charlese Pellata, které ovšem 

s ohledem na své jazykové znalosti nemohu užívat samostatně; zhruba stejně staré vydání 

v MMFH pak představuje pouze výběr pasáží týkajících se Slovanů – nemohu jej tedy využít pro 

popis maďarských dějin). 
104 Asi nejtypičtější případ představuje 34. kapitola Mas’údího (RZD(3) 34, s. 61-65), kde věnoval 

prostor několika informacím o Slovanech. Bohužel veškerá vysvětlení jeho postřehů o vládě 

„doudlebského“ krále Wandžsláva a dalších slovanských vládcích Aladírovi a Alwandžovi, 

v nichž snad tušíme dobové české vládce Václava či Boleslava, zůstávají pouhou teorií bez 

rozumných možností stavět na nich další hypotézy. K posledním interpretacím viz např. Mühle 

2016, s. 17, pozn. 55. 
105 Zachová – Třeštík 2001. 
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Vzhledem k obecnému přijetí, kterému se zatím tato teze těší, lze tento pramen velmi 

dobře využít pro popis situace v nedávno christianizované zemi na konci 10. století. 

  Zcela specifickou roli mohou sehrát i prameny starší, např. známý Popis měst a krajů na 

severní straně Dunaje.106 Toto stejně často, jako obtížně interpretované dílko, nazývané 

obvykle podle označení svého anonymního autora „Geograf bavorský“, vzniklo sice už 

v 9. století, ale pro námi zkoumanou epochu přináší zajímavé informace v tom smyslu, že 

pro některé teorie představuje záchytný bod, jenž postihuje situaci před počátkem 

etatizačního procesu. Při nedostatku pramenů pro období 10. století se tak historici 

mohou pokusit formulovat teze na základě odhadování vývoje mezi situací popisovanou 

„Geografem“ a pozdější známou situací. To by samo o sobě při jisté opatrnosti mohlo 

fungovat, pokud bychom ovšem věděli, co si s mnohými údaji tohoto pramene počít – 

jsou totiž příliš lakonické a nabízejí příliš prostoru k různým interpretacím. 

  Povaha všech těchto textů je samozřejmě velice specifická a je otázkou, zda některé 

z nich mohou poskytnout více informací o historických reáliích než prosté konstatování, 

že v daných souvislostech tyto prameny vznikly, což svědčí o obecné úrovni literární či 

kancelářské praxe pro danou oblast a území. Např. Knížka mravních naučení sepsaná 

jménem krále Štěpána nám žádnou konkrétní informaci z dějin Uher sama o sobě 

nepředá, i když v kontextu může pro některé úvahy sloužit jako důkazní materiál. 

Podobně těžce využitelné bude i Gerhardovo teologické pojednání. Občas můžeme 

sledovat tyto prameny např. jako určitý zdroj pro popis sociální situace, ale nemůžeme 

předpokládat, že ohlas podobných textů byl větší než u gramotné a christianizované části 

elit. Obecně ale opět nelze tyto zdroje přehlížet, v některých případech poskytují skutečně 

cenné a nenahraditelné informace v jednotlivinách a v obecnějších popisech stavu 

společnosti. 

2.2. Hmotné prameny 

  Hmotné prameny pro dané období tvoří stále se zvětšující korpus materiálu, jehož 

sledování dnes už z nemalé části vytváří náš obraz o 10. století. Svým množstvím, které 

se navíc může do budoucna pouze zvětšovat, zatímco korpus písemných pramenů 

k 10. století je prakticky uzavřen, a schopností zodpovědět některé specifické otázky 

vyrovnávají tyto prameny skutečnost, že jim ve většině případů schází to nejpodstatnější 

– dar slova.107 Objem nejrůznějších pramenů je v celkovém rozsahu nepřeberný a bude 

                                                           
106 V rámci práce budu zkracovat jako PMK. Samostatně se dílem zabývala edice Horák – 

Trávníček z roku 1956. Naposledy věnoval dílu co do doby vzniku samostatný komentář Třeštík 

(1997, s. 477-479). Viz ale např. i Urbańczyk 2015, s. 75-80. 
107 Archeologie ovšem může přispět k bezprostřednímu popisu politických dějin, jak prokázal ve 

své práci např. J. Sláma (1988 – viz pozn. 324 a 639). Využití informací o cíleném a zřejmě 
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třeba jen specifikovat, které z těchto pramenů budu pro svůj výzkum považovat za 

stěžejní. 

  Nejvýznamnější roli hrají de facto prameny, které představují základní prvky 

infrastruktury státní moci. V tomto rámci je nutné sledovat jednak rozsáhlou krajinnou 

archeologii a výzkum krajiny vůbec, dále jednotlivé prvky samotného existujícího 

státního (či předstátního) uspořádání. Nejdůležitější roli v tomto směru hrají významné 

sídelní body, v praxi tedy hrady, hradiska (či hradiště)108 v kombinaci s odhadem jejich 

funkce a případného „vlastnictví“ či spíše přesněji původu. 

  Je sice rámcově nutné odlišit samotný sídelní útvar (někdy se používá poněkud 

zavádějící termín aglomerace, která označuje samotné opevněné jádro sídla, tvořené 

obvykle hradiskem, včetně různých předměstí, často i neopevněných a dalších osad 

v okolí), a jeho bezprostředně vojenskou a politicko-reprezentativní část. Obě funkce 

sledovaných útvarů – tedy sídelní a vojenská – jsou ovšem v praxi neoddělitelné. Jednak 

většinou není možné mluvit o velkých sídelních útvarech bez vojenského významu 

(manifestovaného přítomností opevnění), jednak většinou je to právě tato vojenská část 

sídliště, která nám pomůže svou typologií odhalit mnoho právě o povaze osídlení. Navíc 

se obecně jedná vždy o důležitý bod politické moci, který obvykle demonstruje moc a 

bohatství elity, která jej ovládala.109 

  Sledováním typologie hradisek například lze poměrně dobře dešifrovat existenci 

jednotlivých „krystalizačních“ domén v počátcích státního života ve střední Evropě,110 

dále rozsah a existenci státní moci na jednotlivých územích, jak se to podařilo pomocí 

vykopávek „polských“ hradeb na některých lokalitách mimo územní jádro polských 

                                                                                                                                                               
promyšleném budování pevností ve stejné době a v konkrétních geografických souvislostech pak 

vedlo k zásadním posunům i v bádání polském (jak shrnuje Urbańczyk 2015 – viz pozn. 327, 754 

a 888) a maďarském (viz pozn. 1034). 

Pravý opak může demonstrovat např. nedávný nález hradiště v Královicích u Prahy, které sice 

archeologové zařadili jasně do zkoumané epochy, nemá ovšem v rámci písemných pramenů ani 

jméno, natož detailnější historii. Zatím tedy představuje pouze němou tečku na mapě 

přemyslovské říše 10. století (přesněji snad době vlády knížete Václava), která snad až s dalším 

výzkumem může přinést něco více k dějinám přemyslovské říše (k nálezu naposledy Hasil – 

Štefan 2018). 
108 Ve své práci jsem se nakonec rozhodl používat poněkud archaizující termín „hradisko“, abych 

tím od sebe odlišil „hrad“ (vrcholně středověký, převážně kamenný palác s fortifikační funkcí), 

„hradiště“ (současná lokalita se zbytky hradu či hradiska) a „hradisko“ – tedy ranně středověký 

opevněný bod sloužící kmeni, říši či počínajícímu státu, s převahou dřevěné a hliněné konstrukce. 
109 Je otázkou, zda hradiska na počátku plnila jakousi veřejnou funkci, nebo jestli už od samého 

počátku byly hrady výsledkem fungování (a sídlem?) jakési předstátní elity. Každopádně se již 

delší dobu před počátkem „státní“ formace jednalo o důležité projevy schopnosti místního 

obyvatelstva mobilizovat se k podobným úkonům (viz Urbańczyk 2015, s. 58). 
110 Srov. pozn. 107.  
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zemí.111 Tyto prameny poskytují většinou sice „němé“, ale přesto nenahraditelné 

svědectví. Pro celkové sledování státního života v desátém století budou skutečně 

základním pramenem.112 

  I zde můžeme narazit ovšem i na problémy pramenné nejednoznačnosti: Základním 

úskalím je absolutní datace jednotlivých nálezů (resp. její nejistota a jistá 

„proměnlivost“), která může v mnoha ohledech zcela změnit celý pohled na existenci 

státního vývoje. Dalším problémem je otázka reprezentativnosti. Zatímco u nálezů 

z lokalit, jako jsou Praha, Hnězdno nebo Ostřihom, si můžeme být jednoznačně jisti jejich 

rámcovým významem, u ostatních musíme jejich skutečný význam odhalovat až 

pečlivým zkoumáním. Vzdálenost od centra ani absolutní velikost sídelních areálů 

nemusí být (s ohledem např. na různé přírodní podmínky, které mohly umožnit snáze 

opevnit daleko větší areál, než bylo třeba osídlit)113 v tomto směru zcela přesvědčivým 

argumentem. Problém je také otázka dosavadních deperdit (i když pro budoucnost vědy 

samé se jedná o slibný fakt). Ani u takto rozsáhlých staveb totiž nemáme jistotu, nakolik 

máme „mapu“ státních útvarů desátého století podchycenou do podrobností. Relativně 

nedávné vykopávky v Královicích u Prahy114 poměrně dobře ilustrují, že naše představy 

o existenci velkých sídelních útvarů mohou doznat ještě nemalých změn i na úrovni 

objevů zcela neznámých velkých hradisek. 

  Rozsah a povahu sídlišť bude možné dobře posuzovat na základě typologie a velikosti 

přiléhajících pohřebišť. Ve složení raně novověkých pohřbů je možné poměrně dobře 

ilustrovat jednak probíhající křesťanství, či kulturní výměnu obecně. Posléze je možné 

pomocí skladby co do pohlaví pochovaných jedinců určit, zda se jednalo o hradisko spíše 

venkovské a méně významné povahy (taková bývají poměrně vyrovnaná co do 

přítomnosti pohřbů obou pohlaví), nebo zda šlo o hradiska poskytující zázemí bojovnické 

elitě (dospělí muži na pohřebišti výrazně chybí). 

  Jistou bezprostřední výpověď o síle a povaze politické moci související s těmito 

hradisky poskytuje i samotný fakt, že každá takováto stavba vyžadovala nemalou míru 

organizace práce a konkrétní materiální náklady. Nejhrubší stavby byly jistě pořízeny 

z materiálů v každém místě běžně dostupných, snad s výjimkou kamene konkrétní 

                                                           
111 Díky tomu se podařilo např. identifikovat oblasti, kam zasahovala moc Boleslava Chrabrého na 

Moravě – hradby budované v „piastovském“ stylu se objevily v Přerově. Srov. k tomu naposledy 

Procházka – Wihoda 2006 a Staňa 1998. 
112 Obecný přehled tématiky budování prvních „státních“ hradisek ve střední Evropě se pokusil 

nedávno poskytnout Mordovin 2016. Lze říci, že jedním z hlavních výstupů jeho přehledu je 

přesvědčení, že základní rysy výstavby těchto center jsou na celém prostoru velmi podobné 

(zejména např. co do souvislosti s budováním církevní struktury). 
113 Mordovin 2016, s. 254. 
114 Srov. výše pozn. 107. 
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kvality, který musel být občas dopravován na větší vzdálenosti. Přesto uspořádat tak 

náročnou akci vyžadovalo přítomnost určitých „odborníků“, nemalou podporu 

obyvatelstva, které mohlo (ale také nemuselo) mít na budování takových hradů svůj 

zájem (připomínám, že přinejmenším polovinu zkoumaného období tvoří epocha 

maďarských nájezdů). Právě budování hrazených areálů je právem považováno za jeden 

z projevů existence „vyšší“ politické organizace.115 

  Další podstatnou částí projevů státní moci, která si zaslouží zvláštní zmínku, je existence 

cest.116 Jejich trasování je dnes možné určovat jen velmi komplikovaně, ale přesto lze 

soudit, že distribuce ostatních prvků krajinné, sídlištní i drobnější povahy, může trasování 

cest pro naše účely zachytit velmi dobře. Nebude ostatně nutné určovat takovou trasu 

s přesností na metry či i jen stovky metrů. V kontextu doby a geografické polohy lze 

navíc o vědomě konstruovaných cestách mluvit jen velmi obecně. Jednalo se v podstatě 

zřejmě jen o nejjednodušší krajinné zásahy a možná udržování některých zásadních bodů 

mimo samotná sídliště, jako byly brody a průsmyky. I v rámci takové přesnosti se nám 

nicméně zcela jistě podaří definovat řadu příčinných vztahů, které mohly ovlivňovat 

vznik a existenci raně středověkého státního útvaru. 

  Válečnická epocha středověku dále nabízí řadu dalších hmotných pramenů a souvislostí 

bezprostředně spojených s politickými dějinami, které by bylo asi nejsnáze označit jako 

„prameny vojenské a bojovnické povahy“. Nejzákladnější je v tomto smyslu především 

možnost sledování různých zánikových horizontů na zmíněných hradiskách, ale i dalších 

jevů, které lze identifikovat jako doklad ozbrojeného střetnutí, ať už úspěšného pro 

obránce, nebo pro útočníky. Ty představují i charakteristická pohřebiště či specifické rysy 

jednotlivých pohřbů na pohřebištích obecných. V kontextu je docela dobře možné 

zkoumat především pohřebiště válečná, tj. taková, jež vykazují velké množství pohřbů 

současně, destruktivní zranění na kostech, převážnou většinu mužů v ideálním 

válečnickém věku či jež obsahují pohřby zcela nerituální, zjednodušeně charakteristické 

zřejmě většinou pro „poraženou“ stranu.117 V rámci pohřbů je možné vcelku dobře na 

přítomnosti zbraní sledovat přítomnost vojenské elity v zázemí. Jedná se o důkazy velmi 

významné i v kontextu toho, že takových pohřbů nalézáme percentuálně výrazně malé 

množství. 

                                                           
115 Srov. dále kapitolu 8.2. 
116 K tématu zásadnější příspěvky jsou např. Kristó 2000a. V Čechách na dané téma napsal sérii 

článků Ivan Vávra v časopise Historická geografie (roč. 1-20), částečně se cestám věnoval také 

T. Klimek (Klimek – Bolina 2016 a Klimek 2014, zejména s. 106-112). 
117 Takovéto pohřebiště bylo identifikováno v zázemí hradiště na Budči, dnes je s ohledem na 

datování spojováno nejpravděpodobněji s násilným převzetím moci po vraždě knížete Václava – 

srov. Bartošková 2014, s. 88-92. 
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  Právě zbraně a zbroj nalezené v různých situacích – ideálně v místech předpokládaných 

vojenských střetnutí, ale i v zázemí jako rituální dary – tvoří asi nejdůležitější zdroje 

historických úvah o vojenské moci středoevropských knížat, ale i o jednotlivých 

dějinných událostech ne nezbytně válečnické povahy. I zde je třeba mít se na pozoru 

v otázce interpretačních možností. Na jedné straně máme např. situace, kdy je nalezen 

hrob vybavený zbraněmi a zbrojí „franského“ typu mimo bezprostřední říšské území. 

Většina takových nálezů bývá, zřejmě právem, interpretována spíše jako znak kulturního 

transferu, než jako doklad postupu nepřátelského vojska cizí krajinou nebo přítomnost 

vojáka bojujícího „v žoldu“ jako cizinec. Silně odlišně jsou vykládány pohřby obsahující 

typickou „maďarskou“ výstroj a výzbroj. Je sice možné tento rozdíl rámcově přijmout, 

otázka ovšem je, do jaké míry platí beze zbytku. Situace na počátku 10. století naopak 

nutí k úvaze, že v této době není na některých územích vyloučen kulturní transferu od 

Maďarů ke Slovanům a hroby vojenské elity vybavené nájezdnickými objekty mohou 

podobně svědčit i o tom, že jistá část obyvatel mohla kulturu spojenou s prosperující 

vojensko-politickou mocí považovat za svého druhu elitní a hledat zde kulturní vzory. 

Jiným způsobem snad ani není možné vysvětlit otázku dostatku lidských zdrojů, která je 

spojená s maďarským záborem země118 na přelomu 9. a 10. století.119 Podobný problém 

by bylo možné sledovat u různých „vikinských“ pohřbů týkajících se zejména 

piastovského regionu – je jen velmi těžké odlišit, zda šlo o skutečné Seveřany (či 

„Rusy“), či prostě o bojovníky jiného původu vybavené severskou zbrojí.120 

  Zbraně a některé prvky zbroje (mečové opasky a zejména ostruhy) mohou tvořit také 

důležitý datační orientační bod, který archeologům a historikům umožňuje poměrně 

spolehlivé absolutní časové zařazení s jistou přesností. I mimo samotné vojenské dějiny 

představují tedy hmotné prameny bojového charakteru důležité prvky v dějinách tohoto 

období. Zprávy o těchto hmotných pramenech bývají pak někdy zajímavou součástí 

historických textů, nebo např. vyobrazení na mincích apod. 

  Dalším odděleným, i když opět z velké části s reprezentací panovnické a státní moci 

souvisejícím typem hmotných pramenů jsou prameny související s duchovním životem. 

Epocha, kterou se chystám zkoumat, je vedle politické proměny (postupného vzniku 

                                                           
118 Sousloví „zábor země“ se jeví jako nepříliš elegantní, přesto asi nejpřesnější překlad 

maďarského termínu „honfoglalás“, označujícího moment příchodu maďarských kmenů do 

Panonie a převzetí země do vlastnictví dobytím či výhodnou výměnou od Moravanů. (Srov. např. 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 74). V tradici se jedná o jednorázový akt, který si získal 

jednoslovné označení, jež má sice své alternativní významy (např. příchod Izraelitů do Svaté 

země), ale bez přívlastku bývá v tamějším prostředí vždy jednoznačně chápáno jako právě tato 

konkrétní událost. 
119 Srov. níže kapitolu 5.3.2. 
120 Asi nejzajímavější nález představuje v tomto směru „vikinské pohřebiště“ odkryté u obce 

Bodzia (Buko 2015 a 2016). Pro obecné zhodnocení fenoménu viz Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 119; Rohrer 2009 a Kara 1993. 
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středověkého křesťanského státu) charakterizována především zásadní proměnou 

náboženskou. Hmotné prameny se v tomto kontextu budou z principu dělit na dvě 

základní skupiny – předkřesťanské a křesťanské. Je třeba mít na mysli, že toto dělení 

může však selhávat v momentě, kdy se budeme střetávat s projevy různých náboženských 

synkretizmů,121 nebo v momentě, kdy původně kultické objekty mohly ztratit svůj prvotní 

význam.122 Přesto je možné celkově vzato rozdělit tyto prameny podle výše uvedeného 

klíče. 

  Náboženský život ve své proměnlivosti se projevoval různými formami hmotné kultury. 

Jednak můžeme vcelku bezpečně identifikovat různé kultické (v našem kontextu 

především křesťanské) stavební objekty. Předkřesťanská víra zřejmě v dané epoše a 

oblasti spíše využívala přírodních situací než uměle budovaných svatostánků.123 Je třeba 

mít ovšem na mysli, že o dřevěných stavbách můžeme soudit jen velmi málo (což se 

ostatně dá říci i o raných stavbách křesťanských124). Výraznou výjimkou z tohoto pravidla 

jsou ovšem pokusy o institucionalizovaný protikřesťanský odpor, které většinou vyústily 

v jisté napodobování lákavých momentů z konkurenčního náboženského systému – tedy i 

budování výrazných svatostánků.125 

  Již několikrát jsme hovořili v kontextu hmotných pramenů o analýze pohřbů a 

pohřebních rituálů. Je zřejmě sotva možné najít oblast, v níž by se kultovní představy a 

život obyvatel demonstrovaly lépe. I zde je ovšem třeba mít se na pozoru před možností 

různých interpretací. Typickým problémem je především preference inhumace oproti 

                                                           
121 Srov. např. Berend 2007b, s. 22. 
122 Typickým pramenem v tomto směru je známý kalich z knížecího hrobu v Kolíně (přehledně 

Profantová – Macháček 2000). Většinou bývá sám artefakt chápán jako křesťanský, je ovšem 

otázkou, zda jako takový byl sloužil i svému předpokládanému poslednímu majiteli, jehož 

hrobovou výbavu tvoří (skepticky Wihoda 2018, s. 139-140). Zajímavou, ale v důsledku asi až 

příliš fantastickou teorii o tomto kalichu publikoval P. Charvát (2010). S křtem českých knížat 

roku 845 spojuje nález ale i Vaníček 2017, s. 131. 

Podobně je otázkou, nakolik lze např. pektorální křížky považovat za jednoznačný projev 

christianizace – mohlo jít o šperky ceněné pro svou estetickou hodnotu, či dokonce o artefakty, 

které časem změnily význam a staly se pohanskými amulety (srov. Berend 2018, s. 21; Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 130 a Berend 2007b, s. 11). 
123 Viz Bartlett 2007, s. 60 a srov. dále v kapitole 7.1. Problémem pohanských svatyní se 

naposledy obecně zabýval Słupecki 1994. Stejně jako u dalšího bádání týkajícího se pohanství 

v daném regionu bude třeba mít se na pozoru před různými vlnami optimismu a pesimismu, které 

střídavě na jedné či druhé straně dokládají početná předkřesťanská kultovní místa, aby následně 

jiní badatelé odmítli všechny nálezy jako silně pochybné (viz Štefan 2018, s. 151) a slovanský 

panteon byl odmítán per se (Dynda 2018, s. 30). Tak například Ożóg 2016, s. 60-61 soudí, že 

o předkřesťanském náboženství v polském prostoru neexistuje žádný konkrétní doklad. 
124 K fenoménu dřevěných kostelů srov. Baranowski 2016, Mařík 2011, Vencl 2004 a Sommer 

2001, s. 76-85. Pro polský prostor pak zvlášť pojednali současný stav poznání Urbańczyk – Rosik 

2007, s. 296; v Uhrách Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 355 pouze konstatují jejich 

existenci; pro Čechy a Moravu pak naposledy Prix 2018, s. 178-179. 
125 K teorii o jisté akulturaci pohanského kultu v reakci na expanzi křesťanství srovnej např. 

Berend 2007b, s. 9 a 33 a Bartlett 2007, s. 59. Podobně u Slovanů obecně předpokládá vznik 

chrámů a kněží pohanských náboženství až pod vlivem křesťanství Ożóg 2016, s. 15-16, v Polabí 

zvláště, s. 56. 
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kremaci. Ačkoliv kremaci lze jednoznačně považovat za ritus předkřesťanský, celkově 

lze hovořit nanejvýš o jisté korelaci proměny pohřebního ritu s proměnou náboženství.126 

Trend k preferování inhumace totiž zřejmě předcházel samotné přijetí křesťanství, 

zejména v některých částech střední Evropy blízkých kulturně již delší dobu 

christianizovaným oblastem.127 Naopak venkovské oblasti zůstávají dlouho za trendy, a 

proto si často uchovávají i tradiční pohřební ritus.128 

  Ve stejném kontextu je sotva možné považovat např. přítomnost obětních darů 

v hrobech za jasný doklad pohanství, když máme doklady podobného jednání dochovány 

i v jednoznačně křesťanských souvislostech.129 Milodary tedy zřejmě až na konkrétní 

situace nelze považovat za rozhodující zdroj pro určení náboženství pochovaného jedince. 

Přesto je možné na průběhu a proměně pohřebních rituálů postupnou christianizaci 

společnosti sledovat a s jistou mírou opatrností např. stanovovat, do jaké míry se rituály 

ujaly v nižších vrstvách společnosti a jak tedy probíhala i jejich christianizace, oproti té 

elitní jistě opožděná.130 

  Vedle rozsáhlejších hmotných nalezišť, jako jsou chrámy a pohřebiště, nacházíme celou 

řadu drobných nálezů, které mohu informovat o povaze a průběhu christianizace v dané 

době. Jedná se o pestrou paletu předmětů spojených s rituály bezprostředně i vzdáleně 

(jak kostelní náčiní, tak obyčejné pektorální křížky, či naopak pohanské amulety). Kromě 

těchto výslovně kultických předmětů a nálezů je třeba zmínit i různé náznaky a ozdoby na 

všech ostatních předmětech denní potřeby, zbraních či dokonce na samotných stavbách. 

  Z bezprostředního státně církevního života se na první pohled výrazněji vymykají 

hmotné prameny dokládající ekonomický život ve zkoumané epoše. Ekonomický život 

raně středověkého státního útvaru je zatím zkoumán s ohledem na nedostatek pramenů 

jen velmi nespojitě. Schází nám především dostatek bezprostředních písemných pramenů, 

                                                           
126 Bartlett 2007, s. 62. 
127 Berend 2018, s. 22; Štefan 2018, s. 160; Matla 2017, s. 86; Štefan 2016, s. 207; Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 112 a 319 nebo Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, 

s. 225. V budoucím Polsku až na dobře identifikovatelné doklady imigrace takové náznaky schází 

a kostrové pohřby tu chápány již jako jednoznačně křesťanské (Ożóg 2016, s. 66; Urbańczyk – 

Rosik 2007, s. 273-274). 
128 Berend 2007a, s. 24-25; Zoll-Adamikowa 1997. 
129 Tak se mohly například najít stopy obětin dokonce v hrobech přemyslovské dynastie 

v nekropoli svatojiřského kostela na Pražském hradě. Zvířecí obětiny se nalezly ještě v rakvi 

spojované obvykle s Boleslavem II. (Bravermanová 2000, s. 252). Tyto projevy tedy zřejmě jdou 

poměrně mimo rámec běžné náboženské změny a souvisí spíše s obecnou kulturní proměnou 

(Kalhous 2016, s. 167-168 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 322). Podobně např. tzv. 

oboly mrtvých se vyskytovaly běžně v oblastech Moravy či dnešního Slovenska od 9. století, do 

Čech a Polska se zřejmě ale naopak dostaly až v průběhu 10. století (Suchodolski 2012, s. 213-

214, 217-218 a 221-229), tedy po proběhnuvší christianizaci – a zdánlivě v rozporu s ní. Mohly 

snad nahrazovat naturální obětiny tam, kde se více prosadila peněžní směna, ale i tak to není jediné 

spolehlivé vysvětlení (tamtéž s. 219). 
130 Obecně viz kapitolu 6.5. 
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který by dokázal většinu materiálu hmotné povahy uvést do jednoznačných souvislostí.131 

Přesto je po mém soudu možné věnovat více času a zájmu stávajícím pramenům a 

vytvořit z nich souvislejší pokus o popis ekonomických okolností této velké 

transformace. V daném kontextu se bude jednat o jednu z nejpodrobnějších částí mé 

disertační práce. 

  Ekonomické hmotné prameny z doby vzniku středoevropských říší a států mají mezi 

sebou nespornou špičku mezi historickými prameny vůbec – jedná se o nálezy mincí (tím 

se rozumí především kompletní nálezové situace) a mince samé. Polský numismatik 

Stanisław Suchodolski se v nadsázce vyjádřil, že jedině mince dokáží spojit výhody 

písemných pramenů (jednoznačnou možnost atribuce, psaný text, lepší absolutní dataci) 

s výhodami pramenů hmotných (nálezy in situ, dochování v originále místo opisů a kopií, 

velké množství).132 V kontextu tázání po ekonomických dějinách raného středověku se 

ovšem nejedná jen o nadsázku, ale spíše o výstižný popis situace. Mince mohou sloužit i 

k bádání po obecně politických nebo náboženských otázkách, a stávají se tak jedním 

z nejlepších historikových pramenů vůbec. Popisovat možnosti využití mince jako 

pramene je pak po mém soudu v tomto kontextu bezmála zbytečné. 

  V souvislosti s mincemi je třeba zmínit jejich nejhojnější zdroje, tzv. poklady. Kromě 

mincí jako jednotlivin mohou totiž i samotné poklady (a nálezové situace vůbec) sloužit 

jako pramen, pokud je řádně zhodnocena jejich geografická poloha, rozsah, stáří a povaha 

mincí, či příměs dalších cenných předmětů. 

  Vedle samotných mincí můžeme ještě zmínit několik dalších zdrojů, které mohou 

obecně svědčit o povaze a průběhu ekonomického života. V rámci pokladů byly zmíněny 

i další cenné předměty, které obecně slouží jako prostředek ekonomické výměny. Vedle 

toho můžeme nacházet také předměty svědčící o bezprostřední ekonomické aktivitě – 

např. různá závaží sloužící pro praktický obchod. Další svědectví o tehdy obvyklém 

artiklu dálkového obchodu – otrocích – poskytují různá pouta a okovy nalezené ve střední 

Evropě.133 V jistém smyslu lze pak jako pramen ekonomického charakteru považovat 

prakticky každý nález předmětu, který mohl sloužit jako zboží, zejména pokud se jedná 

o importy. 

 

 

                                                           
131 Srov. výše pozn. 95 – jediným skutečným dobovým písemným pramenem bezprostředně 

ekonomické povahy je Raffelstettenský celní řád. 
132 Suchodolski 2012, s. 31. 
133 Naposledy např. Urbańczyk 2015, s. 480-482. 
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2.3. Prameny v kontextech 

  Kapitolu o pramenech, která má sloužit spíše jako obecný přehled pestré mozaiky 

pramenů, jež hodlám podrobit různým zkoumáním, bych rád uzavřel obecnou 

metodologickou poznámkou. Historiografická práce týkající se raného středověku 

nemůže ve většině případů použít jakoukoliv metodologicky vyhraněnou analýzu 

kvantitativní povahy. Výraznou výjimku představují v tomto směru zmíněné mince, dále 

hrobové nálezy (i když je otázka, kdy můžeme mluvit o dostatečném množství nálezů pro 

přímá demografická konstatování) a o poznání hůře využitelný hmotný pramen – 

keramika, která je sice přítomna v rámci nálezů v obřím množství, ale pro např. politické 

dějiny je velmi mlčenlivým svědkem. Ani pokud čerpáme z možností, které nám nabízí 

relativně široká komparace na poli střední Evropy, nemáme k dispozici dostatečné 

množství jednoho typu pramene, který bychom ke zkoumání dějinných procesů mohli 

využít kvantitativním způsobem. Pokud se chceme dopátrat informací o delší epoše dějin 

v souhrnnějším rámci, nevyhneme se nutnosti navazovat na sebe různé metodologické 

postupy, střídat různé prameny a především – porovnávat mezi sebou informace získané 

z pramenů velmi různorodé povahy. 

  V kontextu modernějších dějin by se zřejmě podobná metodologická nezakotvenost 

mohla chápat jako slabina práce, při zkoumání dějin raného středověku se podobné 

přesahy, nezřídka sahající i do interdisciplinárních oblastí, ovšem obvykle považují za 

nezbytné. Sám bych rád byl zastáncem teze, že nejpřehlednější a nejdůslednější obraz 

poskytne až jistá holistická analýza pramenů. Historik se tedy nijak neubrání zasazování 

různých pramenů do téhož kontextu, bez ohledu na jejich různorodou povahu. Pokud 

přitom provede důslednou kritiku každého jednotlivého typu pramene, měla by jeho práce 

v kontextu analýzy dějin raného středověku snést nejpřísnější srovnání. Dokladem této 

teze jsou generace předchozího badatelského života týkající se této epochy raně 

středověké Evropy. 
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3. Kapitola o literatuře. Přehled dosavadního bádání 

  Částečně již v úvodu jsem naznačil, že literatura týkající se tématu mé disertační práce 

je velmi rozsáhlá. V rámci bádání o domácím středověku slouží ve všech dotčených 

národních okruzích právě období 10. století jako svého druhu úhelný kamen, označující 

počátek historické doby, a zaměřují se na něj proto historici od samého počátku této vědy. 

Bibliografie prací, které se dotýkají dějin raného středověku v 10. století ve střední 

Evropě, by sama o sobě rozsahem vydala na svazek o rozsahu kvalifikační vysokoškolské 

práce. 

  Při velkém množství literatury, která se zabývá tímto obdobím, je ještě třeba 

podotknout, že se navíc jedná o literaturu, jež často popisuje „historický příběh“ výrazně 

odlišným způsobem. Pramenná základna, o které jsem již hovořil, totiž dovoluje do 

značné míry širokou interpretaci zjištěných faktů. Jednak je vždy ponecháno nemalé 

místo fantazii badatele – byť umírněné nutnou skepsí a řadou zkušeností s tématem a 

potřebou precizně argumentovat, jednak řada pramenů má velmi spornou povahu. Míra 

jejich věrohodnosti odpovídá jejich stáří a komplikovanému dochování, proto mohou 

občas být snadno zpochybněny a informace v nich obsažené prostě opomíjeny jako celek, 

nebo přinejmenším zčásti. Nezřídka se tak stává, že badatel studující nejstarší dějiny 

křesťanské střední Evropy má co dělat nejen s odlišným hodnocením, ale přímo s dvěma 

naprosto odlišnými popisy téže situace. Míní se tím nejen jiný názor na jednotlivé 

problémy, ale dokonce i na situace, kdy se tytéž otázky ani nepovažují za nutné zmínit: 

autoři si tak nejen protiřečí, ale vlastně se zcela míjejí. Chronologie většiny událostí je 

pak pro potřeby podrobné analýzy více než nepevná.134 Badatel navíc nemůže 

jednoznačně upřít validitu žádnému z těchto názorů, neboť všechny většinou stojí na 

přinejmenším stejně pevné argumentační základně. Paradoxně je tedy nejen možné, ale i 

nutné přiznat jistou validitu zároveň i názorům, které si vzájemně protiřečí, pokud jsou 

respektována základní pravidla kritické historické práce.135 Není už tedy ani možné projít 

a analyzovat naprosto všechny teze týkající se třebas jen omezených otázek, neboť takový 

úkol by sám o sobě opět vydal na samostatné práce většího rozsahu, přesahující svou 

povahou spíše do dějin dějepisectví. 

                                                           
134 Velké rozpory se objevují např. v chronologických tabulkách nejstarších českých dějin, které 

sestavili D. Třeštík (1997, s. 204-205) a naposledy Vr. Vaníček (2014, s. 76-77). 

Chronologie událostí se navíc liší i pro tak zásadní problémy, jako je například expanze 

přemyslovské říše – doba, kdy se z lokálního panství v okolí Prahy přemyslovská moc rozšířila až 

za Krakovsko, se pohybuje bezmála od počátku 10. století (např. Wyrozumski 2010, s. 7) až do 

posledních let vlády Boleslava I. (Vaníček 2014, s. 136). Zde se dostáváme do situace, kdy rozdíly 

představuje nejen chronologický, ale geografický rámec. V případě řešení otázek „česko-polské“ 

hranice ve 2. polovině 10. století jsou v debatách rozdíly nejen o desetiletích, ale i stovkách až 

tisících kilometrů prostoru (poslední přehled debat na dané téma lze sledovat v Urbańczyk 2015, 

s. 171-198). 
135 Urbańczyk 2015, s. 8-9. 
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  Základním účelem úvah o sekundární literatuře bude tedy představit obecný klíč, 

pomocí něhož budou z literatury vybrána díla, která bude třeba při práci využít. Přesto 

bude třeba nastínit alespoň základní obecný přehled literatury, který poslouží jako 

odrazový můstek pro pozdější selekci. 

3.1. Národní okruhy historické literatury 

  Přestože bych se rád ve své práci vyhnul klasickému dělení historických badatelských 

okruhů podle národní příslušnosti, z pragmatických důvodů bude zřejmě nejjednodušší 

při popisu bádání setrvat na tomto rámci, který s sebou přináší různé objektivní bariéry, 

jež můžeme při bádání sledovat. Není mým úkolem provést důslednou analýzu 

jednotlivých národních (a sub-národních) okruhů dosavadní literatury týkající se zvolené 

epochy a oblasti, proto snad nebude nutné rozebírat jednotlivé rozdíly dopodrobna a 

u některých tvrzení se spokojit s obecnějšími a jen rámcově naznačenými formulacemi. 

Na druhou stranu pro posouzení role některých vědeckých prací v celkové debatě zřejmě 

bude třeba tento kontext mít stále na zřeteli. Některé z dosavadních prací totiž možná až 

příliš zůstávají v zajetí národního rámce, proti němuž jsem se rozhodl ze 

snad pochopitelných důvodů důrazněji vystoupit. 

  Nezřídka můžeme sledovat (často dodnes trvající) existenci několika různých názorů na 

tutéž otázku, které se až příliš odvíjejí od nacionálních předsudků či klišé. Jako názorný 

příklad by nám mohla sloužit otázka příchodu Maďarů do Podunají, záboru země a 

kontinuity moravské moci či kultury na dotčeném a sousedním území. Pro českou 

historiografii můžeme za typickou považovat v tomto směru jistou přezíravost a snad i 

určitou výraznější skepsi k otázce přetrvávání moravských institucí, snad především 

s ohledem na marginalizaci celého problému, který se z pohledu české přemyslovské 

moci ocitá na periferii.136 V tomto směru se často shodují – nijak překvapivě – 

v hodnocení celého problému čeští historikové s historiografií maďarskou, která 

dlouhodobě setrvává u skeptických názorů, podložených jistým přesvědčením, že Maďaři 

v 10. století ovládali oblast zbavenou většiny, nebo všech původních státních a kulturních 

institucí, nebo je dokázali velmi rychle nahradit svými kulturně státními vzorci. Proti 

těmto dvěma přesvědčením většinou stojí historici moravští a slovenští. První zdůrazňují 

kontinuitu domácí moci a autonomii „středních vrstev“ aristokracie, která měla vést 

k jakési proto-stavovské monarchii Přemyslovců (v případě moravských historiků) a 

Arpádovců (což je pohled podporovaný spíše slovenskými historiky). Slovenští badatelé 

                                                           
136 Zvláště když jedna z nejvýraznějších osobností dosavadního bádání – Dušan Třeštík – odmítala 

kontinuitu i v jediné oblasti, kterou můžeme pokládat za relativně pravděpodobnou: moravské 

(staroslověnské) církevní tradice v Čechách (naposledy zřejmě Třeštík 2006a passim, zejména 

s. 203). 
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se často obracejí k trvání velkomoravských tradic a jisté autonomii oblasti Nitranska či 

jiných pozdějších slovenských částí arpádovské monarchie.137 

  Přestože moderní literatura v podobných sporných otázkách dosáhla (až na jisté 

výjimky) přinejmenším smířlivých pozic vůči existenci opačných názorů, podpořené 

objektivním konstatováním, že prameny pro toto období stejně nedovolují jednoznačnější 

soudy, je třeba říci, že rámcově stále veškeré zmíněné historické školy vycházejí 

z národních tradic bádání. Bude proto užitečné tyto národní školy blíže představit v těchto 

souvislostech a rámcově charakterizovat jejich vývoj. 

3.1.1. Česká literatura o 10. století ve středověku 

  Dějiny českého dějepisectví jsou s bádáním o počátcích českého státu prakticky 

neoddělitelně spojeny. Již od počátků bádání o minulosti lze především vyzvednout 

zaujetí pro osobnost svatého Václava.138 Prakticky každá epocha, neřkuli každá generace 

badatelů, se k jeho osobnosti vrací s neutuchajícím zájmem a jen velmi málo 

proměnlivým katalogem otázek. Na počátku samozřejmě stála především křesťanská 

historiografie, která mohla mít vůči celé problematice vzniku státu z našeho pohledu 

poněkud jednostranný přístup. V kontextu svatováclavského bádání byly některé další 

podstatné otázky bádání poněkud odsunuty stranou. Podobně i nerovnoměrně orientovaná 

pramenná základna podpořila fakt, že osoby Václavových předchůdců i následovníků 

zůstávaly v jeho stínu ‒ a v případě osoby Boleslava I. v přímé antitezi. 

  S ohledem na strukturu pramenů ale i kvůli významu křesťanského vyznání pro 

10. století je ovšem třeba říci, že na osobnosti prvních českých křesťanských panovníků 

není možné pohlížet výrazně odlišně ani v případě, kdy se zbavíme poněkud limitujícího 

konfesního pohledu. Nicméně zejména u Boleslava I. zůstala na dlouhou dobu nevyužita 

možnost sestavit s pomocí pramenů poněkud plastičtější obraz tohoto důležitého českého 

vládce. Dá se říci, že tyto dluhy byly – vyjma některých oddílů v souborných pracích – 

splaceny až velmi nedávno.139 Jestliže totiž lze odpustit přezíravost vůči ostatním 

postavám příběhu českého 10. století autorům křesťanské historiografie před počátkem 

                                                           
137 Velmi daleko v tomto směru došel Ján Steinhübel, který ve své jistě rozsáhlé a zevrubné práci 

(2016) vychází ze základního a vůbec či jen obtížně doložitelného předpokladu, že oblast 

Nitranska (de facto západní a střední Slovensko) tvořila v celém raném středověku oddělený 

region, obývaný obyvatelstvem s jistou proto-národní identitou a – třebaže málokdy či jen zřídka 

nezávislá politicky – vždy fungovala jako specifická entita v rámci větších územních celků. 
138 Přehled svatováclavského bádání uvedený například ve Vaníček 2014, s. 9-14 je tak do značné 

míry totožný s přehledem české historiografie pojednávající o nejstarších dějinách českého státu 

vůbec. 
139 Skutečnou monografii tomuto panovníkovi (a stále relativně skromnou, co do rozsahu) věnoval 

až M. Lutovský (2006). 
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20. století, jen sotva lze podobnou přezíravost tolerovat u ostatních autorů modernější 

epochy. Výjimky, které se postavily této tendenci, si přirozeně vyslouží zmínku. 

  S koncentrováním bádání kolem osoby svatého Václava bylo přirozeně nutné soustředit 

se na pramennou základnu, kterou představovaly prakticky pouze legendy. Hagiografické 

texty byly teprve postupně odkrývány, přičemž asi nejzajímavější moment představovalo 

Balbínovo objevení tzv. Kristiánovy legendy, která však už v období osvícenství 

(zejména v osobě Josefa Dobrovského140) vzbudila debatu o svém původu a „pravosti“. 

Možná je to právě spor o tuto legendu, který charakterizuje většinu základních vztahů 

v české (potažmo moravské) historiografii. Tento spor by přirozeně zabral, pokud by měl 

být ve své složitosti důsledně vylíčen, příliš velkou část práce, která míří celkově vzato 

k obecnějším cílům, proto se spokojím s tím, že ačkoliv nelze přirozeně mluvit o jeho 

naprostém konci, dá se říci, že „kristiáno-optimistický“ směr bádání v dnešní 

historiografii převládl a v tomto duchu jsou sestaveny i poslední zásadní práce týkající se 

raného středověku v Čechách.141 

  Na křesťanskou, či spíše přímo katolickou historiografii počátků českého státu volně 

navazuje a prolíná se s ní především bádání 19. a počátku 20. století, které lze souhrnně 

označit jako období silně nacionalistických interpretací. Tento dobový nacionalismus 

mohl být de facto (byť snad ne otevřeně) protikatolický (ten může v podstatě zastupovat 

osoba Františka Palackého),142 nebo naopak vnitřně katolický, který reprezentuje vcelku 

dobře Josefa Pekař.143 Tato epocha, jakkoliv do příběhu českých dějin 10. století vpravila 

teze, které některé aspekty bádání dost možná nadobro zamlžily velmi nešťastnými 

aktualizacemi tématu, však mimo jiné např. osvobodila Boleslava I., který mohl pro část 

nacionalistických historiografů představovat vhodnou antitezi domněle proněmeckého, 

neřkuli kolaborujícího Václava.144 Ačkoliv právě tato antiteze je jednou z výše zmíněných 

aktualizací, právě zde lze zřejmě zachytit počátek posunu postavy knížete Boleslava 

směrem k modernějšímu, střízlivému hodnocení. Největším zatížením této epochy bylo 

                                                           
140 Dobrovského práce (1803, 1807 a 1819 publikovaná jako série tzv. Kritische Versuche) mohou 

díky svému kritickému přístupu být považovány za naprostý počátek moderní české historiografie 

v tématu. 
141 Odkazy k zásadním literárním milníkům v historii „kristiánologického“ sporu obsahuje 

Kalhous 2015b – proto je zde již nebudu vypočítávat podrobně. K legendě srov. výše v kapitole 

2.1, zejména pozn. 58. 
142 V souvislosti s tématem mé disertace jsou zásadní díla Palacký 1830 a souborné zpracování 

dějin Palacký 1836, které se postupně stalo skutečným „bestsellerem“ středověké historiografie 

nejen v Čechách. 
143 „Nesmrtelnost“ v tomto kontextu zaručila Pekařovi především práce o nejstarších legendách – 

Pekař 1904 – a později zpracování svatováclavské biografie pro milenijní publikaci v roce 1934). 
144 I když bylo možné celý spor dvou bratrů interpretovat i zcela opačně. Další podrobnosti a 

jména obsahuje starší literatura. Zajímavý přehled této debaty stále poskytuje zejména poměrně 

věkovitá, ale věcně přehledná a do značné míry i kritickým zhodnocením a vtipem obdařená práce 

O. Králíka (1970, s. 81-116). 
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ovšem zřejmě obecně právě převedení moderních nacionalistických, především česko-

německých sporů do dob raného středověku a zkonstruování historiografického obrazu 

slovansko-germánského potýkání. Vedle zmíněných jmen je jistě třeba zmínit pro 

meziválečnou epochu 20. století především Václava Novotného,145 Františka M. 

Bartoše146 a Václava Chaloupeckého.147 

  Poválečná historiografie byla odstartována svým způsobem završením nacionalistického 

výkladu,148 na který ovšem navazoval jednoznačný posun směrem k marxistickému 

výkladu dějin. Výjimku z tohoto posunu nakonec nepředstavuje ani velmi zajímavé dílo 

o tzv. českém pohanství, jehož autorem byl Záviš Kalandra,149 který do tohoto ideového 

proudu svým obecným zaměřením stále patří. Byl to však také tento historik, který se stal 

jednou z nejhorších obětí politické zvůle, v jejímž důsledku převládl mezi oficiální 

historiografií pohled, který lze označit jako marxisticko-leninský. Počátky státních forem 

se ovšem na rozdíl od např. období husitské revoluce nestaly bezprostředním objektem 

zájmu nejvyhraněnějších historiků-ideologů a historiografická literatura se v pozdější 

době omezila na poklidné přetlumočení základních kanonických ideových premis ve 

vesměs mechanicky vytvářených úvodech, načež se věnovala detailnímu studiu dané 

problematiky bez dalších politických úliteb.150 V rámci tohoto období lze 

z nejvýznamnějších jmen zmínit Františka Grause (který paradoxně představuje jak 

významnou figuru prorežimní historiografie,151 tak pozdějšího kritika jednostranně 

marxistického přístupu),152 Zdeňka Fialu153 či Rostislava Nového.154 Z politických 

                                                           
145 Jeho jméno se v historiografii prakticky automaticky řadí vedle Josefa Pekaře, vedle něhož 

působil i na pražské univerzitě. Jeho nejvýznamnější a dodnes citované dílo představuje shrnutí 

nejstarších dějin pro dobovou soubornou syntézu vydávanou Laichterovým vydavatelstvím 

(Novotný 1912), které později doplnila svatováclavská biografie (1929). 
146 Také F. M. Bartoš přispěl do milenijních bádání o svatováclavském tématu jednou monografií 

(1929) a dalšími studiemi (např. 1934), zajímal se ale i o dějiny slovanské bohoslužby v Čechách 

(1953). 
147 S Chaloupeckého jménem je spojeno především bádání o nejstarších dějinách Slovenska 

(1923), což z něj činí osobnost poněkud rozkročenou v tomto vcelku jinak nacionálně vyhraněném 

přehledu (srov. dále jeho studii dotýkající se i uherských dějin – Chaloupecký 1927). Obecně též 

přispěl k pramenovědným výzkumům – zejména pracemi z let 1939 a 1942. 
148 S tématem se tak „vyrovnal“ v duchu reakce na válečnou epochu V. Vaněček (1946). 
149 O dojmu a zájmu, které toto dílo vyvolává – bez ohledu na obecné odmítnutí většiny teorií 

v současném bádání – svědčí fakt, že bylo relativně nedávno znovu vydáno (2002). 
150 Asi nejvýrazněji působí tato „úlitba bohům“ v pracích, které vyšly těsně po roce 1989, ale byly 

dosud připraveny s ohledem na dosavadní požadavky ideologického náhledu na dějiny (srov. 

Žemlička 1990, s. 10). 
151 V tomto směru patří do oficiálního proudu jeho práce věnovaná hospodářským a sociálním 

dějinám z roku 1953. O intelektuálních kvalitách autora svědčí ovšem fakt, že i tato práce snese 

dodnes přísná srovnání. 
152 Zejména v pracích vydaných posléze v emigraci se autor nevyhýbal kritice tohoto proudu 

moderní historiografie – srov. např. střízlivé hodnocení „státních“ tradic husitství 

v Československu v Graus 2017, s. 179. 
153 Na archivnictví specializovaný a v řadě věcí velmi skeptický Fiala se stal autorem syntetické 

práce o nejstarší epoše českých dějin (1975) a celé řady dalších studií. 
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důvodů v této době zůstával spíše v ústraní významný badatel v oblasti církevních dějin 

Jaroslav Kadlec, jeho práce však mají dodnes svůj význam.155 Do této epochy spadá také 

činnost významných archeologů Ivana Borkovského, který v 50. letech zdatně 

„konkuroval“ svými objevy v Čechách moravským vykopávkám,156 a Rudolfa Turka,157 

jehož jméno je ovšem pohříchu velmi spojované s tezemi tzv. „kmenové teorie“,158 které 

byly na počátku 90. let 20. století poměrně rychle opuštěny. Z dobových autorů je třeba 

ještě zmínit filologa Milana Hošnu, který se dlouhodobě zabýval svatováclavským 

tématem.159 

  Období po roce 1989 pak lze stručně charakterizovat narůstající kvantitou 

historiografické produkce, která rámcově souvisí se zvětšováním počtu akademiků, 

pracovišť, ale i studentů, kteří se mohou danému období věnovat. Tématika bádání 

období 10. století se tím také zřetelně rozrůznila – literatura byla doplněna o nemálo 

monografií, které vnášejí do celé problematiky řadu nových postřehů. Z nejdůležitějších 

jmen této epochy je třeba jistě zmínit trojici Dušan Třeštík,160 Josef Žemlička161 a Petr 

Sommer,162 kteří spolu s několika dalšími autory jako Barbara Krzemieńská163 stojí za asi 

                                                                                                                                                               
154 Rozporuplná osobnost, zapletená bohužel až příliš do soukolí komplikovaného života na 

filozofické fakultě v dobách normalizace věnovala epoše počátků českého státu řadu studií (1990, 

1999 a další) a podílela se na zajímavých edičních počinech (Nový – Sláma – Zachová 1987). 
155 Krom dílčích studií je možné zmínit větší monografie věnované byzantskému křesťanství 

u Slovanů (1946), pražskému biskupství (1973) a českým světcům (1989) – v obou posledních 

případech jako editor – a nakonec jeho přehled českých církevních dějin, který vyšel po sametové 

revoluci (1993). 
156 K jeho nálezům na Pražském hradě patří především objevení předrománského kostelíku, zřejmě 

nejstarší stavby na pražském hradě (Borkovský 1953). Krom Pražského hradu (souborně 1969) 

věnoval svou pozornost i Levému Hradci (1965). 
157 Z jeho poměrně početné bibliografie asi nejvíce ční přehledové publikace o nejstarších českých 

dějinách (první, nově vydaná r. 2000 a druhá z roku 1982a), ale i práce věnované Slavníkovcům a 

Libici, kde měla být nejlépe demonstrována Turkova teze o polycentričnosti české kotliny 

(naposledy 1982b). Rudolf Turek se nicméně vždy snažil, ač spíše archeolog, přesáhnout tuto svou 

specializaci směrem do všeobecné medievistiky (srov. jeho monografii 1988). 
158 Např. Turek 1952. Jeho závěry nejrozsáhleji odmítl D. Třeštík 1988, 1997, zejména s. 54-73 a 

2009a. 
159 Hošna po několika studiích rovněž věnoval obrazu sv. Václava monografii (1997). 
160 Vedle již citovaných prací, z nichž jasný primát drží syntéza z roku 1997, je D. Třeštík autorem 

nepřeberného množství dalších studií, které charakterizovala především skepse vůči možnosti 

existence reziduí slovanské velkomoravské kultury v Čechách (2006a), prosazování myšlenky 

o exploatačním státu, živeném extenzivně dobýváním a prodejem otroků (2000) a o spojitém 

vývoji středoevropských monarchií vznikajících na základě postkarolinského správního modelu se 

silnou rolí panovníka, zděděném z dob velkomoravské říše (naposledy Třeštík – Žemlička 2007). 

Většina jeho tezí je naposledy shrnuta ve velké kolektivní monografii věnované přemyslovské 

epoše v dobách českého státu (Sommer – Třeštík – Žemlička 2009). Za zmínku ovšem jistě stojí i 

práce, kterou s Anežkou Merhautovou věnoval románskému umění v Čechách (Merhautová – 

Třeštík 1984). 
161 Těžiště Žemličkovy práce spočívalo spíše již v epoše rozvinuté knížecí státní moci, nicméně 

jeho úvahy často vedly k přesvědčení, že státní moc knížat vyplývala z kmenových tradic či 

mechanismů, které se utvořily již na počátku přemyslovské moci – srov. naposledy 2009a a 2009b. 
162 Krom již zmiňované monografie věnované hmotným památkám christianizace českých zemí 

(2001) je nutné zmínit Sommerův výzkum v nejstarších klášterech Čech – naposledy souhrnně 

Sommer 2009 – zejména pak v sázavském (2007). 
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nejvýznamnější tezí formující debatu o nejstarších dějinách Čech, totiž teorii tzv. 

středoevropského modelu.164 Vedle této skupiny, často vystupující v kolektivu, je možno 

zmínit ještě Vratislava Vaníčka.165 Rozhojněná interdisciplinární spolupráce přinesla řadu 

plodných příspěvků k dané epoše z pohledu archeologů (Jiří Sláma,166 Petr Charvát,167 

Michal Lutovský,168 Naďa Profantová,169 v mladší generaci pak Ivo Štefan170 nebo 

Ladislav Varadzin171). Vedle těchto jmen je třeba ještě zmínit osobu historičky a plodné 

editorky pramenů Marie Bláhové,172 stejně jako řadu osobnosti spojených spíše s filologií 

– latiníka Jana Kalivodu173 a slavistu Václava Konzala.174 Výčet pak musí doplnit i jména 

                                                                                                                                                               
163 Naturalizovaná autorka polského původu a životní partnerka D. Třeštíka se ve své práci 

zaměřila na zajímavou epochu počátku 11. století – krize českého státu (1970) a jeho obnovení 

pod vládou Břetislava prvního (nově 1999). 
164 Bibliografii k tomuto již déle existujícímu historiografickému fenoménu obsahují jak poslední 

apologetické (Třeštík – Žemlička 2007, ale i Žemlička 2015), tak kritické studie (Jan 2007, 

Macháček 2008). 
165 Vaníčkův obecný zájem o starší české dějiny směřuje k nejstarší epoše vedle několika dílčích 

studií především svatováclavská monografie (2014). 
166 Asi nejvýznamnějším přínosem J. Slámy je jeho práce o archeologii nejstarších dějin 

přemyslovského území – Sláma 1988. Vedle toho je Sláma zejména v poslední době oblíbeným 

autorem studií k dějinám Čech v 10. století – zejména s ohledem na dějiny Slavníkovců (2006b) a 

kosmovské historiografie (2006a). Jeho záběr je ovšem prakticky nepřeberný. 
167 P. Charvát se věnuje na druhém směru i archeologii blízkovýchodních civilizaci, kterýžto zájem 

vcelku s oblibou propojuje s bádáním o raných dějinách Čech (vedle zmíněné konferenční 

monografie o ibn Jakubovi: Charvát – Prosecký 1996 také např. Charvát 2010b). Vedle toho je 

autorem souhrnné monografie o počátcích českého státu (2007) a monografických biografií 

o životě sv. Václava (2011) a Boleslava II. (2004). Jeho práce oplývají originalitou, ale také velmi 

kontroverzními tezemi. 
168 M. Lutovský se zabývá pestrou paletou problémů kolem vzniku státní organizace. Výrazná byla 

jeho již zmíněná monografie věnovaná Boleslavovi I. (2006). Jeho poslední větší práce se zaměřila 

na oblast jižních Čech (2011), kde hledal stopy konkurenčních státních projektů vůči 

přemyslovskému centru. Velkou odezvu měla také jeho společná monografie s numismatikem 

Z. Petráněm, která se pokusila kriticky nahlédnout význam slavníkovského rodu v dějinách raného 

středověku Čech (Lutovský – Petráň 2005). 
169 N. Profantová se věnuje spíše období předstátních (přesněji dokonce předpřemyslovských) 

počátků Čech. Věnovala ovšem také – vedle bezpočtu dílčích studií – monografii životu a době 

kněžny Ludmily (1996). Kromě toho byla součástí týmu, který sepsal první část série Velkých 

dějin zemí Koruny české, věnovanou celému úseku až po konec epochy českých knížat: Bláhová – 

Frolík – Profantová 1999. 
170 Ačkoliv I. Štefan ještě nepublikoval žádnou samostatnou monografii, podílel se např. na 

významném objevu v Královicích (Hasil – Štefan 2018). Věnuje se např. bádání o kontextu 

povahy uspořádání a zániku Velkomoravské říše (naposledy 2014). Společně s dále zmíněným L. 

Varadzinem publikoval studii o předpokládaném termínu rozvoje české farní sítě (Štefan – 

Varadzin 2014 či 2009) a naposledy se editorsky a autorsky podílel na „revizní“ monografii 

o kostele Panny Marie na Pražském hradě (Štefan – Wihoda 2018). 
171 Krom studie zmíněné v minulé poznámce patří mezi jeho nejvýraznější práce výzkum na 

Vyšehradě, který byl nedávno publikován v souborné monografii (Moucha – Nechvátal – 

Varadzin 2015). 
172 Je jen velmi obtížné v pestré bibliografii M. Bláhové vybrat alespoň několik nejzávažnějších 

titulů. Vedle již zmíněných (pozn. 169) Velkých dějin zemí Koruny české a bohaté editorské a 

badatelské práce věnované KČK (srov. pozn. 21) doplňuji alespoň nejnovější práce věnované 

písemné kultuře Čech (2009) a pramenům týkajících se smrti sv. Vojtěcha (2016) a ostatních 

světců epochy vůbec (2014). 
173 Zabývá se mj. svatováclavskou latinskou hagiografií – srov. např. jeho zajímavou studii z roku 

2010. 
174 Jeho doménou jsou naopak slovanské legendy, k nimž spolupřipravil jednak souborný překlad 

(Rogov – Bláhová – Konzal 1976), jednak publikoval několik studií (souborně 1998). 
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slavisty-byzantologa Vladimíra Vavřínka175 a numismatiků Zdeňka Petráně176 a Luboše 

Polanského.177 

  Nemalá otevřenost moderního věku přinesla vcelku blahodárný pád mnoha hranic a 

limitů, omezujících v tomto směru bádání o střední Evropě vůbec, i když základní obrysy 

jazykových a tradicionalistických bariér často setrvávají. Českou historiografii raného 

středověku se nicméně podařilo velmi dobře etablovat na mezinárodní scéně. Vyvstala 

však také otázka, nakolik moderní literatura při svém rozhojnění nepodléhá jistému 

kvalitativnímu úpadku, který souvisí s určitým rozmělněním topiky: hodnocením vědy 

vynucené publikování studií na podobné téma, jakož i vznik řady regionálních pracovišť, 

které společně s rozhojněním počtu studentů vede často k publikování kvalifikačních 

prací sporné kvality. 

3.1.2. Moravské bádání jako samostatná kapitola? 

  Po jistém váhání jsem se rozhodl vyčlenit z českého okruhu větev moravských historiků 

bádajících o dané epoše. Oprávněnost tohoto postupu podle mého soudu potvrzuje 

především řada specifických sporů, které se v moderní době odehrály. Bude tedy 

skutečně užitečné pohovořit o zdejší badatelské „větvi“ zvlášť. Základní dějinná 

perspektiva víceméně odpovídá té, která byla naznačena v kapitole o české historiografii, 

nalezneme zde ovšem celou řadu odlišných a velmi inspirativních trendů a jednotlivých 

osobností. 

  Jistou míru odlišného pohledu představovala moravská „zemská“ historiografie již 

v 19. století. Nedá se říci, že by zde existovala vysloveně samostatná historiografická 

škola, především proto, že v oblasti po většinu doby scházelo plnohodnotné akademické 

pracoviště.178 I z této doby lze ovšem jmenovat Ignáce Jana Hanuše jako badatele 

o nejstarších dějinách Slovanů, nebo moravsko-německého historika a archiváře 

Bertholda Bretholze. Bretholz, jako asi nejvýznamnější badatel o raném středověku 

pocházející z německého obyvatelstva zdejšího území, je i svým zaměřením spíše 

součástí moravské než české historiografie.179 V počátcích samostatného 

československého státu byla pražská univerzita doplněna o nové akademické pracoviště 

                                                           
175 Jeho zájmem jsou pochopitelně především velkomoravské dějiny (cyrilometodějská kapitola), 

které tvoří k mé práci spíše prolog. 
176 Petráň zasvětil nemálo studií slavníkovskému mincování, které tvořilo většinu jeho 

argumentace v monografii, kterou sepsal společně s M. Lutovským (Lutovský – Petráň 2005), ale 

jeho doménou jsou rané české mince obecně (1998). 
177 Obecný zájem o nejstarší české mince (např. 2007) specializuje Polanský dále k mincím 

raženým kolem roku 1000 (naposledy např. 2011 a 2014). 
178 Olomoucká univerzita fungovala v přestávkách od roku 1573, ale její působení se v nemalé 

míře soustřeďovalo na teologická studia. 
179 Vedle edičního počinu KČK je třeba zmínit především jeho dějiny Moravy, které se mého 

tématu dotýkají ve svých prvních dvou svazcích (1893, 1895, následně pak v českých překladech). 
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v Brně, s jehož založením se počítá nepřerušená tradice moravské „zemské“ akademické 

obce. I tak se ale nedá říci, že by zejména v období první republiky bylo možné sledovat 

silně odlišné tendence historického bádání. 

  Jistý posun lze bezpochyby zaznamenat v období po druhé světové válce. Nálezy 

velkomoravských archeologů (je třeba jmenovat například Josefa Poulíka180) byly v této 

době silně vítané pro podporu dobové ideologie, protože reprezentovaly svébytnou, 

úspěšnou historickou epochu posilující jednak žádoucí nacionálně-slovanskou identitu a 

jednak jistou „východní“ vazbu domácí politické tradice. Význam moravské archeologie 

zůstal velký i v dalších letech až dodnes (zde uvádím např. Zdeňka Klanicu181 nebo 

Zdeňka Měřínského182). Historiografie v tomto kontextu poněkud ustupovala archeologii 

a století desáté spíše století devátému (asi nejvýznamnější jméno čistě historického 

bádání o Velké Moravě představuje bez pochyby Lubomír E. Havlík183). Nedá se ovšem 

říci, že by tyto objevy zůstaly bez odezvy i pro historiografii „českých“ počátků a dějiny 

středoevropského 10. století, byť tyto souvislosti často objevuje až moderní bádání. 

  V rámci „moravské“ historiografie, zatím ovšem příliš nevyhraněné proti české 

historické škole, je třeba také zmínit Jaroslava Ludvíkovského a Oldřicha Králíka, kteří 

obohatili historické bádání z filologické perspektivy. Osobnost obou badatelů stojí 

především za upevněním pozice Kristiánovy legendy coby autentického a důležitého 

pramene k dějinám 10. století. Oba ovšem přispěli k historickému bádání i rozhojněním a 

prohloubením znalostí v otázce filiace české hagiografie a editorskou prací, která je 

využívána dodnes.184 

  Specifická moravská cesta v historiografii se vyhranila a rozhojnila zejména v poslední 

době. Emancipace a rozkošatění akademického prostoru zde vedly bezmála k vytvoření 

                                                           
180 Poulíkovou doménou byly Mikulčice (1975). Souhrn velkomoravských bádání byl publikován 

v jubilejním sborníku pod jeho spoluredakcí (Poulík – Chropovský 1985). 
181 Z. Klanica má nesporné zásluhy ve výzkumu Mikulčic a zejména pak archeologie náboženské 

kultury (naposledy např. 1997), v poslední době je v povědomí badatelské obce ovšem i díky 

velmi odvážným až „alternativním“ teoriím (2002 a 2009). 
182 Zájem Z. Měřínského se týkal do značné míry poněkud opomíjených venkovských lokalit 

(1985), ale i z mého pohledu velmi zajímavých opomíjených období – včetně pro Moravu výrazně 

enigmatického 10. století (1986). V poslední době v tomto směru vyšlo i několik jeho souhrnných 

prací (editorsky 1999, dále 2006). 
183 Také zde jsou starší práce velmi ceněny na úkor některých novějších. Nespornou zásluhou je 

vedení edičního počinu MMFH (srov. odkazy u relevantních pramenů) a řada zajímavých 

monografií (z významnějších např. 1964, 1978 a šířeji 1987; poslední a poněkud sporné závěry 

publikovány např. 1994) 
184 Z Ludvíkovského prací se jedná především o objev a rozeznání samostatné české redakce 

legendy Crescente fide (CFČ), dále (a především) nedávno reeditované zrcadlové vydání Legendy 

Kristiánovy (ŽUV) a výrazný podíl na edici MMFH. O. Králík se věnoval editování a překladům 

nejstarších českých legend, které jsou rovněž příležitostně znovu zařazovány do nových 

kompendií (1969), bádal o Kosmově Kronice (1976), ale vydal i řadu monografických prací 

s významným historickým přesahem (1966, 1970). 
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oddělené badatelské školy, reprezentované především brněnskou univerzitou a jmény 

Martin Wihoda,185 Libor Jan186 a nejnověji také David Kalhous.187 Ti spolu s archeologem 

Jiřím Macháčkem,188 jak už bylo v poznámkách naznačeno, v poslední době zastávají 

velmi odlišný pohled na vznikající instituce přemyslovské říše a státu a zejména na teze 

o tzv. středoevropském modelu. Po smrti Dušana Třeštíka se dá dokonce říci, že současné 

badatelské epoše, co se tématu raného středověku v Čechách (a střední Evropě) týče, 

práce historiků působících či alespoň vychovaných na moravských univerzitách dominují 

a v českém prostoru jim sekundují spíše archeologové, filologové a slavisté. 

V rámci současné moravské archeologie je ovšem ještě třeba dodat jména Pavla 

Kouřila189 a Luďka Galušky.190 

3.1.3. Polská historiografie o vzniku piastovské říše a státu 

  Polské dějepisectví bádající o počátcích státu vychází z mnoha předpokladů, které jsou 

v důsledku svým způsobem společné s bádáním českým (či česko-moravským). 

Historické události týkající se počátku českých a polských dějin jsou ostatně v nemálo 

bodech velice bezprostředně propojeny. Hlavním společným rysem historiografické 

literatury, který jistě stojí za zmínku především, je určitá tendence k užití historického 

narativu o počátcích státního formování k prosazování národně emancipačních snah 

zejména v 19. a v počátku 20. století.191 Také zde hraje nemalou roli otázka potýkání se 

                                                           
185 Z početné řady prací věnovaných pestré paletě problémů, z nichž asi nejvíce budou na 

stránkách této práce rezonovat bádání pramenovědné a studie věnované česko-říšským vztahům 

(2010b), zmiňuji především monografii o raných dějinách „knížecí“ Moravy (2010a) a editorský 

podíl na nejnovější práci o mariánském kostele v Praze (Štefan – Wihoda 2018). 
186 Těžiště zájmu L. Jana leží více směrem k vrcholnému středověku, v rámci této práce vedle 

skeptických studií věnovaných středoevropskému modelu (2007) budou na těchto stránkách 

zvažovány zejména studie věnované raným dějinám moravské církve (2003). 
187 Posud velmi hojné zmínky Kalhousových prací v předchozích poznámkách samy naznačují, že 

jeho práce – stejně početné, jako zásadní – tvoří poměrně významnou oporu v moderním bádání 

o (nejen) českých dějinách této epochy. Vedle již zmíněných monografií věnovaných Kristiánovi a 

jeho politickému světu (2005 a 2015b), který legenda zobrazuje, se práce D. Kalhouse věnují 

obecně rané přemyslovské monarchii (monografie 2011a, 2012 a 2013a). Bohužel jeho poslední 

práci z roku 2018 jsem mohl zatím pouze přehlédnout a nestihl jsem ji pro potřeby této práce 

zhodnotit. 
188 Macháčkovým hlavním objektem zájmu je Velká Morava, z jeho prací budu tedy těžit 

především, pokud budou popisovat zánik této politické formace (Macháček – Wihoda 2016). 

Inspirativní ale budou i debaty o povaze raně středověkého státu, které se v poslední době 

rozhořely mezi historiky této epochy obecně a v nichž Macháček díky své erudici zastává poměrně 

významnou pozici (naposledy 2015). 
189 Kouřilovým početným a široce rozkročeným pracím z pohledu mého tématu vévodí zajímavé 

studie týkající se interakce Maďarů a Moravy (naposledy 2008). 
190 Nejvýznamnějším objektem zájmu L. Galušky je velkomoravské osídlení v aglomeraci 

dnešního Uherského Hradiště (1996 nebo 2008). Nedávno vyšla Galuškovi také obecně 

„moravská“ syntetická monografie (2017). 
191 Stereotypní vidění starší literatury vztahující se k počátkům státu – zejména co do vztahu 

„Poláků“ s „Němci“ (což jsou ovšem termíny, které v 10. století nemají místo) – zmínil např. 

J. Strzelczyk 2016, s. 8-11. 



 
43 

se západním sousedem, přirozeně také katolický výklad dějin a po roce 1945 oficiální 

preference marxistického výkladu dějin.  

  Jistou specifikou polského vývoje historického bádání o středověku je především 

dlouhodobá tradice koexistence většího množství badatelských center, která přirozeně 

v posledních letech byla ještě rozhojněna a prohloubena. I když české historické bádání 

prochází stejným trendem, je třeba říci, že i díky znatelně většímu domácímu knižnímu 

trhu (bezmála čtyřnásobek polských čtenářů oproti českým) má v tomto směru 

historiografie našich severních sousedů již tradičně více polycentrickou a konkurenční 

povahu. Ani příslušnost k jednomu centru pak neznamená, že by se zde formovaly zvenčí 

nějak ohraničitelné okruhy, neřkuli badatelské školy, což ještě výrazněji posiluje 

mnohotvářnost zdejších přístupů a znásobuje objem literatury spojené s touto tématikou. 

  Nejstarší kapitoly polského bádání o středověku dobře reprezentuje osobnost 

v 19. století žijícího Augusta Bielowského, s jehož jménem je spojena edice pramenů 

Monumenta Poloniae Historica (dále MPH). Z osobností spjatých především s první 

polovinou 20. století je třeba zmínit historika církevního práva Władysława Abrahama, 

působícího ve Lvově192 podobně jako Oswald Balzer, který proslul zejména svým 

zpracováním genealogie Piastovců.193 Zajímavou osobností této epochy je slavista 

Aleksander Brückner, jenž byl rovněž polského původu a v polštině publikoval, nicméně 

většinu svých studií a kariéry spojil s univerzitami ve Vídni a Berlíně.194 

  Po druhé světové válce se v historiografii v Polsku samozřejmě prosadil marxistický 

výklad, i když opět lze říci, že nejstarší dějiny v tomto směru představovaly drobný únik 

před nucenou ideologizací. S jednou výjimkou: vůči katolické tradici senzitivní polská 

společnost musela poněkud upozaďovat roli, kterou v rámci vzniku piastovského státu 

sehrávala katolická církev. Otevřenou cestu měl proto vůči církvi skeptičtější směr 

bádání, zejména zasazení raných dějin piastovského státu spíše do politicky žádoucích 

„slovanských“ souvislostí. Přesto nelze říci, že by církevní dějiny v rámci polského 

bádání zcela zapadly. Důležitou osobností, reprezentující historiografii nejstarších 

polských dějin ve druhé polovině 20. století, je poznaňský badatel Henryk Łowmiański, 

který svým několikasvazkovým dílem Początki Polski195 stanovil určitý kánon, ke 

kterému se dodnes moderní badatelé odvolávají. Vedle něj je ovšem třeba sledovat i práci 

                                                           
192 Jeho práce o nejstarších dějinách polské církve vyšla poprvé v roce 1893. 
193 Nové vydání vyšlo v roce 2005. 
194 Brückner se ve své historiografické práci soustředil jednak na cyrilometodějskou otázku (např. 

1913), jednak na dějiny předkřesťanské slovanské společnosti (1923) a s tím spojené mýty (nově 

souborně 1980). 
195 Łowmiański se do Poznaně přesunul po válce ze svého původního působiště ve Vilnu. Początki 

Polski původně vycházely mezi lety 1963-1973, po smrti Łowmiańského byly roku 1985 ještě 

z dalších studií doplněny o dvoudílnou šestou část. 
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o generaci mladšího Gerarda Labudy, působícího na stejné univerzitě, který některé 

z otázek bádání rozpracoval dále ve svém nakonec natřikrát vydaném souborném díle 

Studia nad początkami państwa polskiego.196 Silnou trojici poválečných poznaňských 

badatelů doplňuje ještě jméno archeoložky Zofie Kurnatowské.197 Ve stejné době 

publikovali ve varšavském okruhu k tomuto tématu své práce Aleksander Gieysztor198, 

Jerzy Dowiat199, Danuta Borawska200 či Teresa Dunin-Wąsowicz.201 Nedávno zesnulý 

historik (a aktivní politik) Jerzy Kłoczowski se pak zabýval dějinami církve nejen 

v polském, ale i celoevropském měřítku.202 

  Z ostatních oborů medievistiky je třeba v tomto období zmínit filoložku a editorku 

Jadwigou Karwasińskou, která se zasloužila o dosud užívané edice pramenů k osobě 

sv. Vojtěcha a jeho okruhu.203 Mezi archeology této doby se nejvýrazněji zařadili Witold 

Hensel,204 Lech Leciejewicz205 a také nedávno zesnulý Andrzej Żaki, který se 

specializoval na vykopávky v jižním Polsku.206 

  Dnešní badatelské generace se vyznačují skutečnou hojností jmen zabývajících se tímto 

obdobím a díky regionálním školám je počet stávajících badatelů o raných dějinách 

                                                           
196 Labudova obšírná bibliografie se prakticky vzpírá byť jen rámcovému přehledu. Zmiňovaný 

souhrn dílčích studií o nejstarších dějinách Polska po prvotní verzi, vydané těsně po 2. světové 

válce, prošel výraznou úpravou a rozšířením pro často citované vydání koncem 80. let. Nedávno 

(2012) se ovšem objevil ve třísvazkové verzi, která zahrnuje významné studie k této epoše 

z posledního dvacetiletí autorova života. Vedle toho je jistě třeba alespoň zmínit některé výraznější 

z řady monografií věnované např. Měškovi I. (2002a), Měškovi II. (1992) anebo sv. Vojtěchovi 

(2004). 
197 Věnovala se vykopávkám ve Velkopolsku. Její představa o nejstarších dějinách Polska byla 

shrnuta v monografii, která kopíruje název Łowmiańského veledíla (2002). 
198 Věnoval se především dějinám náboženství, ovšem asi největší proslulosti dosáhla jeho 

monografie o slovanské mytologii, kterou navázal na Brücknerovo dílo. O popularitě díla svědčí 

fakt, že jeho poslední, podruhé přepracovaná verze byla nedávno – téměř dvacet let po smrti autora 

– znovu vydána (2016). 
199 Dowiatovo hlavní téma představuje christianizace Polska, ke které vydal svou monografii 

poprvé již v roce 1958. Dílo poté ještě několikrát přepracoval a naposledy již posedmé (!) vyšlo 

v roce 1997. 
200 Kariéra Borawské byla poznamenána nemocí, její hlavní práci proto představuje její doktorská 

teze věnovaná krizi piastovského státu (1964 – nedávné nové vydání je de facto pouze přetiskem). 
201 Švagrová Jacquese LeGoffa se věnovala mimo jiné historii nejstarších polských (či přesněji 

středoevropských) svatých (např. 2000a a 2000b).  
202 Početná bibliografie Kłoczowského opět jen těžko snese stručnou charakteristiku. Po pracích 

věnovaných polské církvi (poslední v dobách před revolucí vyšla v exilu 1987 a následovala řada 

překladů) se zabýval ranými dějinami křesťanství obecně (např. 2003) a v poslední době zejména 

církevními řády v Polsku (2010). 
203 Vedle edic MPH se věnovala pramenovědným otázkám i čistě teoreticky – odtud její 

monografie o sv. Vojtěchu, ale i soubor dílčích studií (oboje vyšlé k příležitosti milénia 1996 a 

1997). 
204 Jeho poslední větší monografií bylo upravené vydání nejstarších dějin Polska z pohledu 

archeologa (1988). 
205 Ve své pestré činnosti se často zaměřoval na dějiny polských hraničních a periferních prostorů, 

ale i nejstarší dějiny západních Slovanů. Sborník jeho životních prací vyšel v roce 2006. 
206 Monografii na toto téma vydal už v roce 1974, ale nadále přispíval do různých dílčích prací a 

časopisů svými studiemi (např. 1994). 
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prakticky nepodchytitelný. Zejména v oboru archeologie pak rozlehlé pláně Polska 

(a západní Ukrajiny, kam často sahal vliv rané moci Piastovců) poskytují mnoho 

příležitostí a materiálu pro mnoho osobností a jejich „styčná plocha“ s touto prací často 

závisí i na tom, jak přesvědčivě jsou jejich nálezy datovány do období dlouhého 

10. století. Není důvod, aby se následující řádky proměnily v nekončící seznam jmen, ale 

přesto se v následujícím odstavci pokusím zmínit alespoň některé ze současných 

polských badatelů o středověku, jejichž studie si našly cestu do této práce, či ji nepřímo 

ovlivnily. 

  Poznaňskou tradici po Łowmiańském a Labudovi reprezentují Jerzy Strzelczyk207 a 

Jozef Dobosz208, varšavskou badatelskou školu potom jména Henryk Samsonowicz209 a 

Marek Barański,210 případně akademik Zbigniew Dalewski.211 S krakovskou 

medievistikou je výrazně spojen Jerzy Wyrozumski.212 Jacek Banaszkiewicz, autor prací 

o polské mytologii,213 působí v současné době v Lublinu, stejně jako historik Andrzej 

Pleszczyński.214 Mezi dalšími regionálními jmény je důležitá osoba Antoniho Barciaka, 

který působí v Katovicích a zaměřuje se rámcově na otázky týkající se českých i polských 

pramenů nejstaršího středověku, ale i Slezska jako „mezilehlého“ regionu,215 na stejném 

místě působí také Piotr Boroń.216 Druhé velké slezské centrum – Vratislav – reprezentují 

                                                           
207 Strzelczykovou doménou jsou rámcově politické dějiny prvních Piastů, jeho monografie 

věnovaná Měškovi I. se pod upraveným názvem dočkala dalšího vydání v souvislosti s oslavami 

1050. výročí jeho křtu (srov. dále; Strzelczyk 2016). Zabýval se také polsko-německými vztahy, 

v jeho díle tak najdeme monografie věnované i otonským panovníkům (2000a), hnězdenskému 

aktu (2000b) či polabským Slovanům (nově 2013). 
208 Dobosz se vedle editování nemalého množství kolektivních monografií zabýval především 

vztahem piastovské dynastie k církvi, což prezentuje především jeho monografie z roku 2002. 
209 Samsonowiczovy práce uvádějí polské dějiny středověku do středoevropského a evropského 

kontextu. Vedle již zmíněné krátké inspirativní práce (2002) je autorem řady studií a editorem 

zajímavých kolektivních monografií. 
210 Ten je autorem spíše syntetických prací, týkajících se středověku obecně (nejvýznamnější asi 

2005). Napsal ovšem i popularizační text o prvních dvou panovnících z piastovské dynastie 

(1999). 
211 Dalewski se ve svých pracích věnoval především otázce panovnické reprezentace a jejího 

obrazu v pramenech (2005 a 2008). 
212 Bádání Wyrozumského se koncentruje kolem jeho působiště (souborně 2010a se zásahy do 

nejstarších dějin), ale věnoval se také syntetickým textům a v neposlední řadě i svatovojtěšskému 

tématu (krom řady studií také edice novější legendy o svatém Vojtěchu k miléniu roku 1997). 
213 Jeho vcelku neotřelý přístup k textům se projevil v bohaté bibliografii, z níž uvádím asi 

nejznámější text věnovaný pověsti o Piastovi a Popelovi (nově vydané 2010). Další monografii 

věnoval mytologii obsažené v kronice Vincenta Kadłubka (1998). 
214 Pleszczyński se tématem zabývá zejména z pohledu panovnické reprezentace a obrazu 

v pramenech (srov. výše). Zaujala především jeho monografie věnovaná českému Vyšehradu 

(2002) a obrazu piastovské monarchie v německých pramenech (2008a). 
215 Z jeho pestrých oblastí zájmu se tématu této disertace – vedle některých studií – nejvíce 

přiblížila právě přehledová práce o vnímání Slezska v českých pramenech (2012). Je ale také 

redaktorem zajímavé kolektivní monografie věnované svatovojtěšskému tématu (1998). 
216 Historik Boroń se mimo jiné věnoval předstátní politické organizaci u Slovanů (1999), ale i 

užívané titulatuře slovanských vládců, která se objevuje v pramenech (2010). 
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jména Karola Modzelewského,217 Marka Derwicha218 a v mladší generaci Stanisława 

Rosika219 a Przemysława Wiszewského.220 Ve stopách Brücknera jde svým převážně 

zahraničním působením také historik Dariusz Adamczyk.221 Ze současných polských 

badatelů je třeba ovšem zmínit ještě Marzenu Matlu-Kozłowskou222 a Ioannu 

Sobiesiak,223 jejichž tématem jsou mimo jiné nejstarší české dějiny. 

  Vedle oborových historiků je třeba zmínit skutečného medievistu mezi archeology – 

Przemysława Urbańczyka, který originalitou svých tezí a rétorikou, jimiž je hájí, velmi 

připomíná Dušana Třeštíka.224 Ze současných jmen archeologie se svou prací již 

vyznamenali malopolský badatel Andrzej Buko225 nebo slezský archeolog Sławomir 

Moździoch226; velkou pozornost si získal svou prací o dějinách „předpiastovského“ 

prostoru Polska Michał Kara.227 Pomocné vědy historické pak zastupuje živoucí legenda 

středoevropské numismatiky Stanisław Suchodolski.228 

  Bohužel ani soudobá polská medievistika se nevyhnula nacionalizaci a politizaci této 

tématiky. První náznaky bylo možné zachytit v souvislosti se svatovojtěšským miléniem 

roku 1997. Řadu výročních počinů jsme zaznamenali také k roku 2000 – zvlášť pokud šlo 

                                                           
217 Modzelewski zaujal obecně svou prací o předkřesťanské a předstátní právní a sociální struktuře 

v severní Evropě (2004, česky pak 2017). Piastovskou monarchii pak zkoumal z hospodářského 

pohledu (2000). 
218 V jeho bádání převažuje téma monasteriologie. Vedle obecnější monografie (2005) se zabýval i 

otázkou nejstarších klášterů v Polsku (2009). V jeho bádání charakterizuje ovšem mnohdy až 

kontroverzní optimismus, který logicky předpokládá, leč pramenně jen těžko dosvědčuje celou 

řadu hypotetických konventů. 
219 Rosik se zabývá tématem christianizace, z něj pak nejvíce obrazem pohanství, který předkládají 

křesťanští autoři (2000). Mimo jiného se podílel také na souborné monografii o středo-, severo- a 

východoevropské christianizaci (Urbańczyk – Rosik 2007). 
220 Tématem Wiszewského práce je zejména dynastie Piastů a jejich tradice (naposledy 

v monografii 2010c). Podílel se ovšem také na nedávné monografii věnované střední Evropě ve 

středověku, kde se soustředil převážně na česká témata (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2007). 
221 Adamczykovou specializací je především uvádění polských dějin do širšího kontextu, který vidí 

zejména v ekonomických vazbách. Zdůrazňuje roli mezinárodního obchodu v rozvoji a vzniku 

polského státního mechanismu (souhrnně 2014). 
222 Její monografie shrnuje nejstarší české dějiny, často velmi neortodoxním pohledem (2008). 
223 J. Sobiesiak zatím věnovala monografii postavě Boleslava II. (2006 – vyšla i v českém překladu 

2013) a vojenským výpravám Přemyslovců (2014). 
224 Urbańczyk je nejen originální, ale také plodný autor. Jeho poslední větší práce se zabývala 

některými spornými problémy počátků dějin piastovské monarchie (2015), představuje jakýsi svod 

a přepracování jeho starších monografií (2012 a 2008). Vedle toho je spoluautorem velké 

monografie o nejstarších dějinách střední Evropy (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2007) a 

kapitoly o polském státě v kolektivním díle o christianizaci (Urbańczyk – Rosik 2007), jakož i 

editorem řady dalších svazků. 
225 Jeho práce se týká ovšem i celopolských témat – srov. naposledy přepracovanou monografii 

(2011). 
226 Vedle dílčích prací se zabývá dějinami slezského regionu z pohledu (nejen) archeologa (např. 

2003). 
227 Kara 2009. 
228 Badatel, který i díky širokému záběru polské numismatiky stvořil dílo s přesahem takřka 

celosvětovým, se nedávno dočkal souborné monografie, sestavené ze svých článků, které i přes 

velké stáří dosud představují velmi aktuální práce (2012). 
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o glosování tzv. hnězdenského aktu.229 V tom směru šlo ovšem ještě o vcelku nevinné 

aktualizace dobových událostí, inspirované zejména snahou získat pro vědecké bádání 

podporu z veřejných zdrojů. V poslední době, zejména v souvislosti s oslavami 

1050. výročí křtu Měška v roce 2016, došlo ale k dalšímu prohloubení debat a zesílení 

různých vášnivých sporů na téma možného původu křesťanství v Polsku. Katolická 

církev viděla v tomto datu vítanou možnost, jak si vynahradit režimem omezené či 

znemožněné oslavy milénia, což nalezlo odezvu i na politické scéně, která je v současné 

době ve vládních kruzích s katolickou církví pevně spojená. Přestože se nedá hovořit 

přímo o ideologizaci v bádání, vycházejí v této souvislosti i „oficiální“ publikace, které 

nabízí sice solidní, ale o řadu problémů ochuzený a zploštělý „optimistický“ obraz 

„počátku polského státu“.230 Výročí samozřejmě také inspirovalo některé vědecké 

konference, jejichž výsledky nyní postupně vycházejí tiskem.231 

  Jak již jsem zmiňoval a ještě zmíním, je poslední doba v historickém bádání 

o nejstarších dějinách charakterizována především obrovským nárůstem počtu publikací, 

které se tématem zabývají. Pro polské bádání s jeho řadou univerzitních center to ovšem 

platí dvojnásob. Bez přehánění nemine rok, aby se v každém větším univerzitním centru 

neobjevila publikace (alespoň kolektivní monografie), která by se tohoto období dotýkala. 

Přestože stránky těchto publikací většinou plní nové archeologické nálezy a vcelku 

originální teorie, nedá se až na výjimky říci, že by se tím posouvala historická věda 

o mnoho dále, pokud ovšem nepočítáme různé bodové žebříčky, které ovšem postihují 

spíše kvantitu historikovy práce. Materiál se ovšem pak pro badatele stává silně 

nepřehledným a dokonce nezvladatelným. Skutečně syntetická práce musí stále více 

spoléhat spíše na sondu do literatury než její ucelený přehled. Nemluvě o faktu, že se do 

bádání často zapojují osoby neobdařené přísným historiografickým tréninkem, 

                                                           
229 V souvislosti s poutí Oty III. do Hnězdna roku 1000 se objevuje řada různých termínů – 

„setkání“, „pouť“, „sněm“, „sjezd“, „synoda“ –, které ovšem velmi často obsahují přímou 

interpretaci události. Pokusím se pro zachování maximální neutrality – pokud to umožní stylistické 

okolnosti – důsledně se držet maximálně neutrálního označení „akt“. 

Vedle již zmíněné literatury viz také Buko – Świechowski 2000, poněkud netradičně také 

Szczególy 2000, polské vydání starší německé knihy – Fried 2000, Butkiewicz 2001, Kłoczowski 

– Pest – Polak 2001, Rosik 2001a, Wasilewski 2001, Borgolte 2002, Dzieduszycki – Przybył 

2002, Labuda 2000, 2002b, 2005 a 2006, Michałowski 2005b (v angl. překladu 2016), Sikorski 

2005; souhrnně také Strzelczyk 2002 a Mischke 2008. Dílčích zmínek současné literatuře je 

bezpočet. 
230 Asi nejvýpravnější publikace, která si zasloužila i prezidentskou předmluvu, je Ożóg 2016. 

Nechybí samozřejmě ani citáty z listů Jana Pavla II. Jinak se ale jedná o vcelku solidní syntézu, 

které lze ale vyčíst fakt, že z pohledu jejího autora většina „domácích“ aktérů dosti ahistoricky 

vystupuje jako uvědomělí křesťané a vědomí tvůrci polské státnosti. Vyšly ovšem i další práce 

jako už zmíněné nové vydání „měškovské“ monografie Strzelczyk 2016 či spíše nábožensky 

orientovaná Steele 2016 (i tady se navíc jedná o reedici). 
231 Např. Dobosz – Matla – Strzelczyk 2017. 
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rozhojňující tak řadu publikací o další tituly, které se až při bližším zkoumání ukáží být 

vcelku bezcenné.232 

3.1.4. Maďarské historické bádání o 10. století 

  Asi nejodlišněji co do historického vývoje působí historiografie národnostně maďarská. 

Historiografie období domácího raného středověku má sice i v maďarském prostoru 

nemalou tradici, nicméně početně se přirozeně zdejší historická obec blíží spíše české než 

polské. Ve srovnání s dosud zmiňovanými trendy také zde můžeme sledovat jak 

katolické, tak nacionální tendence v bádání. První jsou ovšem oslabeny především 

faktem, že v Uhrách dlouhodobě měla silnější vliv protestantská (kalvinistická církev). 

Nacionální tendence nebyly v případě Maďarů spojeny s tak zásadní existenční otázkou – 

emancipace maďarského národního života probíhala výrazně rychleji než u slovanských 

sousedů, na druhé straně byly ovšem tyto tendence posilovány faktem, že uherská 

monarchie byla stále multinárodním státem, kde si maďarský národ udržoval dominantní 

postavení i za využití jistých historických argumentů. 

  Jistou podobnost mezi maďarskými a českými dějinami představuje výrazná centrální 

role jediné osobnosti. Zatímco v našem případě svatého Václava jde o zvláštní postavu 

světce sedícího jakoby omylem na trůně, je ovšem svatý Štěpán Uherský plnokrevnou 

panovnickou postavou, s níž je spojována (i když často sporně) velká část různých 

středověkých institucí, zákonů a majetkových ustanovení. Národní dějiny by bez této 

postavy nejen nevypadaly celistvé, ale doslova by přestaly existovat. Kolem krále 

Štěpána se tak koncentruje literatura zabývající se počátky uherské státnosti stejně, nebo 

ještě více, jako kolem Václava v Čechách. Jeden z prvních moderních životopisů svatého 

Štěpána sepsal János Karácsonyi na počátku 20. století.233 Meziválečnou medievistiku 

dalším svatoštěpánským životopisem reprezentuje jméno Bálinta Hómana, autora velké 

řady historických prací. 234 Ve stejné době vznikla také důležitá edice nejstarších 

uherských pramenů – Scriptores rerum Hungaricarum (SRH), vydaná péčí Imre 

                                                           
232 Za všechny zmiňuji především setkání s dílem tvůrce G. K. Walkowského, který se ve své 

doslova obří čerstvé práci Piastowie a Rzesza w latach 937/939-1138 pokusil využít své právní 

vzdělání a zkušenosti s překlady dobových pramenů (které ovšem mají k dokonalosti daleko) 

k vzniku skutečně neotřelé syntézy. Tomuto dílu ovšem schází jak poznámkový aparát či jiné 

odkazy na literaturu, tak jakákoliv snaha držet se při zemi v konstruování teorií, a někdy také i 

prostá vnitřní logika. 
233 Karácsony 1904. 
234 Jeho práce vyšla ke štěpánskému výročí v roce 1938, má však i novější vydání. Vedle toho se 

Hóman zabýval i dějinami peněz v maďarském středověku (původně 1916, nové vydání v roce 

1991). 
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Szentpéteryho. Již před válkou začala kariéra historika Józsefa Deéra, který po válce 

působil ve švýcarské emigraci.235 

  I v poválečném Maďarsku sledujeme přirozeně jistý příklon k marxismu, který se 

v praxi ovšem projevil především tím, že řada badatelů odešla do emigrace. Vedle čistě 

politických témat znamenal propagovaný vulgární marxismus v Maďarsku (podobně jako 

v ostatních zemích) ale i zvýšení zájmu o sociální a hospodářské dějiny.236 Nejvýraznější 

osobností druhé poloviny 20. století byl pro danou tématiku bez pochyby György 

Györffy, který zpracoval nejen monografii svatého Štěpána,237 ale celou řadu dalších 

prací souborné nebo příručkové povahy. Obdobnou generaci badatelů představují se 

Segedínem spojení Gyula Kristó,238 Ferenc Makk239 nebo historik Tamás Bogyay240 žijící 

delší dobu v emigraci v Bavorsku. Mezi badateli o další generaci mladší je možné uvést 

například Józsefa Gericse.241 Za zmínku jistě stojí jméno Pála Engela, který se primárně 

zabýval spíše pozdním středověkem, stojí ale za dodnes aktuálním textem synteticky 

pojednávajícím o středověkých dějinách Uher jako celku.242 

  Moderní maďarské bádání je rovněž rozděleno na několik historiografických pracovišť, 

které mají už jistou autonomní tradici. Jednou z nejzajímavějších sil, která podporuje 

bádání o středověku obecně, je však mezinárodní škola Central European University se 

samostatným medievistickým pracovištěm vzniklým péčí žijící legendy medievistiky 

Jánose Baka.243 Tento mezinárodní ústav sdružuje přímo i nepřímo velké množství 

akademiků zabývajících se dějinami střední Evropy v širším slova smyslu. Působí zde mj. 

                                                           
235 Deér se zabýval kulturními dějinami, před válkou sestavil monografii týkající se 

předkřesťanských a křesťanských prvků v uherské monarchii (1938), po válce je ze studií 

věnovaných maďarským otázkám zajímavá jeho monografie o královské koruně sv. Štěpána 

(1966). 
236 Laszlovszky – Nagy – Szabó – Vadas 2018, s. 25. 
237 Dílo je skutečným úhelným kamenem i přes svůj relativně vysoký věk (druhé vydání vyšlo 

v roce 1983). Dodnes je ale např. překládáno do různých jazyků (polský překlad vyšel např. roku 

2003). 
238 Opět máme co do činění s tvůrcem, který je autorem nezměrné řady publikací. Z nedávných 

zmiňuji alespoň novější životopis sv. Štěpána (2002) a dějiny středověkého Sedmihradska (2003). 

Jeho studie se dočkaly souborného vydání v roce 2000 (Kristó 2000b). 
239 Nedávno zesnulý badatel spolupracoval na řadě syntetických a přehledových děl s Gyulou 

Kristó (např. Kristó – Makk 1999). Samostatně se věnoval především vztahům k Byzanci a 

uherské „zahraniční politice“ vůbec (1999). 
240 Díky jeho německému působišti se z Bogyaye stal vítaný přispěvatel do německých 

souborných prací, je tedy např. autorem řady studií v Lexikon des Mittelalters. Jinak byl objektem 

jeho zájmu opět sv. Štěpán (1988) a jeho koruna (1984). 
241 Gerics bádal v širokém poli kulturních dějin a otázek vzniku státu. Jeho poslední souborná 

monografie na související témata vyšla roku 1995. 
242 Vyšla zároveň v originále i maďarském překladu roku 2001. 
243 Bak se zabýval spíše tématy z vrcholného středověku, nicméně velmi zásadní je jeho péčí 

vydaná edice pramenů k právním dějinám, obsahující i tzv. svatoštěpánské zákoníky (Bak – Bónis 

– Sweeney 1999). 
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László Veszprémy,244 József Laszlovszky245 a Gábor Klaniczay,246 kteří se této části dějin 

výrazně dotkli ve svých pracích. Především do kontextu zdejšího bádání bych velmi rád 

svou práci začlenil. Mezinárodní zakotvení maďarské medievistiky dále reprezentuje 

v dané oblasti například jméno Nory Berendové, působící v Anglii.247 Ze současných 

badatelů je třeba zmínit ještě Mártu Font z Pětikostelí, která se zabývala mezinárodními 

vztahy ve východní Evropě v raném středověku,248 archeologa Kornéla Bakaye z Egeru249 

a z Budapešti Attilu Zsoldose.250 

3.1.5. Slovenská historická škola na pomezí různých tradic 

  Slovenské historické bádání se nepřekvapivě ocitalo až do konce 20. století spíše 

v pozadí bádání maďarského a českého. Přesto či snad právě proto bude zajímavé 

sledovat jeho vývoj, který se v současné době promítl do svébytné existence slovenských 

akademických pracovišť. 

  Příznačné pro historické bádání o starších středověkých dějinách na Slovensku je 

přirozeně především absence státního celku, s kterým by se moderní slovenský národ ve 

středověku mohl jednoznačněji identifikovat. Jistá „nezávislá“ existence „Slováků“ je 

v tomto směru spojována především s Velkou Moravou, ale i to je úvaha spíše politická 

než historická. Po zániku Moravy schází skutečně „slovenský“ státní útvar v Evropě až 

do roku 1939 potažmo 1993. „Slovenský středověk“ dodnes tvoří zajímavý průnik 

středověku maďarského, českého a částečně též polského nejen podle toho, ke které 

historické tradici se momentálně hlásil státní celek, jehož dílem Slovensko bylo, ale i 

podle toho, jak se především v 10. století měnil rozsah odpovídajících raně středověkých 

říší. Jelikož právě zejména kontrola nad (z hlediska pramenů rozhodně) spíše periferními 

oblastmi, jako bylo území Nitranska, neřkuli hornatých oblastí severního Slovenska, je 

                                                           
244 Obecně se zabývá vojenskými dějinami, nicméně věnuje se i pramenovědě (srov. jeho ediční 

práce a komentáře v kapitole o pramenech) a nejsou mu cizí ani studie věnované obecně nejstarším 

dějinám uherského státu (do souborné publikace k výstavě Střed Evropy roku 1000 sestavil 

medailonky nejstarších členů arpádovské dynastie). 
245 Široký záběr J. Laszlovszkého (jenž se krom historie intenzivně věnuje i archeologii) se 

koncentruje z nemalé části na církevně-historická témata, včetně christianizace Uher (spolupodílel 

se na kapitole věnované uherské christianizaci v již zmiňované kolektivní monografii: Berend – 

Laszlovszky – Szakács 2007). Je také spolueditorem nejnovější publikace věnované 

hospodářským dějinám Uher (Laszlovszky – Nagy – Szabó – Vadas 2018). 
246 Klaniczay se z kulturních dějin zabývá především kultem svatých, kterým již věnoval rozsáhlou 

monografii zaměřenou na svaté a světice z královských rodů (Klaniczay 2002). 
247 Její jméno již zaznělo několikrát v souvislosti s nejnovějšími týmovými pracemi – Berend 

2007a (autorsky se podílela na kapitole o Uhrách) a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013. 

Samostatně se věnovala dějinám periferních oblastí a náboženských minorit v Uhrách (Berend 

2001). 
248 Její monografie na toto téma vyšly i v německém překladu (2008 a 2013). 
249 Jeho nejobecnější prací k počátkům uherského státu je již věkovitá Bakay 1978. 
250 Krom samostatné práce věnované svatoštěpánským tradicím (2004) patří mezi jeho zajímavé 

počiny edice anglickojazyčné kolektivní monografie o sv. Štěpánovi (2001). 
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jednou z nejvíce sporných otázek politických dějin raného středověku, byla i v tomto 

směru slovenská historická věda skutečně nucená vyrovnávat se se zajímavým 

komplexem problémů. 

  Velice zajímavou, prakticky ovšem dlouhodobě širší veřejnosti neznámou kapitolu 

bádání představuje osoba Jonáše Záborského, jehož velký rukopis dějin uherského 

království z roku 1875 vyšel tiskem až před několika lety.251 Paradoxně jde pořád 

o největší syntézu týkající se středověku Uher vzniklou ve slovenském jazyce. 

  Meziválečná bádání o slovenském středověku byla, jak už konstatováno výše, spojena 

především s osobností českého badatele Chaloupeckého, který působil na nově založené 

(či obnovené) bratislavské univerzitě. 

  Podobně specifický osud dlouho neznámé práce, jako byla ta Záborského, potkal de 

facto i Jozefa Kútnika Šmálova, jehož veřejné působení v historické obci znemožnila jeho 

pozice kněze v době komunistického režimu. Kútnik sepsal několik studií týkajících se 

především počátků benediktinů na Slovensku, které sice před moderní diskusí neobstojí, 

jedná se však o rozhodně zajímavé práce, zejména uvážíme-li specifickou pozici jejich 

autora.252 Ve stejné době lze mezi významnými jmény „oficiálního“ dějepisectví zmínit 

především byzantologa Alexandra Avenaria253 nebo archeologa Bohuslava 

Chropovského.254 

  Stále žijící legendou slovenské medievistiky druhé poloviny 20. století je Richard 

Marsina, který mimo jiné zpracoval velké slovenské ediční řady pramenů.255 

Ze současných badatelů je třeba zmínit především Jána Steinhübela, který ve svém bádání 

přinesl nemalé množství zajímavých podnětů, třebaže nezřídka budících značné 

kontroverze,256 dále bratislavského Vincenta Múcsku257 a banskobystrického Rastislava 

Kožiaka.258 Mladší generaci badatelů reprezentuje jméno Martina Homzy.259 

                                                           
251 Záborský 2012. 
252 Souborné vydání jeho studií – bohužel bez adekvátního komentáře – vyšlo roku 2005. 
253 Viz např. monografii z roku 1992. 
254 Chropovský se zabýval především velkomoravskými dějinami, pro něž se stal autorem a 

editorem několika významných prací. Obecně se též zabýval slovanskou etnogenezí (1989). 
255 Marsina je editorem prvních svazků edice Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ale i 

staršího Slovenského diplomatára. Podobně se věnoval slovenskému překladu a edici nejstarších 

uherských legend pod názvem Legendy stredovekého Slovenska, která vyšla v Bratislavě 1997. 
256 Steinhübel je vedle řady studií autorem především dvou monografií o nejstarších dějinách Čech 

(2011) a Slovenska (nově 2016). Jeho teze lze ovšem často označit za přinejmenším odvážné, 

zejména v otázce důvěry, kterou dává nezřídka i velmi pozdním pramenům. 
257 Jeho objektem zájmu jsou především duchovní a církevní dějiny, které bádá nejen v uherském, 

ale i celoevropském kontextu. Jeho monografie se věnovala uherským církevním dějinám 

v kontextu reforem 10. a 11. století (2004). 
258 Kožiak se rovněž věnuje především duchovním dějinám, zejména pak postavám světců. Spolu 

s Múcskou či Jaroslavem Nemešem je editorem několika kolektivních monografií na tato témata 

(např. Kožiak – Nemeš 2006 a titíž 2009). 
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Soudobá archeologie na Slovensku souvisí především s nitranským akademickým 

pracovištěm, kde působí mimo jiné medievisté Alexander Ruttkay260 a Milan Hanuliak.261 

  Moderní bádání o Slovensku je bohužel stále zatíženo velmi silnou nacionalistickou 

vlnou, která bývá zejména spojována s historickými badateli a funkcionáři sdruženými 

kolem Matice Slovenské. Rozpory těchto badatelů s historiky současných akademických 

institucí představují velmi nepříjemnou stránku moderního bádání o nejstarším 

středověku na Slovensku. Historickou obec pak již delší dobu zatěžují otázky po hledání 

„starých Slováků“ či politizace a vůbec diskuse o domnělém či skutečném titulu „krále 

Slováků“, který bývá spojován se Svatoplukem I. Těmto sporům se nicméně pokusím 

z pochopitelných důvodů v této práci zcela vyhnout.262 

3.1.6. Střední Evropa v bádání „mimo střední Evropu“ 

  Při důkladném postihnutí „nativní“ literatury zabývající se oblastí východní 

(neněmecké) střední Evropy jsme přirozeně vynechali dva zásadní okruhy sekundární 

literatury, které budu přirozeně ve své práci rovněž využívat. 

  První a zřejmě nejrozsáhlejší okruh představuje hojná literatura německá, která vůči 

ostatnímu středoevropskému prostoru zaujímá jakýsi rozporuplný postoj svého a cizího 

zároveň. Až na drobné výjimky měla tedy německá historiografie sice jistou tendenci 

chápat prostor polských, maďarských a českých zemí a zájmů svým způsobem za jiný či 

„druhý“. Na druhou stranu byly tyto země vždy v ohnisku bezprostředního zájmu. 

V případě českých zemí šlo o element sice odlišný sui generis, přesto však náležející do 

jádra „německých zemí“. V úvahu přirozeně opět připadají různé nacionální tendence, 

přerůstající z vášnivého nacionalismu 19. století až do tragických etap století dvacátého. 

  Rozporuplnost této myšlenky je možno ilustrovat především na dvou základních 

tendencích německé historiografie i politického chápání prostoru v 19. a 20. století. Na 

jedné straně trval eminentní zájem na postižení historické role německých minorit 

obývajících většinu těchto východních území (původ této menšiny je ovšem dnes 

v převládající míře kladen až do období, které na epochu v mé práci podchycenou 

                                                                                                                                                               
259 Krom již zmíněného zájmu o UPK je Marsinovým dílem především zajímavá monografie 

o evropských ženách-panovnicích z dob christianizace (slovensky 2002, vyšel ale už i anglický 

překlad). 
260 Vedle spoluautorství několika mezinárodních kolektivních monografií je Ruttkay především 

autorem studií věnovaných raným dějinám Nitry (např. 2000). 
261 Také Hanuliakovou doménou je slovenské území, především v dobách velkomoravských. 

Věnuje se nicméně krom Nitry i dalším, periferním lokalitám. Jeho souborná monografie 

o velkomoravských pohřbech na Slovensku vyšla roku 2004. 
262 V otázce titulu vládce bych odkázal na monografii Boroń 2010, s. 116-119, ale též krátký 

přehled Žemlička 2016b, s. 8-9. 
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navazuje).263 Tím se ovšem na druhou stranu konkretizovala i bariéra mezi německým a 

„neněmeckým“ světem v těchto zemích, obyvatelstvo německé a slovanské či maďarské 

zde stojí v antitezi. I v otázce čistě mocenských představ byla role německého 

nacionalismu nedůsledná – zatímco trvala jistá tendence přisvojovat si (politicky i 

v rámci historické literatury) nároky na určitou svrchovanost nad těmito státními útvary a 

jejich vládními tradicemi, sledujeme, že tyto nároky zdaleka nepostihují celá území 

dotčených útvarů. U polského a uherského území se vždy celé rozsáhlé východní či 

jihovýchodní regiony nacházely mimo povědomí německé politiky, a ačkoliv zejména 

v otázkách vzájemných styků se německá politika vždy snažila vystupovat jako hegemon, 

právě v otázkách těchto vzdálených periferií zcela selhávala co do teoretických úvah a 

praktické politiky. I to vytváří poměrně jednoznačnou bariéru, která stojí mezi chápáním 

tohoto prostoru jako domácího a cizího. Tendence pro toto rozdělování nalezneme i 

v řadě pramenů.264 

  Předestírat zde celou historii bádání o „německé“ střední Evropě v širším kontextu by 

vydalo na další – z hlediska celkového vyznění práce nepříliš plodnou – kapitolu, kterou 

zde zkrátím na stručný odstavec. Jádro literatury se pochopitelně váže k výzkumu 

vzestupu otonské dynastie a saského elementu, s jejichž vzepjetím je spojen nový 

politický vrchol Říše v 10. století. Sama debata o Otonech je tradiční a rozsáhlou složkou 

německé medievistiky. Ačkoliv „zahraniční politika“ (především vztah k východním 

sousedům), jejíž obsah by mne z pohledu této práce zajímal nejvíce, byla do jisté míry na 

okraji zájmu německých badatelů, kteří obecně byli zaujati spíše mechanismy domácí 

vlády, i tak se jedná o už vcelku nepřebernou množinu prací. Jelikož nehodlám hlouběji 

zabředávat do dějin bádání v Německu, postačí, když zmíním spíše až poslední generace 

badatelů, počínaje těmi, kteří stojí za novými trendy bádání od poloviny 20. století. Zcela 

jistě si zmínku zaslouží Helmut Beumann,265 dále o již zhruba o generaci mladší badatelé 

jako Hagen Keller,266 Gerd Althoff,267 Johannes Fried,268 Bernd Schneidmüller či nedávno 

                                                           
263 V tomto kontextu je třeba znovu zmínit, že např. na jméno Bertholda Bretholze jsme narazili už 

při výčtu moravských historiků. 
264 Paradoxy této situace ilustruje velmi trefná poznámka T. Jurka (Jurek 2015, s. 51), která se týká 

sporu, zda by některý říšský kronikář 10. století „musel“ zaznamenat křest Měška I., pokud by se 

odehrál v prostoru Říše. Jurek glosuje, že je možné, že událost by zůstala nepovšimnuta, stejně 

jako zůstal Měšek I. nepovšimnut v některých moderních dílech německé historiografie 

věnovaných saskému období. 
265 Vedle již jednou zmíněné monografie věnované Otonům (2000a) se Beumann zhostil i rozsáhlé 

analýzy díla významného pramene této doby – kroniky Widukinda z Corvey (1950). Beumann se 

nicméně věnoval spíše obecným narativním koncepcím kroniky spojeným s vládou a její 

legitimitou; rozbor „východní otázky“ v tomto díle nebyl součástí Beumannova výzkumu. 
266 Keller je autorem stručné přehledové práce o dějinách otonské dynastie (v originále naposledy 

4. vydání 2008, dále přetiskované), která v Čechách díky svému překladu bezmála zdomácněla. 

Tématem se již zabýval dlouhodobě, věnoval tak mj. společnou dvojitou biografii s G. Althoffem 

prvním panovníkům této dynastie (Althoff – Keller 1985) a posléze se zabýval povahou otonské 

královské moci ve zvláštní monografii (2002). 
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zesnulý Stefan Weinfurter.269 Zhodnocení této pestré palety osobních názorů bude zřejmě 

představovat dostatečně rozsáhlý podklad pro podchycení nejzásadnějších aktuálních 

trendů německé literatury. Vedle této skupiny badatelů, zaměřené spíše na panovnickou 

moc, lze ještě zmínit například historika duchovních dějin Arnolda Angenendta.270 

Do německojazyčné literatury lze ovšem zařadit i osobu Herwiga Wolframa, který se 

dlouhodobě zabývá obdobnou epochou v oblastech dnešního Rakouska.271 

  Druhý okruh literatury, který bych rád zmínil v tomto kontextu, postihuje už zcela 

nekonkrétní množinu prací, které do středoevropského prostoru vstupují zvenčí. Zejména 

prostřednictvím zájmu o dějiny raně středověké Říše se o dějiny mnou pojednávaného 

prostoru zajímalo nemálo historiků anglických, ruských či francouzských a dalších 

národností. Existuje ovšem i jistá množina těch, které zaujaly i přímo dějiny některého 

z ostatních území ve střední Evropě. Práce těchto historiků (zejména ty starší) působí 

v celkovém kontextu většinou dojmem spíše zajímavých kuriozit, i když na některé z nich 

by bylo záhodno upozornit, protože se odrazily poměrně výrazně v celkovém 

badatelském obrazu tohoto období. Je také možno zmínit odborníky, kteří ve svých 

různých tematických pracích o obecných středověkých fenoménech 10. století 

nezapomněli na oblasti střední Evropy, jež se v dané době vyvíjely specifickým 

způsobem. 

  V rámci širší (i když spíše „uherským“ obzorem definované) střední Evropy bádá 

významný rumunský (v současné době ovšem v USA pracující) medievista Florin 

Curta.272 Mezi ruskými autory je jistě třeba zmínit Borise N. Florju, jehož obecně 

slavistické práce se významně dotýkají západoslovanských oblastí.273 Z anglické 

literatury uvádím autora Roberta Bartletta, který popsal proměnu Evropy v období kolem 

                                                                                                                                                               
267 Althoff je především autorem další monografie věnované otonskému rodu (naposledy 2013). 

V nezanedbatelném množství studií se pak zabývá především praktickou stránkou a vnějším 

(pramenným) obrazem výkonu moci v otonských dobách (souhrn studií vyšel v roce 2003) 
268 Osoba J. Frieda se již objevila v souvislosti se sporem o původ nejstarší svatovojtěšské legendy 

a s děním kolem roku 1000 vůbec (Fried 2000 a 2002). Fried je opět autorem, který hýří 

originalitou, ale jehož teze bývají občas jen těžko uznávány mezi ostatními badateli. I tak je ovšem 

velmi respektovanou figurou v souvisejícím bádání. 
269 Bádání obou posledních zmíněných historiků se – z pohledu mého tématu – soustřeďuje kolem 

posledních let otonské dynastie, zejména vlády Oty III. a Jindřicha II. (společná kolektivní 

monografie Schneidmüller – Weinfurter 2000), kterému S. Weinfurter věnoval i samostatnou 

monografii (naposledy 2002). 
270 V souvislosti s christianizací Evropy je třeba zmínit jeho díla věnovaná politickým křtům 

(1984) a role politiky a násilí v křesťanské Evropě (2007). 
271 Wolframa zajímaly především dějiny rakouského prostoru v 9. století (1987) – zde se s jeho 

prací setkáme pouze okrajově. Nicméně je také autorem biografie Konráda II., jehož vláda naopak 

epochu obsaženou v mé práci de facto zakončuje (2000). 
272 Curtovou péči vyšly zajímavé kolektivní monografie a je s ním spojena taky v současné době 

nejproduktivnější řada věnovaná obecně dějinám „východní střední Evropy“ ve středověku 

u nakladatelství Brill. Jinak je autorem řady zajímavých dílčích studií se zaměřením na 

ekonomické dějiny (z posledních např. 2013 či 2015). 
273 Z novějších prací např. Florja 2000. 
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10. století v celkovém pohledu.274 V Americe se pak středoevropským desátým stoletím, 

s jistým zaměřením na dějiny Maďarů, zabývá badatel Charles R. Bowlus.275 

Svatoštěpánskou tématiku ve Francii zpracovala nedávno Marie-Madeleine de Cevins.276 

Své „ctitele“ si ve vzdálenějších zemích našly ale i české dějiny: Ke svatováclavskému 

tématu napsal několik příspěvků dánský badatel Herman Kølln,277 bádání nad Kosmovou 

kronikou pak přivedla k českým dějinám Američanku Lisu Ann Wolverton.278 Zmínku si 

zaslouží i další skandinávský badatel Sverre Bagge, který hledá velké množství paralel 

mezi děním 10. století ve střední Evropě a ve svém domácím Norsku.279 

3.2. Bádání o středoevropských dějinách 

  Předtím než představím jistou formu strategie práce s touto neobyčejně rozsáhlou a 

často dost disparátní literaturou, zmíněnou v předešlých podkapitolách, bych rád zvlášť 

zmínil některá díla, jejichž obsah mě do značné míry inspiroval k této práci. Již v úvodní 

kapitole jsem zmiňoval, že v průběhu moderních badatelských dějin několik autorů 

překročilo určitý stín národní historie a pokusili se – alespoň částečně – pojmout 

středoevropské dějiny více celostně. Jedná se o několik zásadních děl, na které bude má 

práce bezprostředně (i když leckdy kriticky) navazovat. Úvodní kapitola mohla pojmout 

pouze jejich kratší přehled, který bych nyní rád poněkud rozvinul. 

  V jádru této kapitoly stojí kniha Františka Dvorníka Zrod střední a východní Evropy 

(1949/1999). Když pomineme přesah, který Dvorník dílu věnoval směrem k dějinám 

Kyjevské Rusi, dá se vcelku říci, že tematicky je jeho práce k mnou zamýšlené studii asi 

nejblíže. Především mne zaujala nemalá ambice tohoto díla hodnotit a popisovat dějiny 

středoevropského prostorů jako souvislý a pevně provázaný systém. I přesto lze ovšem 

říci, že Dvorníkovy snahy zůstaly v některém směru na půli cesty, a především se jedná 

o knihu, jejíž badatelská východiska jsou dnes už přes půl století stará. 

  Svou zmínku si nesporně zaslouží i Dušan Třeštík. Jeho nejdůležitější práce sice pevně 

stojí uvnitř striktně českého rámce dějin, nicméně lze konstatovat, že celkově vzato 

Třeštíkovy úvahy českou kotlinu přesahovaly. Nejde jen o snahu postihnout dějiny 

střední Evropy v jejich komplikovaných vazbách při sestavování monografie o Velké 

                                                           
274 Bartlett 1993. Krom toho je autorem obecné předmluvy v kolektivní monografii N. Berendové 

o christianizaci (týž 2007) a kapitoly o evropském kontextu vlády Přemyslovců v souborné 

monografii věnované tomuto rodu roku 2009. 
275 Jeho monografie se zabývají obdobím příchodu Maďarů do Podunají (1995) a také bitvou na 

Lechu (2006). 
276 Biografii sv. Štěpána vydala roku 2004. 
277 Zejména dvě velké monografie z let 1996 a 2003. 
278 Wolverton 2001, viz též „kosmovskou“ monografii 2016. 
279 Středoevropským reáliím se nejvíce přiblížil ve své monografii z roku 2002, věnované 

německým kronikám. 
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Moravě.280 Jde i o zásadní teoretický koncept, kterým se Třeštík (a další badatelé) 

pokusili postihnout středoevropské dění v obecně vysvětlujícím modelu. Právě tímto 

přesahem ovšem vzbudil zřejmě největší kontroverzi své vědecké kariéry. Na mysli mám 

přirozeně známý spor o tzv. „středoevropský model“. Ve zkratce se jedná o úvahu v tom 

smyslu, že všechny tři nově vzniklé raně středověké středoevropské říše či státy 

vycházely ze stejného základu, jímž byl postkarolinský a na Velkou Moravu navazující 

správní model, centralizovaný kolem osoby panovníka a jeho dvora s velkým podílem 

služebné řemeslné specializace v ekonomice, zpočátku pak hojně těžící z převážně 

kořistných příjmů. Paradoxně největší odpůrce nalezli zastánci této teze především 

v domácím prostředí, konkrétně mezi moravskými historiky.281 Největší kontroverze pak 

paradoxně nevzbudil možná více diskutabilní celostředoevropský rozsah tohoto modelu, 

ale spíše jeho konkrétní dílčí aspekty aplikované už na české (či moravské) prostředí. 

Stručně řečeno největší problém pro historiky nepředstavovalo zobecnění na tři vcelku 

disparátní státní útvary, ale sama základní úvaha o centralistickém uspořádání státního 

systému s malou politicko-ekonomickou rolí svébytné lokální aristokracie. Pro tento spor 

je ovšem poněkud příznačné, že se snaží postihnout vývoj středoevropských politických 

útvarů od samého počátku, přestože základní paleta argumentů bývá čerpána spíše z dob 

11. a 12. století.282 V průběhu své práce narazím několikrát na úvahy, které se více či 

méně dotýkají jednotlivých aspektů této debaty, nicméně nehodlám zde rozhodně řešit 

tuto otázku v její celistvosti. Jak ještě uvedu – pramenná základna 10. století pro to prostě 

není (až na výjimky) použitelná. Přesto se i já pokusím právě pro toto období vytvořit 

svým způsobem funkční model. Bude zřejmě o poznání skromnější než ten Třeštíkův a 

možná se s ním bude na mnoha úrovních míjet. Realita pramenů 10. století je ovšem 

výrazně odlišná než penzum vědomostí, které můžeme zachytit pro dobu 11. a 12. věku. 

Hlavní problém kompatibility těchto modelů bude představovat fakt, že po mém soudu 

došlo mezi politickým děním 10. a 11. století k řadě tak silných přelomů, že není možné 

snadno – jak to činí řada badatelů – protahovat pomyslné přímky vyznačující trendy 

politického světa střední Evropy z mladší doby 11. a 12. století do období vzniku těchto 

politických útvarů ve století desátém. 

  Moderní bádání vytvořilo skutečné pole výzkumu středoevropských dějin. Ve zpětném 

pohledu se zdá, že tento trend do jisté míry odstartovala milenijní výstava „Europas Mitte 

um 1000“. Ve stejné době se začala prosazovat na širším středoevropském poli univerzita 

CEU v Budapešti, která se díky existujícímu medievistickému programu stala přirozeným 

zázemím bádání o střední Evropě jako navenek odděleném, ale i vnitřně spojitém 

                                                           
280 Třeštík 2001. 
281 Srov. výše pozn. 164. 
282 Typicky takto postupuje pro české prostředí Jan, např. 2010. 
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regionu. Samotná univerzita bohužel nyní zažívá komplikované časy a zřejmě bude muset 

změnit své působiště. V oblasti dílčích výzkumů se v poslední době také objevily takové 

práce, které se snaží pojmout středoevropské státní útvary jako jednotný prostor, který 

může být vnitřně a navenek srovnáván.283 S tímto trendem souvisí i již několikrát 

zmíněné práce pod vedením historičky Nory Berendové, ale i např. leidenská ediční řada 

věnovaná tomuto prostoru jako zvláštnímu badatelskému okruhu. Moderní badatel má 

tedy k dispozici nemalé kompendium studií, které ale stále trpí určitou separací. Všechny 

národní okruhy jsou v těchto dílech (a to i v poslední velké obecné monografii)284 stále 

řešeny zvlášť, často každý odlišným týmem historiků, kteří jsou sice metodologicky 

rámcově sjednoceni, ale ve výsledku tak vlastně tvoří na sobě nezávislé texty, 

pojednávající dílčí otázky bez větší vzájemné provázanosti. I tyto knihy tak, přes jisté 

ucelené, převážně metodologické úvodní studie a úvahy, nakonec mohou být rozděleny 

na zcela nezávislé národnostně tematické celky. Na jednu stranu tak tyto práce vytvářejí 

vynikající první fázi pro srovnávací výzkum, na druhé straně tuto hranici příliš 

nepřekračují. Ambice doplnit naznačené chybějící části jednotlivých výzkumů má právě 

má disertační práce. 

  Konečně si v této souvislosti zaslouží připomenout i už jednou zmíněná zajímavá práce 

Márty Font z Pětikostelí, která se skutečně věnovala komparaci řady fenoménů čerstvě 

vzniklých křesťanských států nejen ve střední Evropě, ale také na Rusi. Těžiště její práce 

nicméně leží až v 11. století.285 

3.3. Strategie výběru reprezentativní literatury 

  Jak už bylo několikrát zmíněno, ve své práci budu navazovat na poměrně rozsáhlé pole 

výzkumu s velmi dlouhou a komplikovanou tradicí vznikající nezávisle ve velkém, 

měnícím se a rostoucím počtu badatelských center a škol. Již po stručném nastínění dějin 

a nejvýznamnějších jmen je jasné, že jen shromáždění této literatury, jejíž seznam by 

rozsahem sám vydal na svazek o rozsahu solidní kvalifikační práce, je už téměř nad síly 

jediného badatele.286 Rozsah tématu, které ale má svou naznačenou vnitřní souvislost, to 

                                                           
283 Např. archeologická studie Mordovin 2016. 
284 Tj. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013. 
285 Monografie s názvem, který bych přeložil jako „Mezi křesťanskými velmocemi“ vyšla 

v maďarštině roku 2005 a v německém překladu 2008. 
286 Jako prostý příklad bych uvedl nedávno vydanou práci Kollinger 2014, v níž autor dopodrobna 

a s příkladnou hloubkou rozebírá relativně sevřené téma východní politiky rané piastovské říše 

(se zaměřením na období Boleslava Chrabrého). Z hlediska pramenného se jedná v podstatě 

o několik kapitol Dětmarovy kroniky, dále o pár odstavců Vyprávění o minulých letech, krátký 

úsek Listu králi Jindřichovi a několik dalších narážek v rozmanitých pramenech. Kolem tohoto 

nepatrného úseku pramenů se nashromáždilo množství literatury, jejíž přehled a zhodnocení 

zabraly většinu ze čtyřsetstránkové monografie. Pokud bychom stejné analýze měli podrobit 

všechny související texty týkající se celého regionu východní střední Evropy, dostali bychom práci 

zvíci desítek tisíc stran. 
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prostě neumožňuje. Proto bude třeba vcelku precizně definovat postup při práci 

s literaturou, která bude dimenzována tak, aby dosáhla určité reprezentativnosti, přestože 

nikoliv úplnosti. Celkem vzato totiž bude třeba rezignovat na představu totálního pokrytí 

dosavadní relevantní sekundární literatury, která už dávno přesáhla možnosti souborného 

zpracování. 

  V první řadě bych rád postupoval skutečně ad fontes. Historickou scénu danou 

geografickým a časovým omezením bych rád vyplnil především na základě pramenů. Ty 

představují penzum poměrně sevřených a zvladatelných textů, které jsem několikrát 

prostudoval. Nejzákladnější osnovou líčení a základem většinové části výkladu bude pro 

mne tedy odkaz do pramene. I když je třeba zvážit, že relevance některých zdrojů je 

limitovaná, přesto je po mém soudu informace čerpaná přímo z dobových zdrojů stále 

nad sebelépe promyšlenou teorii. 

  Ani původně zamýšlené časové omezení na příslušnou literaturu vzniklou po roce 2000 

bohužel neumožňuje plně postihnout všechny vyšlé související práce. Jedná se sice 

z hlediska celého už více jak dvě století trvajícího výzkumu o velmi malý časový úsek, 

nicméně – s ohledem na rozmnožení historické literatury pokrývající danou tématiku 

v poslední době – o úsek více než plodný. S trochou nadsázky lze říci, že i za jediný rok 

jedenadvacátého století bylo vyprodukováno více relevantního textu než za celá desetiletí 

věků minulých. I tak bude rok 2000 představovat v mé práci jistý mezník, za nějž se budu 

zpětně vydávat jen v nejnutnějších případech. Na počátku tohoto období vzniklo mimo 

jiné velmi ambiciózní syntetické dílo: již několikrát zmíněný katalog výstavy Europas 

Mitte,287 který představuje solidní základ a souhrn dosavadní badatelské práce. Na ten se 

obecně odvolávám jako na základní dílo, které obsahuje určitý kánon, včetně odkazů na 

starší literaturu. 

  Výraznou výjimku z pravidla o časově omezeném reflektování sekundární literatury 

budou představovat především práce zapadající do okruhu, diskutovaného v kapitole 3.2 

– právě pro svou specifickou roli při popisu střední Evropy jako jednotného prostoru. 

Předem se ale vyvazuji z nutnosti citovat ke každému problému odpovídající pasus 

Dvorníkovy práce. Jedná se v důsledku o dílo velmi zastaralé a jeho zohledňování by 

většinou vyžadovalo jen uvedení rozsáhlých komentářů. Řada dalších, převážně 

monografických starších prací bude v mé studii tématizována především pro svůj 

přelomový význam, nebo pro své vyčerpávající hodnocení nemalé části daného tématu. 

Některé spory bude rovněž třeba ilustrovat nahlédnutím jejich formálního počátku, 

spojeného s konkrétní prací. Z výše zmíněných důvodů se tedy v seznamu literatury 

                                                           
287 Wieczorek – Hinz 2000. Přidržím se v tomto směru archetypu v německém jazyce, neboť 

u jednotlivých překladů byl často jistý problém s autorizací. 
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objeví i některé zmíněné práce starší nebo v poslední době pouze znovu vydané (zde lze 

vcelku právem hovořit o tom, že nové vydání starší práce může dokládat její význam a 

aktuálnost).288 

  Protože cílem mé práce není skutečně postihnout a do jednotlivin zvážit každou dílčí 

teorii, která se od dob nejstaršího bádání na poli raného středověku střední Evropy 

objevila,289 hodlám se spolehnout na nejnovější obecné práce, zejména v jejich ambici 

reflektovat u dílčích otázek i starší literaturu. Nejvíce životaschopné starší teze jsou tedy 

literaturou modernější dále předávány. Pro základní náhled k diskusi ostatně postačí dva 

tři stěžejní názory. Ve své práci se především přirozeně zaměřím na důkladné plošné 

pokrytí celé tématiky – nebudu se vyhýbat žádné „domácí“ literatuře ze všech tří až pěti 

zmíněných podokruhů, jakož i okruhu literatury německé. Rád bych se zabýval také 

aktuálními pracemi vzniklými celosvětově, pokud to moje jazykové schopnosti umožní. 

V opačném případě se pokusím aspoň o jejich rámcovou reflexi. Ve snaze vytvořit 

jakousi momentku výzkumu si tedy kladu za cíl podchycení většiny relevantních prací 

posledního pětiletí na celém daném území s hlubším přesahem k roku 2000 a občasnými 

sondami do doby starší. I tak se bude jednat o stovky relevantních položek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
288 I když i zde nutno zmínit, že se v kontextu vydávaných prací objevují prosté snahy vydavatelů 

po snadném zisku, kdy se v některých edičních řadách komerčních knihkupců vydávají prastaré, a 

tedy již autorskými právy nezatížené tituly, které mají působit aktuálněji např. díky nové a 

působivé ambaláži. Redakční úroveň i morální hodnota těchto prací nicméně bývá nízká. 
289 K. Kollinger (2014, s. 369) při hodnocení jednoho takového sporu použil trefnou metaforu: 

„Plaveme v moři hypotéz.“ 
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4. Geografie střední Evropy 

  Před započetím samotného historiografického zkoumání dané epochy jsem se rozhodl 

zapojit do této práce samostatnou „geografickou“ kapitolu. K tomu mě vedl sled několika 

úvah: Jednak bude třeba velmi důsledně definovat rozsah a obsah regionu, který hodlám 

ve své práci sledovat – sám termín „střední Evropa“ je totiž příliš mnohoznačný, než aby 

se bylo možné spolehnout na určitý úzus, který by jej vcelku jednoznačně definoval. Dále 

jde o přesvědčení, že geomorfologie tvoří v dějinách podstatný faktor, který se významně 

podepsal na mnoha historických událostech jako takových. Bude tedy třeba popsat 

geografické podmínky jako jeden ze základních předpokladů historického dění 

v 10. století. V neposlední řadě bych rád začal svůj vlastní výzkum určitou úvahou, která 

bude již vycházet z konkrétních historicko-geografických informací, a která se zaměří na 

vztah geografického prostoru a vznikající státní formace. Na tento problém budeme 

v průběhu zkoumání dějinných událostí vedoucích k vzniku nových státních útvarů ve 

střední Evropě narážet velmi často. Ve zkratce bude totiž třeba odlišit stát (či říši) jako 

politickou organizaci, kterou sledujeme v pramenech k 10. století od geografického 

prostoru, který s pojmem „stát“ v moderní době bezprostředně spojujeme. Hrozí totiž, že 

při svých úvahách zůstáváme v zajetí významného anachronismu. 

4.1. Pojem střední Evropy – historie a diskuse 

  Region střední Evropy je vcelku často zmiňován v různém kontextu, přinejmenším od 

počátku 19. století. Jedná se ovšem o velmi komplexní a komplikovaný pojem, jehož 

význam se obvykle liší podle kontextu – s ohledem na původ řečníka, konkrétní 

příležitost, kdy je zmiňován, a především kontrast vůči ostatním srovnatelným pojmům, 

které jsou v daném kontextu použity. Bez nadsázky lze říci, že neexistuje jedna, ale více 

středních Evrop. 

  V kontextu bádání o středověku lze samozřejmě omezit faktické úvahy na konkrétní 

státní útvary, které se na bádaném prostoru vyskytují a které jsou většinou primárními 

objekty zájmu. Bude ale třeba vzít v úvahu, že prakticky neexistuje období (vyjma těch 

opravdu nejkratších), kdy se faktické geografické hranice těchto útvarů neposouvaly 

nejen mezi sebou navzájem, ale i vůči ostatním regionům navenek. Je pak třeba rozvážit, 

zda sám fakt, že oblasti jako Halič, Bosna či Pomoří (zde užívám moderní termíny pro 

zjednodušení) mohly, nebo nemusely být součástí daných středoevropských státních 

útvarů, nevnáší do této definice nepřekonatelný spor. 
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Grafika vyjadřující četnost výskytu jednotlivých území /států v rámci různých definic 

střední Evropy. Lze říci, že státy, u nichž existuje alespoň rámcová kontinuita se státními 

útvary zahrnutými do mé práce, se jeví v tomto kontextu nejvíce „středoevropskými“. 

(Obrázek uvádím jako ilustrativní. Zdroje jsou součástí grafiky, ale konkrétního autora se 

mi bohužel nepodařilo dohledat.) 

 

  I zde je třeba říci – jako u mnoha dalších otázek zmiňovaných v dosavadních úvodních 

kapitolách –, že pokud bychom se výše nastíněným problémem definice měli zabývat 

dopodrobna, bylo by možné na dané téma zpracovat samostatnou studii o rozsahu a 

náročnosti kvalitní monografie. Zmíněný problém by jen málo vyřešilo i to, že bychom se 

zaměřili čistě na použití pojmu „střední Evropa“ v souvislosti se středověkým bádáním. 

Na některé z prací, pro něž definice střední Evropy nepředstavuje zdaleka marginální 

problém, jsme již narazili v souvislosti s kapitolou 3.2. I zde bych se tedy rád omezil na 

užití starších prací a z nich vycházejících definic. 
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  Rozhodnutí čerpat v tomto smyslu z již existujících zdrojů mi usnadňuje fakt, že 

v daném kontextu úvahu o pojmu a jeho užití, jakož i historii této diskuse, poměrně 

nedávno zpracovali autoři svazku Central Europe in High Middle Ages.290 Zde se nachází 

i poměrně zevrubný přehled literatury, která v souvislosti s touto problematikou přichází 

v úvahu a prakticky snad není k tomuto přehledu, pokud má být pouhým přehledem, co 

dodat. A to i s ohledem na fakt, že výsledný region, kterým se bude tato práce zabývat, je 

prakticky shodný s tím, o který jde autorům výše zmíněné práce. 

4.2. Střední Evropa geografická a politická – definice 

  Ve své práci budu vycházet ze dvou definic střední Evropy, které se zdánlivě nebudou 

shodovat, přesto však budou stále prakticky pokrývat tentýž prostor. Tím se jednak 

vypořádám s problémem nastíněným ve druhém odstavci předchozí podkapitoly, jednak 

tím budu moci otevřít otázku rozporů mezi politickým a geografickým významem pojmu 

„stát“,291 která zejména v 10. století bude hrát významnou roli a jíž se chystám podrobněji 

zabývat v jedné z následujících podkapitol. 

  V první řadě půjde spíše o definici politickou, kdy mým primárním zájmem bude dění 

v nově vznikajících státních útvarech na východní hranici Říše po pádu Velké Moravy. 

Bude sem tedy patřit na jedné straně dění v oblastech, které se posléze vyvinuly ve 

středověké více či méně svébytné státní útvary – Čechy, Uhry a Polsko. Na druhé straně 

se nevyhnu sledování dění i v regionech, kde společenskopolitické proměny zmíněné 

doby sice mohly vést k jisté krystalizaci státního života, nicméně zde dlouhodobě 

k formování státních entit nedošlo a oblasti samy byly posléze inkorporovány do 

některého z jiných, svébytných celků – jedná se o východní Polabí, území na pobřeží 

Baltského moře a do jisté míry i oblasti nejsnáze označitelné jako Krakovsko 

(Malopolsko) a Nitransko (dnešní Slovensko). 

  Z geografického pohledu budu sledovat dění jak v jádrových oblastech těchto 

vznikajících státních útvarů, které zůstaly po celou naznačenou dobu jejich součástí, tak i 

řadu mezilehlých prostorů bez výraznějšího zapojení do centralizačního dění (za zmínku 

stojí např. Slezsko a východní oblasti Slovenska s dnešní Zakarpatskou Ukrajinou). Do 

celkového pojetí bude zapadat také celá řada regionů hraničících navenek s ostatními 

nesledovanými oblastmi Evropy. Dění zde bude ovšem rámcově vřazeno do kontextu 

dějin odpovídajících státních útvarů a podle toho bude zvážen celkový vliv těchto oblastí 

na středoevropské dění. Např. oblasti dnešního Běloruska nebo západní Ukrajiny, 

podobně též dnešního Banátu a Vojvodiny, se sice několikrát ocitly v mocenském vlivu 

                                                           
290 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 1-39. 
291 Srov. též výše pozn. 12 a kap. 6.5. 
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Přemyslovců a Piastovců, respektive Arpádovců, a to i už v kontextu dlouhého 10. století, 

ale dlouhodobě zdejší vývoj neměl tak zásadní vliv na celostředoevropské dění. 

O poznání důsledněji bude v tomto směru třeba sledovat oblast Pomoří, která sice do 

celého systému středoevropských monarchií definitivně zapadla až ve 12. století, ve 

sledované době ale fungovala jako bezprostřední oblast zájmu a krátkodobě zřejmě i jako 

polskými vládci ovládané území. 

  Do celkového obrazu budou samozřejmě zasahovat i mnohé události mimo zmíněnou 

oblast mající bezprostřední souvislost se zdejším děním. V tomto kontextu je ovšem třeba 

zmínit i dění v Říši. Obecně vzato nebudu mít soustavný zájem o dění za západní hranicí 

regionu vymezenou pro tyto účely převážně dolním tokem Labe, pohořími na okraji české 

kotliny, Podunajím a močálovitým pomezím historického Norika a Panonie, pokud 

nebude možné najít přímou souvislost se střední Evropou definovanou výše. Tento aspekt 

je třeba znovu zdůraznit i proto, že právě prostor dnešního Německa bývá ke střední 

Evropě často přiřazován. Na druhou stranu bude právě vztah k Říši tím, co v mnoha 

případech umožní bezprostřední srovnání politiky středoevropských vládců. Zatímco 

ostatní „sousedské“ politické vztahy (Polska vůči Skandinávii292 a Pobaltí, Uher vůči 

Bulharsku a Byzanci,293 či obou těchto zemí vůči Rusi) jsou pro každý jednotlivý region 

střední Evropy specifické, je to právě říšská politika, která působí jako velmi důležitý 

srovnávací prvek. Srovnatelnou úlohu v tomto směru hraje snad jen vztah vládců těchto 

zemí k papežskému stolci (jakkoliv se ale jedná zřejmě spíše o anachronismus pozdější 

doby, neboť pozice římského biskupa v 10. století musela být velmi sporná). Z výše 

uvedeného důvodu bude i přes rámcové vyřazení ze základních oblastí zájmu 

představovat říšský prostor pro tuto práci přinejmenším nejvýznamnější ze všech 

sousedních oblastí. 

4.3. Fyzická geografie střední Evropy 

  Již definovaný prostor střední Evropy lze vcelku dobře popsat jednak jako souhrn dvou 

nížin obklopených pásem pohoří, který protíná sledovanou oblast esovitě ve východo-

západním směru, spolu s dalšími rovinatými oblastmi, které k těmto pohořím na severu 

přiléhají. S jistými posuny a proměnami vnějších hranic lze tedy sledované dění omezit 

na Českou a Uherskou kotlinu a „polské“ roviny táhnoucí se mezi Labem a (Západním) 

Bugem až k Baltu. Zmíněný hornatý pás tvoří jednak české pohraniční hory (spíše mimo 

                                                           
292 Zde se sluší zmínit existenci souhrnné monografie věnované piastovským vztahům se 

Skandinávií, která je sice již letitá, nicméně bývá stále citována a naposledy také znovu vydána 

jako Koczy 2016. Z moderních příspěvků k tématu viz též Morawiec 2015. 
293 „Zahraniční“ vztahy Maďarů na jižní hranici obecně pojednal Moravcsik 1970. I zde existuje 

jistý náznak polsko-byzantských vztahů, zůstává ale jen u čisté teorie postavené na jediné 

pramenné zmínce (KDM VIII, 33(16), s. 530-532) a Kollinger 2014, s. 211-226. 
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český prostor někdy souhrnně označované jako Sudety), jednak podstatně širší prstenec 

Karpat.294 Obě tato pohoří tvoří velmi pevné a často nepřekročitelné vnitřní i vnější 

hranice.295 Zejména v otázce uhersko-polských vztahů zřejmě působí štíty Tater jako 

dokonale neprostupná hranice, kde nemá cenu vést pohraniční spory – jakákoliv expanze 

by byla pokusem udržet neudržitelné území za touto překážkou. Podobně působí zbytek 

karpatského pásu na východní hranici Uher296 a snad jen o něco méně neprůchozí a 

nespornou hranici představují Krušné hory a Šumava na západě České kotliny, stejně 

jako severní část „Sudet“ pro česko-polské vztahy. 

  Z dlouhodobého pohledu můžeme právě tato pohoří považovat přinejmenším jako 

dějinotvorné oblasti – ve vztahu k nim bývá často budována obrana a definováno území, 

na horách žijí většinou oddělené skupiny osob, vedoucích alternativní životní styl, který 

vychází jednak z drsnějšího podnebí, ale někdy i z významnějšího nerostného bohatství, 

kterým tato pohoří disponují. Tato celková dispozice se ovšem v 10. století bude 

projevovat jen velmi málo. S jistou nadsázkou lze říci, že vládci všech tří větších státních 

celků si museli možnosti georeliéfu (které nadto samozřejmě nemohli poznat jako 

moderní člověk z mapy, neřkuli satelitního snímku) teprve osahat. Často proto narážíme 

na případy, kdy pokusy o expanzi poněkud popírají výše uvedené zásady.297 Nemívají 

však právě proto dlouhého trvání a posléze se určité vztahy na těchto přírodních hranicích 

ustalují až k totálnímu zakonzervování. 

  Naopak je třeba vést v patrnosti, že určité úseky hranice musely právě kvůli absenci 

výraznějšího reliéfního orientačně-opěrného bodu fungovat jako „otevřený prostor“ pro 

různou expanzi a mocenské nároky daleko snáze. Nabízí se dějinná role polského státu, 

který nejen že byl často kořistí protivníků, přicházejících v těchto otevřených prostorách 

velmi snadno a jen částečně zadržovaných většími toky řek, ale který se dokonce sám 

v průběhu posledních 1100 let posouval po mapě Evropy mezi Odrou a Dněprem. Uhry i 

Čechy tak výraznou prostorovou nestabilitou netrpí, nicméně právě na hranici těchto 

dvou politických celků ve středním Podunají leží další oblast bez výraznějších opěrných 

bodů. Navíc se jedná o ekonomicky i politicky velmi důležitý region, který musel 

dlouhodobě představovat skutečný grál snažení všech sousedů. Snad právě jen kvůli 

                                                           
294 K historické geografii Karpat viz např. Hudáček 2016, s. 211-215, kde i zmínky o jejich 

hraniční funkci. 
295 K otázce hranic naposledy viz např. Marková 2016 či Rajman 2002. 
296 I když je třeba zvážit důležitou roli oblasti mezi zřejmě již dobově významným Přemyšlem a 

později vybudovaným městem Halič, kde se zřejmě po jistou dobu mohlo nacházet předpolí 

maďarského, resp. uherského mocenského vlivu (viz dále pozn. 543, 736 a 1047). 
297 Asi nejzásadnějším „popřením“ těchto hranic je polská anexe Moravy (pokus získat celou 

přemyslovskou říši je třeba hodnotit spíše odděleně) a západního Slovenska (či celého Nitranska, 

jak pečlivě, leč na základě málo důvěryhodných pramenů dokazuje Steinhübel 2016, zejména 

s. 366-400. 
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tomuto všestrannému zájmu, který ústil do řady vojenských konfrontací, zaniklo zde 

původně existující politické centrum a oblast dlouho zůstala praktickou periferií 

s významným potenciálem, který ovšem ani jedna ze stran nedostala příležitost rozvinout. 

Dnes zde nacházíme dvě evropská hlavní města (Vídeň a Bratislava) s velmi blízkou 

vazbou na hlavní město třetí (Budapešť) a sídelní město dalšího regionu (Brno). Jádrem 

tohoto regionu je samozřejmě řeka Dunaj se svými přítoky. 

  Otázku vodstev je třeba hodnotit v kontextu dění poněkud odlišně. Narážíme zde 

především na fakt, že moderní podoba krajiny se neshoduje s tím, jak vypadala 

zavodněná krajina 10. století. Řeky mohly nejen být v pramenech označovány různě,298 

ale mohly také měnit svůj směr, v malém měřítku prakticky neustále. Také obě větší 

(a dost možná i různá zaniklá menší) přírodní jezera, nacházející se na západě Uherské 

nížiny, byla do dnešních tvarů uvedena až dlouhodobou regulací. Předtím se jednalo spíše 

o rezervoáry uvnitř daleko rozsáhlejších bažinatých oblastí, které se navíc měnily 

v závislosti na ročním období a konkrétních dlouho- i krátkodobých povětrnostních 

podmínkách.299 Podobně lze zřejmě uvažovat i o jezernaté (a bažinaté) části na 

severovýchodě polských rovin, ale i o oblastech mezi Labem a Odrou. 

  Rámcově lze souhlasit s pozdějším tvrzením kronikáře Kosmy,300 že vcelku výjimečnou 

pozici v hydro-reliéfu oblasti má Česká kotlina, která figuruje pro mnoho oblastí 

v sousedství jako přirozený vodní zdroj – pramení zde jak Labe s mnoha svými přítoky, 

tak Morava (významný přítok Dunaje) a řeka Odra.301 Pramen poslední významné větší 

řeky – Visly – se nachází jen velmi nedaleko, navíc na území, které česká knížata často 

mohla přímo či nepřímo ovládat. 

  Zvlášť je třeba znovu zmínit Dunaj. Řeka, jejíž tok fungoval už ve starověku jednak 

jako důležitý hraniční bod, ale i významná cesta, tvoří pevný opěrný bod i v souvislosti 

s mnoha historickými událostmi v 10. století. Krom zmíněných českých přítoků čerpá 

vodu i z mnoha větších řek pramenících pod Karpaty. Její tok sám o sobě představuje 

specifickou oblast, která vykazuje řadu různých spojitostí napříč celým kontinentem. 

Nemalá část střední Evropy leží v jejím bezprostředním okolí a spolu s oblastí 

odvodňovanou Labem tvoří po mém soudu výrazněji odlišnou část od severního dílu 

tohoto regionu kolem řek Odra a Visla. 

                                                           
298 V piastovských zemích tak byl například zjevný problém v rozlišení částí řek Warta a Noteć 

(viz Jurek 2016, s. 430). 
299 Viz např. Ferenczi – Laszlovszky – Pinke – Szabó – Vadas 2018, s. 40-44 nebo mapu 

Cholnoky 1918, s. 3. 
300 KČK I, 2, s. 6. 
301 Geografické souvislosti Odry s Moravou si byli vědomi dobře už středověcí autoři, viz Helmold 

z Bosau, Kronika Slovanů I, 2, ed. SCHMEIDLER, Bernhard, LAPPENBERG, Johann, M., MGH 

SRG 32, Hannover 1937, s. 7. 
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  Řeky v oblasti sice často tvoří hraniční linie,302 ale jak se zdá, většinou spíše pro jasný 

předěl, který v krajině představují než pro svou nepřekonatelnost. Přestože je v mnoha 

pramenech dané doby řeka považována za linii, jejíž překročení vyžaduje jisté úsilí a 

může vést k ohrožení majetku i života,303 nelze jednoznačně tvrdit, že by řeky tvořily i 

funkční hranice politických útvarů. Vodní toky tedy mohly fungovat jako dočasné bariéry 

např. v otázce vojenské taktiky (nikoliv však strategicky), daleko funkčněji se jako 

hraniční čáry ve středoevropském kontextu jeví spíše pohoří.304 Ani Dunaj, ani Labe na 

horním toku, stejně jako většina Odry (tedy paradoxně řeky nejširší) nefigurovaly 

dlouhodobě jako hraniční čáry a tuto úlohu na sebe braly většinou spíše neurčité „středy 

lesa“, který pokrýval hornatiny. Na sever od hřebenů českých hor a Karpat se pak sice 

říční koryta (ne vždy však ta nejrozsáhlejší) jako pomyslné hraniční čáry vyskytují 

častěji,305 ale vždy spíše jako čistě orientační body než skutečné opevnění. 

  Z hlediska vegetace převládal zřejmě v hornatějších částech regionu vždy les. Nížinaté 

pásy kolem řek v oblasti Čech a Uher byly zřejmě zalesněny původně rovněž, i když 

jiným typem lesa (typicky byl spíše listnatý). Střed uherské nížiny pak tvořila a dodnes 

tvoří step, v dané době ovšem – jak již řečeno – bohatě zavodněná a často bažinatá. 

Oblast jihu polských zemí tvoří dlouhodobě dobře obdělávatelná a úrodná rovina, která 

začíná už v oblastech historického Saska a pokračuje směrem na východ až do Kyjeva. 

Nejsevernější pás území kolem Baltu pak už na písčitých půdách představuje spíše pro 

zemědělství méně kvalitní krajinu. Velká část vnitrozemí zde je nejen jezernatá, ale přímo 

močálovitá a tvořil ji v dané době zřejmě jen špatně prostupný jehličnatý les. 

  Střední Evropa tedy představuje velice pestrou krajinu, i když určité zásady platí i 

obecně. Především většina podnebí představuje spíše smíšený typ, jen zcela na severu se 

                                                           
302 Řeky jsou například důležité pro popis hranic verdunského dělení, jak jej popisuje Widukind 

z Corvey (DSW I, 28, s. 40), týž autor pak např. zmiňuje řeku Chiers/Korn jako hranici mezi 

východní a západní říší v 10. století (DSW III, 5, s. 107). Překročení řeky je chápáno jako počátek 

vojenských kampaní (např. KDM VI, 19(14), s. 298-299), takže se na jejich toku často opevní 

obránci (např. ve válkách Jindřicha II. proti Boleslavu Chrabrému: KDM VI, 26(19), s. 304-307 a 

VII, 18(12), s. 418-419; při pokusu císaře Jindřicha III. přepadnout Uhry: MK14 76, s. 331; ale i 

v jiných případech, kdy je boj čistě fabulací kronikáře: ČUA 26, s. 62-63, tamtéž 28, s. 64-67 nebo 

37, s. 78-79 a 44, s. 94-95). Vyjednávání na říčních březích je obvyklou scénou raně středověké 

diplomacie (např. KDM VII, 17(11), s. 418-419). V souvislosti s boji může mít rozmluva přes 

říční koryto i charakter vzájemných provokací (typicky např. KČP I, 10, s. 50-54 nebo podobně 

VML 6526, s. 63). 
303 Klimek 2014, s. 77. Viz např. ČUA 15, s. 42-43. V praxi se setkáváme s případy, kdy může 

dojít ke katastrofám při přechodu řek i tehdy, kdy vojáci řeku překračují relativně v klidu (např. 

KDM V, 37(22), s. 262-263), rozvodněné řeky pak mohou bránit vojenským akcím úplně (tamtéž 

VI, 80(48), s. 368-371). 
304 Či zcela přesně jakýsi pomyslný „střed lesa“ na těchto horách, jak jej zmiňuje například listina 

CDB č. 86, s. 94: ad mediam silvam, qua Boemia limitatur. 
305 Krom výše uvedených případů Měšek I. tak podle kronikáře Dětmara (KDM II, 29(19), s. 74-

75) měl platit za území až k řece Wartě tribut (srov. k tomu též naposledy Vaníček 2017, s. 140; 

Strzelczyk 2016, s. 163 a především Jurek 2016). 
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nacházejí přímořské oblasti, ležící ale u vnitřního moře. Až zcela na jihovýchodě této 

oblasti začíná postupně nabírat na síle kontinentální klima s většími extrémy teplot 

v zimě i v létě. Jedná se ovšem jen o náznaky tohoto klimatu. Jelikož můžeme kolem 

roku 1000 počítat s postupným oteplováním, které je typické pro vrcholný středověk až 

do roku 1300, mohla celá tato oblast být i o něco teplejší než v dnešní době, a tak možná i 

ve větším rozsahu vhodná pro pěstování náročnějších plodin, jako byla pro toto období 

(a mou práci) významná vinná réva.306 Postupné zvyšování teplot mohlo mít jistě 

pozitivní vliv na rozvoj místního zemědělství a tím i populační přírůstky. 

Z celoevropského pohledu se ovšem jednalo o regiony zalidněné výrazně méně než 

oblasti středomořské, neřkuli Středomoří východní. 

4.4. Geografie raně středověkého státního útvaru 

  Ačkoliv jsem zatím hlubší úvahy o konkrétním historickém dění odkládal do doby, kdy 

nastíním základní časové souřadnice dějinných událostí, jež mě mají v této práci zajímat, 

rád bych v tomto kontextu prezentoval jako samostatnou podkapitolu dílčí, pramennými 

informacemi podloženou úvahu na téma srovnání dnešního pohledu na geografii 

s politickými poměry 10. století.307 Základní otázkou, kterou bych si rád v této souvislosti 

položil, je úvaha, zda je možné vůbec srovnávat geografickou charakteristiku moderního 

státu, který je dnes prakticky ve všech případech stabilně prostorově definovaný, 

s geografickou povahou vlády v době vznikajících státních útvarů raného středověku. 

Přestože záporná odpověď je nasnadě, rád bych se zaměřil především na možnost využití 

klasických historických map, které se většinou snaží postihnout územní vývoj státní moci 

tradičními plošnými diagramy, resp. spíše rozvinout tezi, že mapování tohoto typu je pro 

náš účel naprosto nevhodné. 

  Základní pohled na geografii budování státních útvarů vychází dnes – pro české poměry 

– ještě stále z již starší práce Jiřího Slámy.308 I když nemůžeme mluvit o naprostém 

zpochybnění jeho tezí, došlo v poslední době k několika závažným zjištěním, které 

poněkud narušují Slámovu poměrně uspořádanou a pravidelnou představu, což vedlo i 

k určitému volání po nové hypotéze.309 Slámova práce nicméně stále patří ke kánonu a 

sám její autor považuje dosavadní pokusy o revizi svých závěrů za nepřesvědčivé.310 

                                                           
306 Srovnej níže kapitolu 8.3. 
307 Odkazy na prameny a literaturu zde uvádím většinou přímo, ale při uvádění příkladů, jež dále 

rozebírám v hlavní části práce, jsem se rozhodl poněkud netypicky odkazovat na kapitoly, které 

v textu samotném teprve následují. Vyhnu se tak opakování stejných tezí, jednotlivé události 

budou ale pro větší srozumitelnost podrobně pojednány až v dobových souvislostech. 
308 Sláma 1988. 
309 Např. Štefan 2016, s. 204 či Kalhous 2011a, s. 70-71. 
310 Naposledy tak shrnul nejnovější bádání v Sláma 2015a, s. 41-42; souhlasně s ním stále např. 

Lutovský – Petráň 2005, s. 12-13. Viz též Čechura 2015, s. 12. 
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V návaznosti na jeho teze se většinou rozvíjely myšlenky o pozvolném „rozšiřování 

domény“ na Čechy a později o zřejmě cílené teritoriální expanzi na východ do „zemí 

nikoho“, někdy se zvlášť zmíněnou etapou cíleného záboru Moravy, coby země bývalých 

přemyslovských suverénů311 a perspektivního nároku na arcibiskupství.312 Posud se jedná 

o česká specifika, nicméně samotný problém budování „domény“ v určité fázi vývoje 

středověkých státních formací se jeví být jako vcelku široce přijímaná představa. 

  Pokud se totiž podíváme na základní popis budování státní formy v polském a 

maďarském prostředí, i zde budeme moci sledovat vcelku obdobné kontury, s jakými se 

setkává česká věda: Na počátku se obecně počítá s omezenou doménou tvořící spíše 

privátní majetek rodu, i když snad v duchu možných místních tradic šlo o nejvýznamnější 

rod v rámci kmene či kmenového společenství.313 Následně je země „sjednocována“ (což 

je ovšem termín, který v sobě sám obsahuje určitý pohled ex post facto),314 byť 

s připuštěním existence alternativních „krystalizačních jader“, která nakonec boj o moc 

(opět v duchu určitého předpokladu územního vývoje, který snad připouští změny 

obsahu, nikoliv však rozsahu jednotlivých útvarů) prohrají315 a jsou připojena k vítězům 

tohoto zápasu.316 Tato charakteristika popisů vzniku raně středověkého středoevropského 

státního celku je samozřejmě zjednodušená a řada autorů se úspěšně snažila v rámci 

svých prací o výrazně rezervovanější jazyk, nicméně určitý prvek predestinace a popisu 

situace ex post facto nacházíme prakticky všude.317 Tento jev je ovšem pochopitelný i 

s ohledem na názornost a přehlednost výkladu – moderní stav věci historika vždy nutí 

hledat ve vývoji určité bezprostřednější spojnice se zkoumaným obdobím. Svou roli zde 

                                                           
311 Takto je výslovně ostatně přemyslovská moc popsána (v rámci věštby) v ŽUV 2, s. 18-19. 

Obecně se touto částí legendy zabýval D. Kalhous 2005, zejména s. 108-109. 
312 Nejdále tuto tezi rozvedl Wihoda 2009b, souhlasně i Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 329. 
313 O možném postavení dynastií Piastovců a Arpádovců před vznikem křesťanské monarchie se 

budu podrobněji vyjadřovat v kapitole 6.1. 
314 Někdy je dokonce hledán v procesu sjednocení konkrétní etnický rozměr – např. vzájemně si 

bližší „Lechity“ stále mezi západoslovanskými kmeny předpokládá Strzelczyk 2016, s. 78, 83 a 

85, ač sám tamtéž s. 126-127 před podobnou myšlenkou varuje. Přesto můžeme s nemalým 

oprávněním pochybovat, zda zde konkrétně Krakov a zdejší obyvatelstvo vázalo k hnězdenským 

vládcům těsnější etnické pouto než k pražským. Např. jazykové rozdíly ve slovanském jazyce ještě 

zřejmě nepokročily tak daleko, aby oddělily jednotlivé regiony západních Slovanů od sebe (ještě 

ČBH II, 21 o celé západní slovanské ekumeně tvrdí, že nec habitu nec lingua discrepant; viz též 

Schuster-Šewc 2014). Podobně je v dané době jen velmi těžké hledat na archeologickém materiálu 

nějaké odlišnosti, které by jednoznačně odlišovaly jednotlivé slovanské kmeny (Urbańczyk 2015, 

s. 70). 
315 Vcelku typický případ představuje např. likvidace „jihočeského knížectví“, které vybudovali 

neznámí konkurenti Přemyslovců, již ale podlehli nájezdu Maďarů, na němž se ostatně mohli i 

Přemyslovci nějakým způsobem podílet (srov. níže v kapitole 5.3.2, zejména pozn. 534). 
316 Záleží pak na různé interpretaci, jestli tato porážka byla naprostá a vedla k zániku veškerých 

alternativních center moci (odpovídá tezi o středoevropském modelu) nebo zda šlo jen 

o momentální podřízení nadále ambiciózní lokální aristokracie. 
317 Urbańczyk 2015, s. 23. 
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hraje asi i konzervativní pohled na vznikající státní útvary coby teritoriální jednotky 

zobrazitelné na mapě. 

  Stát se z tohoto úhlu pohledu jeví spíše jako „sněhová koule“, která zvolna obrůstá 

krystalizační jádro původní vlastnické domény. Moderní badatel jako by si představoval 

vládce, který se pokouší pragmaticky zvětšovat své území připojováním geograficky 

nejbližších oblastí a zaměřuje se tím směrem, kde tuší nejslabší odpor. Tušíme zde 

jakousi až pohádkovou představu panovníka, který chápe svou moc víceméně stejně jako 

jeho současníci na obdobných postech (tedy především teritoriálně) a občas si dokonce 

rozsah své moci zakresluje do mapy. 

  V praxi víme, že v dané době mnoho vládců postupovalo naprosto neorganicky, někdy 

z našeho pohledu jen málo pochopitelně. Český vládce Boleslav I. se například pouští do 

boje s Říší v době, kdy má poměrně volné operační pole na východě a může naopak 

využívat neexistence výraznější místní moci na severní Moravě a v Malopolsku (i když si 

nejsme zcela jisti konkrétním časem expanze).318 Jeho postup na východ také probíhá 

v době, kdy si nemůžeme být ani jisti tím, že plně kontroloval všechny oblasti 

v Čechách.319 Polský vládce Měšek se pouští v 90. letech s českými vládci do souboje 

o Krakov ještě v době, kdy má možnost šířit svou moc v severních oblastech Pomoří a 

Mazovska, kde by proti němu zřejmě nestál potenciálně nebezpečný soupeř, rozhodně ne 

byvší spojenec, který má navíc možnost získat podporu u svých (a Měškových) 

křesťanských spojenců.320 Podobných případů by se jistě v 10. století ve střední Evropě 

našlo více. 

  Odpověď na vytyčené problémy a úkazy je veskrze jednoduchá a vcelku očekávatelná – 

momentální politiku raně středověkých vládců rozhodně neřídily zájmy a plány, které jim 

občas připisuje moderní věda. Tam, kde například historik 19. a 20. století hledá státní a 

národní uvědomělost, zřejmě musíme počítat spíše s pragmatickou a momentální reálnou 

politikou, která v sobě sice jistě nesla určité rysy přesahující tyto krátkodobé mocenské 

souboje, ty se ale rozhodně neshodovaly s těmi, které předpokládá moderní člověk, 

sledující „dějiny českého/polského/uherského státu.“ Navíc je velmi pravděpodobné, že 

většinu „etnických bariér“ do úvah o politice 10. století vložila až nacionální 

historiografie konce 19. století, jejíž teze občas bez většího rozmyslu přijímáme i dnes.321 

Stejně tak málo ovšem řídila politická rozhodnutí vládců 10. století logika, kterou si dnes 

                                                           
318 Pro zhodnocení situace v roce 936 srov. níže kapitolu 5.3.5. 
319 V době zániku ostatních hradisek v Čechách např. přežívá bez úhony „slavníkovská“ Libice. 

I když – jak se snaží doložit Lutovský – Petráň 2005, s. 74 je možné, že pro likvidaci místní 

konkurující elity postačilo zničit Starou Kouřim. 
320 Pro hodnocení situace srov. dále kapitolu 5.3.11. 
321 Teze naznačené v tomto odstavci podrobně rozebírám níže v kapitole 6.4. 
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nad mapou území můžeme některá rozhodnutí vysvětlovat a jiná naopak „zasvěceně“ 

kritizovat. 

  Jak tedy mohl vypadat zrod politického útvaru, který se snažím – pokud možno – zatím 

nenazývat státem? Na počátku můžeme jako poměrně praktické a pragmatické zhodnotit 

teze, které předestřel Jiří Sláma (viz výše). Jejich kouzlo spočívá především v jejich 

univerzálním využití. Nejde tedy jen o to, zda přemyslovská doména vypadala konkrétně 

tak, jak Sláma popisuje (což je dnes často zpochybňováno), ale o to, že logika budování 

moci vycházela velmi pravděpodobně obecně z obdobných předpokladů. Sledujeme-li 

vývoj ve středověké říši a státu ve střední Evropě, pak v nejranější fázi můžeme najít 

několik shodných rysů s tím, co naznačil Sláma, a dále hledání těchto spojitostí rozvíjet. 

Podrobněji bych se o tomto fenoménu vyjádřil níže v kapitole 6, nyní bych rád vyzvedl 

především souvislosti geografické. 

  Jednak je třeba zdůraznit, že v celé střední Evropě sledujeme po zániku Velké Moravy a 

úpadku Východofranské říše i v souvislosti s příchodem Maďarů fragmentaci politické 

moci.322 V rámci Říše sledujeme velký vzestup role kmenových vévodů, na úkor 

centrálního panovníka.323 O stupeň fragmentárnější se jeví situace na východ od říšských 

území. Lokální vládci zde uchopili moc v rozmezí útvaru, který můžeme nazvat 

„doménou.“ Jedná se vždy o centrální hradiska (zdůrazňuji zde větší počet těchto center), 

které jsou v blízkém okolí doplněny o hradiska, které zřejmě tvoří možný prstenec 

chránící doménu navenek. Nejedná se ovšem zřejmě o typické „hraniční body“, ale spíše 

o jakousi obecnou síť, která pomáhala obsluhovat další, širší oblast. 

  Klíčový v tomto případě je právě větší počet hradisek, která budí dojem významnějších 

jádrových bodů v jednotlivé doméně. Sám Sláma na své notoricky známé mapě nejstarší 

přemyslovské domény umístil do prostoru vymezeného jím předpokládanými hraničními 

hradisky vedle Prahy i Levý Hradec a Budeč.324 Podobně problematické je umístění 

center státní a církevní moci ve vznikající piastovské říši, kde také existuje větší počet 

hradisek, která nesou známky přítomnosti centrální moci, z pozdějšího pohledu 

především Poznaň a Hnězdno, jejichž centrální role přetrvaly i do novější doby, ale i 

Lednický ostrov na spojnici obou center, Hedeč a další, které svůj význam zřejmě 

                                                           
322 Viz. např. Vaníček 2014, s. 59. 
323 Otázka vzniku vévodského úřadu je velmi hojně diskutované téma a samotné spojení 

s jednotlivými říšskými „kmeny“ je možná velmi ošidné. Přesto lze poměrně s klidem konstatovat, 

že v době zmiňovaného přelomu 9. a 10. století tento úřad bez ohledu na svůj původ doznal jisté 

emancipace a v souvislosti s některými domácími konflikty nabyl na konkrétním obrysu. 

Z pohledu práce je asi nejpodstatnější vývoj bavorského vévodství v této době, který podchytil 

Störmer 1991. Ve stručnosti též Zehetmayer 2016, s. 85 a 89. 
324 Sláma 1988, s. 73. 



 
71 

postupně ztratily.325 Je důležité si uvědomit, že tato doména nefungovala na principu 

uzavírajícího prstence hraničních bodů,326 ale spíše se díky těmto opěrným bodům 

rozevírala do krajiny (poloha zmíněných hradisek připomíná písmeno T se spojnicí na 

Lednickém ostrově; v nejstarších generacích větších hradisek ve Velkopolsku ovšem hrají 

ještě významnou roli Ląd a Grzybowo, které otevírají celý tvar více na východ).327 Možná 

že základním problémem využití Slámovy koncepce je právě ono hledání „hraničních“ 

bodů – i když tu máme spíše co do činění s dodatečnou interpretací jeho původní 

myšlenky.328 Sám Sláma uvádí, že hradiska „na okraji“ mohla hlídat přechody přes vodní 

toky a ležela u důležitých cest. Nesloužila tedy jako obranná ve smyslu „uzavírání“ 

daného perimetru (a zřejmě by to v dobovém válečnictví ani nemělo smysl), ale naopak 

ve smyslu rozšiřování zabezpečených prostor směrem ven. Podoba piastovské domény by 

této „strategii“ také nasvědčovala – v krajině se objevuje spíše v nekonvexním tvaru. 

Významnější arpádovské hrady se drží jednak u Dunaje, jednak vystupují do oblouku 

řeky tak, aby z nich mohla být kontrolována oblast řekou opsaná. 

  Centrální sídla vznikajícího arpádovského prostoru ovšem můžeme sledovat spíše až ex 

post,329 původní kočovnická povaha zdejší moci zřejmě pro základní panovnickou 

reprezentaci výstavbu pevných sídel nevyžadovala tak samozřejmě, jak to sledujeme 

jinde. I v tomto případě však zjišťujeme, že v jádru Arpádovci ovládaného Zadunajska se 

nachází hned několik sídel, které se průběžně spojují s centrální mocí – Stoličný 

Bělehrad, Ostřihom, Veszprém, Ráb později i Vacov a Visegrád). Také zde máme jakousi 

doménu, uspořádanou nejstaršími hrady (Ráb, Veszprém a Ostřihom) do trojúhelníku 

pokrývajícího oblouk Zadunajska, zřejmě tedy hlavní zájmovou oblast Arpádovců. 

  Podobnou koexistenci dvou nebo více hradisek na malém prostoru, která působí zároveň 

jako centrální body, známe už na Velké Moravě (Mikulčice, Staré Město a Pohansko 

                                                           
325 Srov. vývoj piastovské domény v době před objevením v písemných pramenech, sledovaný 

v kapitolách 5.3.4 a 5.3.7. 
326 Problém „státní hranice“ v dané době je vůbec jedním ze zásadních témat. Obvykle bývá totiž 

právě hranice chápána jako jeden z hlavních znaků státnosti (např. Macháček 2015, s. 482-483). 

To je pro raně středověké říše ovšem spíše dlouhodobý cíl než realita. Viz např. Urbańczyk 2015, 

s. 170. 
327 Urbańczyk 2015, s. 156, Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 99 a 118. Rámcově se tento 

pohled dostává i do konzervativnější literatury jako Ożóg 2016, s. 76. 
328 Srov. Sláma 1988, s. 75 a např. Třeštík 1997, s. 351-353. 
329 Asi nejstarší zprávou o prvních centrálních bodech říše Arpádovců je zvěst o rozčtvrcení 

Štěpánova protivníka Koppánye. Jeho tělo pak mělo být pověšeno na čtyřech hradech říše, z toho 

ovšem jeden patřil dalšímu předpokládanému protivníkovi Štěpána v Sedmihradsku. Tato zpráva 

se vyskytuje sice až v pozdním prameni (MK14 64, s. 313-314), nicméně Gy. Kristó (1982) se 

postavil za její starší původ. Mezi nejstaršími hrady je zmíněn Veszprém (kde byl Koppány 

poražen a zabit), Ostřihom (zřejmě hlavní sídlo Arpádovců) a Ráb. Dokladem archaičnosti zprávy 

je především chybějící Stoličný Bělehrad, který založil až Štěpán I. (viz MK14 28, s. 290). 

V nejstarších hradech arpádovské domény pak nacházíme i nejstarší biskupství (Vargha 2019, 

s. 140-141; Barabás 2017, s. 120 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 155 a 333). 
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přinejmenším).330 Zde je tvar „domény“ více lineární, což zřejmě odpovídá především 

propojení říše Moravanů s eponymní řekou.331 Nabízí se možnost tedy zobecnit 

polycentrické uspořádání raných středoevropských knížecích domén s tím, že vládcům 

nešlo ani tak o to uzavřít do těchto domén „chráněné území“ (což je zřejmě skutečně 

spíše ozev moderních představ o státě) ale naopak prostřednictvím těchto hradisek získat 

opěrné body pro pohyb po doméně, její alespoň primitivní správu a kontrolu nad 

důležitými „dopravními body“: zcela jistě kontrolu pohybu na řece (v případě Lednického 

ostrova na jezeře) či její přechody. Můžeme předpokládat i další suchozemské cesty. 

  Středočeská doména prvních Přemyslovců by měla podle Slámových představ rozsah 

necelé 2000 km² – musíme ale mít na mysli, že tu pořád počítáme jen s územím mezi 

zmíněnými hradisky a neřešíme otázku dalšího území ovládaného z těchto hradů 

„navenek“. Možná právě tuto možnost měl na mysli Urbańczyk, když popisovaný rozsah 

„říše“ prvních anonymních „Piastovců“ z 30. let 10. století odhadl na 5000 km².332 Prostý 

trojúhelník svíraný mezi lokalitami Ráb, Ostřihom a Veszprém pokrývá plochu necelých 

3000 km². Jak tedy vidíme, můžeme dokonce mluvit i o jisté shodě: Rodové „domény“ 

dynastií, které se v 11. století staly vládnoucími rody ve středoevropských monarchiích, 

pokrývaly zhruba stejné území, zřejmě odpovídající ploše, kterou bylo v daných 

souvislostech možné efektivně kontrolovat při dostupné infrastruktuře, jež se ještě 

nemohla spolehnout ani na „státní“ organismus vrcholného středověku.333 

  Jak se tedy zdá, vychází vznik raně středověké říše a státu skutečně z krystalizačních 

jader, menších domén, o něž se později opřela výstavba větších politických celků. 

Příznačné taky je, že přestože v rodové paměti dochované nám dobovými prameny i 

v moderních badatelských výzkumech můžeme sledovat určitou tendenci k hledání jedné 

lokality, kam se soustřeďují reprezentativní (duchovní a správní) funkce „domény“, 

musíme také připustit, že právě tento pohled je zřejmě skutečně dán až ze situace ex-post, 

kdy se model jediného centra pevně prosadil. Jak sledujeme praxi vznikajících státních 

útvarů, příznačné se spíše jeví, že takové centrum v počáteční fázi vzniku nebylo 

rozhodně pouze jedno a spíše se často stávalo, že vedle sebe existovala dvě či více 

paralelních sídel.334 Můžeme mluvit o jakémsi roztříštěném středu domény. 

                                                           
330 Viz např. Macháček 2015, s. 475. 
331 Viz Štefan 2016, s. 204 a Jan 2010, s. 121. Jestli je propojení názvu Velkomoravské říše a řeky 

natolik pevné, jak tvrdí např. J. Steinhübel (2016, s. 111-112), můžeme pouze teoretizovat. 
332 Srov. výše pozn. 327. Prostá plocha ohraničená hradisky v Poznani, na Lednickém ostrovu, 

v Grzybowu, Lądu a Hedči sotva dosahuje asi 1000 km². 
333 Nabízí se čistě hypotetická úvaha, kolik takto velikých domén mohlo vedle sebe ve střední 

Evropě v desátém století vzniknout. Archeologické stopy ovšem v tomto směru moc nadějí na 

„ztracená státní jádra“ nedávají, i když není vyloučeno, že se ještě dočkáme změn pomyslné mapy 

středoevropského prostoru v této době. 
334 Povšiml si i Štefan 2016, s. 205. 
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  Je pravděpodobné, že nastíněnou částečnou decentralizaci si vyžádala praxe vlády. 

Jednak bylo zřejmě možné díky většímu počtu hradisek lépe kontrolovat oblast a 

dislokovat zdroje tak, aby se rozsáhlá knížecí domácnost, obsahující kromě samotné 

rodiny i řadu služebných lidí a samozřejmě vojenskou družinu, snáze uživila pomocí 

okolních zdrojů. Další eventualitu přináší nutnost zaopatřit ostatní členy rodiny, i když se 

jedná o rizikový faktor, který mohl snadno přerůst v aktivní soupeření v rámci vládnoucí 

vrstvy.335 Jisté vysvětlení přináší také možnost zakládání sezónních sídel, která vyplývala 

opět z hospodářských předností jednotlivých lokalit. V neposlední řadě je možné zmínit 

otázku vojensko-strategickou: Více opevněných bodů poskytovalo „krytí“ v případě 

obklíčení jednoho z těchto center a rozbíjelo tak možnosti útočníků zasadit jedinou 

zdrcující ránu přímo středu domény. Takové krytí mohlo fungovat jak na malém 

prostoru,336 kde vznikaly jakési „deglomerace" (termín uvádí Urbańczyk)337 osídlení a 

opevnění, tak v rámci celé domény.338 Vzdálenost mezi jednotlivými body musela zřejmě 

odpovídat logistické realitě doby – osoba putující mezi ohrazenými body měla v ideálním 

případě překonat tuto vzdálenost nejvýše za den.339 

                                                           
335 Náznakem této situace je např. soupeření Václava a Boleslava. Václavovi se de facto mohlo stát 

osudným, že se při oslavách boleslavského posvícení ocitl „v domácnosti“ svého bratra, který mu 

sice byl podřízen, ale na hradisku byl svým pánem a měl zde svou osobní družinu, která si cenila 

více svého pána než knížete Václava (srov. popis atentátu Třeštík 1997, s. 432-435). Boleslav pak 

naopak musel při svém násilném nástupu k moci zlikvidovat ohniska odporu, která mohla spočívat 

v posádkách loajálních k pro nás poněkud nejisté „straně“ Václava (viz CFB, s. 187; 1SL, s. 18, 26 

a 41; CFČ 9, s. 61; ŽVK 20, s. 161; ŽUV 8, s. 76-77 a 2SL 20, s. 113; možná šlo dokonce o jeho 

užší rodinu, kterou naznačuje 2SL 16, s. 106-107 (za předpokladu, že ji ostatní hagiografie 

zamlčela), což by mohl potvrdit nález masového hrobu na hradisku Budeč (Bartošková 2014, 

s. 88-92 a 111-113). 

Zcela originální je pak úvaha, že Měšek II. mohl mít ve Velkopolsku k dispozici vlastní hradiska – 

jakýsi nespojitý úděl, vyvozovaná z faktu, že zde už za života jeho otce obíhaly mince ražené 

s jeho jménem a se zcela originálním programem (Suchodolski 2012, s. 284). 

Z dalších zpráv jsou nejisté náznaky faktu, že některá sídla měly už v této době, dlouho před 

vznikem věnných měst, vyhrazeny ženské členky dynastií: Kněžna Ludmila Tetín (legendy FPB 5, 

s. 473 a ŽUV 3-4, s. 30-35 uvádí Tetín jako místo, kam se uchýlila Ludmila do exilu, dokonce zde 

snad po nějakou dobu pobývala; dle Profantové 1996, s. 104 mohla mít Ludmila na hradisku 

dvorec), královna Emma snad Mělník (viz obecně Kilián – Polanský 2008, zejména Meduna 2008) 

a v uherská kněžna Sarolt se svými následnicemi Veszprém (u tohoto města je příznačně poražen 

Štěpánův nepřítel Koppány, jenž se snažil získat trůn sňatkem se Štěpánovou matkou – viz níže 

pozn. 968 a 1189; Veszprém je zvlášť zmíněn jako místo, o nějž pečovala Gizela, v LŠV 9, 

s. 385), viz Barabás 2017, s. 121; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 209 a Zsoldos 2000. 
336 Dost možná tak lze interpretovat na pohled zmatečnou pramennou zprávu, kterou nám přináší 

DSW (pro všechny související citace pramenů viz výše pozn. 79). Ota I. v roce 950 obléhá 

neznámého Boleslavova syna u hradu Nový (Nova, Niuunburg), ale vzápětí je sám Boleslav na 

scéně a dokonce „vychází z hradu“. Nabízí se otázka, jestli tímto novým hradem není pražský 

Vyšehrad, což by celou scénu vysvětlilo skutečně elegantně – zatímco Ota obléhal Vyšehrad, který 

se neodvážil ztéct kvůli strachu z vpádu z pražského hradiska, Boleslav měl jeho tábor na dosah 

ruky a mohl sem přijít vyjednávat. 
337 Urbańczyk 2015, s. 240. 
338 Podobně (v podmínkách vznikající piastovské říše i obecně) i P. Urbańczyk (2015, s. 221-225), 

který uvádí vesměs stejnou paletu argumentů. 
339 Pro polské prostředí např. Kóčka-Krenz 2017, s. 113. 
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  Je jasné, že mezi těmito centrálními body nakonec převládl jeden, který postupně 

převzal i možné dílčí funkce od ostatních sídel, i když – jako v případě piastovského 

Velkopolska – mohla být polycentrální povaha vlády udržována delší čas. Dalšími 

důvody, které ovšem již působí mnohem hypotetičtěji, je eventuální funkční odlišnost 

hradisek z pohledu státní organizace. Některá hradiska mohla sloužit jako soukromá, kde 

panovník byl skutečně doma a bezprostředně kontroloval domácnost a užší družinu, na 

jiných se vyskytoval jako veřejná osoba, jejíž pobyt zde měl více charakter rituální a 

vládní.340 Potíž spočívá ale v tom, že si nejsme vůbec jisti, zda tato dichotomie soukromé 

a veřejné moci vznikla dříve než ve vrcholném středověku, kdy jsme schopni některé její 

náznaky sledovat. Nabízí se také možnost, že jedno z centrálních hradisek bylo v době 

christianizace bezprostředně spojeno s novým kultem, zatímco na ostatních mohl být 

duchovní život udržován po delší dobu ve starých kolejích.341 Nová víra mohla vyžadovat 

radikálnější opuštění starých tradic a vybudování nového sídla, od počátku 

projektovaného jako křesťanské, mohl být symbolický akt vládce hlásícího se k nové 

víře.342 

  Pokud ale máme skutečně opustit pohled ex post, měli bychom se ještě porozhlédnout, 

zda prameny či literatura nabízejí nějaké informace o dalších doménách mimo tři 

rozhodující proto-státní jádra. V rámci území, na nichž se posléze vytvořily raně 

středověké státní útvary, těchto bodových proto-států mohlo určitě vzniknout více. Určité 

náznaky skutečně máme. V tomto smyslu se nabízí především Krakovsko, jakási možná 

„menší říše“, která se ale nakonec – podle mínění některých autorů po epizodě 

samostatného rozvoje, možná nějakým způsobem podchyceného v pramenech pod 

                                                           
340 Takto např. nabízel interpretovat fakt existence dvou hradů v Pražské kotlině M. Wihoda 

(pokud je mi známo, zatím tuto teorii tlumočil pouze na svých přednáškách) – Vyšehrad by měl 

fungovat jako „soukromý“ přemyslovský hrad, zatímco Praha byla sídlem veřejných státních 

institucí. Pokud si ale uvědomíme, že Vyšehrad se objevuje i jako místo, kde je (také) český kníže 

provoláván (viz např. Razim 2017, s. 152), a ve světle nálezu reprezentativního paláce na 

Vyšehradě (Moucha – Nechvátal – Varadzin 2015, s. 584-589) se sice tato teorie jeví méně 

pravděpodobná, ale obecně existence „soukromého sídla“ představuje další možné vysvětlení pro 

paralelní vznik dalších center vlády. Tady už ovšem pracujeme se zcela konkrétní teoretickou 

představou o formě panovnické moci, která naznačuje možnost separace dynastie a státu. Dále je 

otázkou, v které době již měli vládcové střední Evropy tolik prostředků, aby si mohli vybudovat 

opevněné sídlo jen „pro rekreaci“. 
341 Určité náznaky pro odlišení „panovnického“ hradiska od hradiska „církevního“ (zde dokonce 

přímo „arcibiskupského“) jsou sledovány na Moravě, kde je sídlo vojensko-politických elit 

spojováno s Mikulčicemi, zatímco na Starém Městě jsou hledány arcibiskupské chrámy či 

dokonce klášter. Podobnou dichotomii naznačují někteří polští badatelé (Poznaň bývá považována 

za jakýsi „vladařský“ hrad, zatímco v Hnězdnu je předpokládáno spíše kultovní místo, původně 

možná ale pohanské – pročež tu byl umístěn hrob sv. Vojtěcha, srov. Urbańczyk 2015, s. 230). 
342 Jednoznačně od základů křesťanským sídlem je ovšem Stoličný Bělehrad v Uhrách, kde sice 

nevznikla diecéze (biskupství je tu založeno až v 18. století), ale je založen Štěpánem I. jako 

křesťanské korunovační místo a případná nekropole uherských králů – srov. výše odkaz v pozn. 

329. V Čechách i Polsku takové jednoznačné lokality ovšem scházejí, i když Hnězdno zřejmě do 

pohřbu sv. Vojtěcha asi nehrálo v piastovské říši tak významnou úlohu, jak se domnívala starší 

literatura, a jeho význam je tak spojen až spíše s křesťanským kultovním místem. 
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jménem Bílého Chorvatska343 – nestala jádrem žádného samostatného útvaru, jen 

„druhým“ centrem české a polské říše. Zde ovšem bude třeba ještě silně zvažovat, do jaké 

míry máme před sebou spíše historiografický fakt, než realitu politiky 10. století. Krakov 

zcela jistě fungoval v druhé polovině tohoto věku jako významné centrum, o jehož 

dřívějším významu leccos naznačují prameny.344 Na druhou stranu tento „předstátní“ 

Krakov (či jiné centrum v dané oblasti), jenž se snad měl stát i dalším lokálním centrem 

Velké Moravy (možná dokonce i její církevní organizace), zatím uniká archeologům, 

kteří – v osobě Przemysława Urbańczyka – na nedostatek pramenů reagují přirozeně 

zpochybněním existence „malopolského“, „krakovského“ či „vislanského“ politického 

útvaru.345 

  Podobně skeptický byl ostatně zmíněný archeolog Urbańczyk i vůči další samostatnější 

jednotce, která se stala perspektivní součástí vznikajícího piastovského světa – 

Pomořanům. Náznak existence rozvinutého centra ve Wolinu346 lze skutečně přisoudit 

                                                           
343 Bílé Chorvatsko pomyslnou mapu raně středověké Evropy nicméně ve většině literatury 

opustilo. Je otázkou, zda se tak stalo skutečně po zásluze (a můžeme se klonit k přesvědčení, že 

ano, srov. pozn. 10), jelikož se jedná o historiografickou fikci, nebo zda je to vlastně důsledek 

toho, že v moderním bádání schází národní tradice, která by historické Bílé Chorvatsko využila 

jako zemi „svých předků“. 
344 Prvním náznakem je zpráva Života Metodějova (dále jen ŽMe), která hovoří o násilné 

christianizaci „mocného knížete na Visle“ (ŽMe 11, s. 156). Příznačné je, že tu není nijak 

zmiňován přímo Krakov, pouze naznačen význam místního regionu. O několik desítek let později 

zmiňuje Krakov jako důležitou část říše Boleslava Ukrutného ibn Jakub (ZOS 2, s. 411 a 5, s. 413) 

a následně je hrad zřejmě objektem sporů mezi přemyslovskou a piastovskou říší (srov. DIu 

v pozn. 889 a zprávu KČK v pozn. 892). Viz též Urbańczyk 2015, s. 188-189. Celý problém 

nadvlády nad touto oblastí koncem 10. století řeším dále v kapitolách 5.3.10 a 5.3.11. 

U krakovského biskupství (založeného nesporně nejpozději v roce 1000, jak svědčí KDM IV, 

45(28), s. 184-185) je někdy v náznacích hledána historie sahající před rok 1000. Jakési dřívější 

biskupy v Krakově zmiňují polské ročníky a katalogy krakovských biskupů (MPH nova series V, 

Warszawa 1978, s. 217: Prochor a Prokulf či Lambert; viz též APT 970, 986 a 995, s. 49-50). Tito 

biskupové bývají střídavě spojováni s nadvládou Přemyslovců (Strzelczyk 2016, s. 107 

předpokládá, že ve skutečnosti šlo o olomoucké biskupy z 10. století; podobně Labuda 2002a – viz 

problém moravského biskupa níže v pozn. 799; skepticky Matla 2017, s. 104), či dokonce Velké 

Moravy (takto Jan 2006, s. 258). Je ovšem také možné, že jména odkazují na tradici, která jen 

o málo předchází roku 1000 a je už tak stejně spojena až s piastovskou vládou (Matla 2017, s. 102, 

pozn. 101). 

Na krakovském Wawelu také zatím nebyly nalezeny žádné stopy architektury, kterou by bylo 

možno jasně spojit s jakýmkoliv předpiastovským obdobím (Firlet – Pianowski 2016, s. 14-17 a 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 101). O něco lépe můžeme doložit existenci 

opevňovací „přemyslovské“ architektury před koncem 10. století v krakovském podhradí (Okoł; 

viz Kukliński 2016, s. 36), kde se nacházejí i stopy po velkomoravském období (viz další pozn.). 
345 Urbańczyk 2015, s. 61 a 91-93 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 101. Dle 

Urbańczyka je historiografickou fikcí jak kmen Vislanů, tak případný vznikající protostát 

„mocného knížete na Visle“, ať už v Krakově, či na jiném hradisku poblíž. Obecně lze pouze říci, 

že zdejší oblast byla pod dlouhodobým vlivem Velké Moravy a zdejší politický život mohl být 

přítomností tohoto vzoru poněkud „urychlen“ (viz Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 89 a 

Urbańczyk – Rosik 2007, s. 265). Asi nejzajímavější argument podporující význam zdejší lokality 

i ve velkomoravském období je vcelku známý nález „pokladu“ železných hřiven z 9. století 

v krakovském podhradí (naposledy např. Kukliński 2016, s. 36, kde i pozitivnější pohled na otázku 

existence vislanského knížectví, či přehled debaty Polek 2017, s. 33-38 a 42-43). 
346 K tomuto zajímavému přístavu na Baltu, který by sám o sobě mohl představovat vynikající 

předmět medievistické monografie viz v poslední době např. Urbańczyk 2016; týž 2015, s. 207-
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spíše obchodním aktivitám mnoha okolních etnik a přístav v ústí Odry by tak bylo možné 

označit spíše za emporium než rozvíjející se kmenové či proto-státním centrum.347 Asi 

nejpádnější argument pro samostatnou pozici Wolinu do pozdější doby představuje fakt, 

že i při dočasném ovládnutí pomořského prostoru koncem 10. století348 Boleslav Chrabrý 

neumístil nově založené biskupství do tohoto bezesporu důležitého přístavu. I když se 

cítil být zde vládcem schopným zajistit christianizaci tohoto prostoru, Wolin zřejmě jeho 

moci unikal a nebyl tak zřejmě spojen s okolím tak pevně, jak by se mohlo zdát. 

I v Pomoří tedy marně pátráme po skutečném kmenovém či protostátním centru. 

  V budoucím uherském prostoru mohla hrát podobně významnou roli Nitra. Potíž ovšem 

spočívá v tom, že krom jednoznačného významu hradiska v dobách velkomoravských, 

máme jen velmi malou představu o tom, co lokalita znamenala v dobách rané arpádovské 

říše.349 A Ján Steinhübel, který věnoval velmi rozsáhlou monografii prostoru západního 

Slovenska v raně středověkých dějinách, otázku geografického rozložení této „říše“ a 

případně její další sídla či domény zcela opomíjí (stejně jako otázku, jestli se kolem 

10. století v oblasti vytvořila nějaká silnější alespoň archeologicky detekovatelná 

doména).350 Pokud můžeme vzít v potaz rozložení osídlení a hradisek v regionu 

pozdějšího Slovenska ve velkomoravské době, působí jako potenciálně zajímavé oblasti 

okolí Děvína a Bratislavy, dále shluk hradisek na Váhu s možným centrem ve 

velkomoravské Pobedimi, okolí Tekova na Hronu a některá další sídla.351 Problém je, že 

ve většině případů se můžeme spolehnout jen na archeologii, která nám sice poskytne 

poměrně plastický obraz, ale jen obtížně ji lze interpretovat co do politického významu 

jednotlivých lokalit. Písemné prameny pak pro mne nejzajímavější období vývoje 

pomíjejí úplně, posléze jsou podřízeny vidění vznikajícího uherského státního celku a 

                                                                                                                                                               
219 (v kontextu mého výzkumu) nebo poslední archeologické studie jako Filipowiak – Gierke – 

Kokora – Kowalska 2016 a Janowski 2015) 
347 Přesvědčení o existenci Woliňanů zakládá především nejistá zmínka ve zprávě ibn Jakuba 

(srov. ZOS 8, s. 415, ale i Kowalski 1946, s. 95, pozn. 84) a polomytické líčení o tom, jak z tohoto 

kmene měly vyjít všechny ostatní slovanské národy (RDZ 34, s. 62-65). K tomu viz ale i tezi 

Třeštík 2003, s. 40-41, kde je naznačeno, že vůbec nemusí jít o historický Wolin. Vcelku 

přesvědčivě zpochybnil existenci „kmene Woliňanů“ Urbańczyk 2015, s. 87-91 a 199-200. 
348 To zase jednoznačně dokládá snaha rozšířit sem církevní správu v podobě biskupství 

v Kolobřehu KDM IV, 45(28), s. 184-185 a rámcově též snad zpráva KČP I, 6, s. 32. 
349 Resp. opět jsme svědky sporu, v němž sebevědomí domácích archeologů a historiků tlumí 

badatelé z Maďarska, kteří většinu zpráv odkazují až na potvrzené prameny z dob rozvíjejícího se 

arpádovského státu. 
350 Viz passim jeho práci Steinhübel 2016. Shrnutí pohledu na Nitransko (v užším slova smyslu, ve 

velkomoravské době) prezentoval např. Lukačka 1997, zaměřuje se ovšem na celé osídlení, a 

nejen na případná hradiska elity. 
351 Mapu osídlených a opevněných lokalit na Slovensku uvedl Šalkovský 2002, s. 124. Obecně lze 

další informace čerpat z celé kolektivní monografie, jejíž je tato studie součástí. Zjevné je, že i 

s ohledem na povahu „slovenské“ krajiny se osídlení v celé oblasti strukturuje údolími řek 

v převážně severojižním směru a lineární podobě jako na Moravě. Paradoxně pak může působit 

vznikání nových hradisek v 10. století, které nemusí znamenat jen „odboj“ proti Maďarům, ale 

prostě jen etablování nových elit, které mohly být s kočovníky v souladu (Hudáček 2016, s. 37). 
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nezřídka samy nabízejí existenci určitých „fantomových“ lokalit, které zase nedokáže 

jednoznačně určit archeologie.352 

  Podobný problém představuje Blatensko s jádrem v Blatnohradu (Zalaváru), kde sídlila 

slovanská nobilita v 9. století.353 Také zde je hlavní otázkou případná kontinuita 

politického života. Jistý náznak významu této oblasti představuje fakt, že z blízké Šomodi 

pocházel největší oponent svatého Štěpána,354 a to, že v samotném Zalaváru byl za vlády 

prvního uherského krále vybudován nový klášter.355 Dalším politickým centrem, 

spojovaným naopak s byzantskými vlivy, je Sedmihradsko, kde se na přelomu 10. a 

11. století setkáváme s vládou dynastie „Gyulů“.356 Vývoj v této oblasti bude pro nás o to 

zajímavější, že zde dokonce nacházíme stopy po christianizaci.357 Velmi enigmaticky pak 

působí mocenská základna jistého Ajtonye (Achtuma), který je doložen především 

z gerhardovských legend.358 Kvůli pochybnostem o jeho etnickém původu není příliš 

jasné, zda jeho vláda je fenoménem zapadajícím do etnogeneze Maďarů nebo Bulharů, či 

jiného ze sousedních etnik. Také zde máme jasné stopy po christianizaci, doložené přímo 

uherskými prameny.359 Potíž v oblastech kontrolovaných maďarským kmenovým svazem 

spočívá i v tom, že v dobách po jejich vpádu zřejmě skutečně nehrála fyzická 

infrastruktura hradisek tak velkou roli, a jejich vznik je tu spojen vlastně až s obdobím 

jasného monopolu moci Arpádovců (v Sedmihradsku jsou pak v této době osidlovány 

římské ruiny). 

                                                           
352 Viz problém hradu Salis, jímž se zabýval samostatně nedávno Hudáček 2016. Bohužel – i on se 

nakonec spolehl na nepříliš bezpečné vyprávěcí prameny a archeologické vykopávky spíše 

předjímá, než aby je kriticky analyzoval (zejména s. 23-28). 
353 Existenci rozvinuté „domény“ by mohly naznačovat zmínky o počtu vysvěcených kostelů na 

území podléhajícím Pribinovi a Kocelovi, které zmiňuje Conversio Bagoariorum et Carantanorum 

(dále jen CBC) 11, s. 122-127; v literatuře naposledy Steinhübel 2016, s. 151-158. 
354 Třebaže původně se mělo snad jednat o území kapitána (Vér)Bulču (MK14 33, s. 292 uvádí, že 

sídlil u Balatonu) a rod Koppánye v této době měl sídlit na východě Panonie v Nyírségu (tamtéž 

31, s. 291), je poté sám Koppány jasně zmíněn jako šomoďský kníže (tamtéž 64, s. 313). 
355 Přehled současného pohledu na vývoj karolinského Zalaváru podal naposledy Szőke 2018; viz 

ale i jeho starší souhrnné práce 2007 a 2001. O zasvěcení nového arpádovského kostela se zřejmě 

(jako jednom z pouhých dvou podobných počinů v době Štěpána I.) zmiňují Bratislavské anály 

(ABr 1019, s. 125; srov. též ovšem zřejmě padělanou listinu o založení kláštera DHA, s. 86-92, 

č. 14). Zalavár je pak zmíněn v LGV 9, s. 493 jako jeden z prvních klášterů v Uhrách. K tomuto 

konventu viz Hervay 2001, s. 524-525. 
356 K této dynastii srov. níže v kap. 5.3.9. u pozn. 837 a dále 5.3.13, pozn. 1049. K problematice 

titulu a jména gyula/Gyula viz v kap. 6.1, pozn. 1117. 
357 Srov. níže v pozn. 712. 
358 Pro více informací srov. níže pozn. 1050. 
359 Zatímco LGM celou epizodu s pokořením Ajtonye přechází obecnými slovy jako 

protipohanskou akci, LGV 8, s. 489-490 prozrazuje, že Ajtony byl pokřtěn ve Vidínu, a třebaže 

byl nehodný křesťan, praktikující mnohoženství, ve svém městě dal postavit klášter svatého Jana. 

Pramen popisující tyto události je sice pozdní, může ovšem čerpat ze starší tradice. Není po mém 

soudu důvod, proč by případný fabulující autor konstruoval svým křesťanským hrdinům nepřítele 

tak málo stereotypního, a navíc také křesťana. 
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  Oproti rámcově prázdné krajině polských plání a obsazeným zákoutím Uherské nížiny 

předpokládali v relativně malém světě České kotliny někteří badatelé další vznikající 

doménu v severních či severozápadních Čechách, někdy ztotožňovanou s bájným 

„luckým“ knížectvím.360 A malé „knížectví“ je identifikováno i v jižní Čechách na 

přelomu 9. a 10. století.361 Z prostých zpráv archeologů je pak velmi obtížné vyčíst, do 

jaké míry se např. „knížectví“ postulované Lutovským v jižních Čechách vyrovnalo 

tomu, které ve stejné době budovaly první dvě generace Přemyslovců kolem Prahy. Další 

náznak podobně závažné koncentrace moci se pojí s fenoménem tzv. Slavníkovců. Ač na 

samu existenci „nezávislého“ knížecího rodu pohlížím skepticky, je třeba vcelku vážně 

brát v úvahu fakt, že minimálně po jistou dobu zřejmě i ve východních Čechách 

existovala hradiska přinejmenším co do významu srovnatelná s přemyslovským 

„projektem“.362 

  Ocitám se před nesnadnou otázkou, jestli mohu srovnat (navíc v diachronní komparaci) 

situaci v Polsku, kde Przemysław Urbańczyk prakticky odmítl možnost, že by 

Piastovcům kdekoliv na rozlehlých pláních rostla z archeologického pohledu významná 

konkurence, se situací v Čechách, kde sice byly v odborné literatuře „sprovozeny ze 

světa“ ostatní kmeny (i když občas se tato teze ještě v různých podobách ještě vynoří),363 

ale rozhodně nejsou odmítána další, regionální centra moci, která měla představovat na 

Přemyslovcích nezávislá politická centra, která ovšem zmizela a s výjimkou dvou tří 

náznaků364 v písemných pramenech nezanechala žádnou stopu.365 Osobně bych byl 

                                                           
360 Například Sláma 1988, s. 80, ale částečně i Bartošková 2014, s. 12 a 16 a spolu s kmenovými 

reminiscencemi i Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 83. Soupeření těchto dvou entit se 

pak mělo odrazit v české lidové epice, kterou později zaznamenal Kosmas (srov. dále pozn. 1075), 

ačkoliv ji spojil už s obdobím vlády pohanských předchůdců Bořivoje. Vcelku skepticky ale 

hodnotí existenci nějakého mocenského útvaru v této oblasti Petr Čech (2000, s. 159) 
361 Starší teorie v tomto směru nedávno ověřil Lutovský 2011, s. 203-213. K samotné otázce 

existence knížectví se naposledy pozitivně vyjádřil Vaníček 2014, s. 66. 
362 Význam hradiska Kouřim zhodnotila naposledy Profantová 2006; srov. též hodnocení Lutovský 

– Petráň 2005, s. 14, ale i Bartošková 2000, kde konstatováno výrazné propojení zdejší hmotné 

kultury s velkomoravskou. Může jít dokonce o sídliště velkomoravské emigrace (Macháček 2016, 

s. 42). Význam Libice a dalších potenciálních „slavníkovských“ hradišť přes značnou skepsi 

k „nezávislosti“ rodu Slavníkovců a rozsahu jejich panství nakonec potvrzuje i poslední 

zhodnocení nálezů Lutovský – Petráň 2005, s. 19 a 60-88. Historicky je význam této oblasti 

spojován s kmenem „Charvátů“ (viz naposledy Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 83). 
363 Zbytky této „kmenové“ historie nacházíme především v zahraniční literatuře, např. Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 83 a 91. Asi „nejvitálnější“ jsou stále Chorvaté (coby 

východočeský kmen) a Lučané (ovládající Poohří). 
364 Jednak je to poněkud nejistě doložený kníže Slavibor, jenž podle Kristiána sídlil na Mělnicku 

(ŽUV 3, s. 24-25; jeho původ z této oblasti ale není jednoznačně jistý, srov. dále pozn. 1170), dále 

zmínka téhož pramene (ŽUV 10, s. 100-103) o knížeti z Kouřimi, jehož až Dalimilova kronika 

(Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 30, ed. DAŇHELKA, Jiří, HÁDEK, Karel, 

HAVRÁNEK, Bohuslav, KVÍTKOVÁ, Naděžda, Praha 1988, s. 351-352) pojmenuje Radslav a 

kterého si měl podrobit sv. Václav. Dále (jen s určitou pravděpodobností, srov. níže v kapitole 

5.3.5, pozn. 673) zvláštní bezejmenný subregulus, kterého poráží Boleslav ihned po svém nástupu 

k moci (DSW II, 3, s. 68-70). Nakonec je to celý fenomén Slavníkovců, kteří bývají někdy 

pokládáni za poslední „lokální“ knížecí rod v Čechách. (K tomu dále podrobněji u pozn. 863). 
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skeptický k tomu, jakou roli ve skutečnosti tato „regionální“ hradiska366 hrála. Není 

ovšem také vyloučené, že zde sledujeme jev jakéhosi vyššího nahuštění protostátních 

útvarů daný zejména blízkostí k velkému kulturnímu vzoru, který stále mohla 

představovat Říše.367 Není po mém soudu náhodou, že ve všech třech s jistotou se 

rozvíjejících politických formacích střední Evropy můžeme jádro nalézt geograficky 

poněkud vychýlené z pomyslného středu směrem na západ, směrem k prostoru Říše 

(podobně se „zahustil“ politický život v těch oblastech Uher, kam dosahoval vliv 

Byzance).368 

  Abychom výčet náznaků proto-státního dění měli skutečně kompletní, je třeba zmínit 

ještě fakt, že na troskách samotného jádra Velkomoravské říše bývají hledány různé stopy 

politického života. Jistý zájem přitáhlo hradisko na Pohansku, kde doložený druhý kostel 

skýtá rozličné možnosti interpretace, nemluvě o obchodních aktivitách v blízkém okolí.369 

Zcela jistě zajímavé je Znojmo, kde rozsáhlá nekropole po mém soudu naznačuje 

možnost, že se sem na počátku 10. století přemístila část elity, původně žijící v úvalech 

na Moravě, a díky lepším přírodním podmínkám odolala dalším maďarským útokům až 

do 40. let 10. století.370 Podobně se v první polovině 10. století krátce rozvíjelo slovanské 

hradiště v lokalitě Sand na Rábě, než se stalo obětí maďarského vpádu zhruba ve stejné 

době.371 Lze zmínit i „dominium ctihodného muže Josefa“, snad slovanského velmože, 

které na dřívějším velkomoravském území, dnes ovšem uprostřed Rakouska, na základě 

písemných pramenů hledají historici.372 Také zde ovšem platí teze o geografické blízkosti 

ke kulturně-politicky aktivnějšímu Podunají. 

  Jak vidíme, archeologie je ovšem při hledání alternativních proto-státních center 

poněkud dvojsečná zbraň – občas „ve službách historie“ hledá kmeny tam, kde jsou podle 

zpráv některých pramenů předpokládány (aniž by k tomu byl ale výraznější důvod 

v rámci nalezeného materiálu), občas dokonce na základě nalezených seskupení obyvatel 

                                                                                                                                                               
365 Podobně si mlčení pramenů všímají Lutovský – Petráň 2005, s. 11. 
366 Štefan 2016, s. 202-203 uvádí až 70 opevněných lokalit. Je ovšem obtížné z těchto prostých 

nálezů vyčíst míru politické konsolidace, která je s budováním těchto hradeb spojená. 
367 Podobně v otázce křesťanství Berend 2018, s. 15. Je pravděpodobné, že Říše působila jako 

kulturní vzor vyzařující do okolí i v jiných ohledech. 
368 Podobný postřeh viz Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 90. Bylo by ovšem dobré do 

budoucna tuto tezi soustavně ověřovat větší komparací s archeologickými nálezy v oblastech 

severovýchodu zkoumaného regionu. Archeologie by mohla sloužit jako významný korektiv zpráv 

písemných pramenů, které zahušťují dění v oblasti kolem Říše ze zcela jiných, pragmaticky 

daných důvodů. 
369 Viz naposled obecně Macháček – Wihoda 2016, zejména Macháček 2016. 
370 Viz naposledy Kouřil 2016, s. 117-120 a Měřínský 2014, s. 200. Steinhübel 2016, s. 258 po 

mém soudu poněkud chaoticky spojuje zánik tohoto hradiska s předpokládanou novou válkou 

s Maďary kolem po roce 920. 
371 Zehetmayer 2016, s. 88. 
372 Viz Zehetmayer 2018, s. 171-173; týž 2016, s. 84-85 nebo Wihoda 2010a, s. 90. 
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vytváří ad hoc geografické názvy kmenů,373 někdy pak ale naopak celý problém rozetne 

s tím, že nálezy prostě nepostačují ke konstatování vyšších forem politického života a 

identity.374 Pokud budeme důvěřovat interpretacím archeologů české kotliny, musíme 

konstatovat, že v různých částech střední Evropy můžeme nalézt různě hustou a 

„rozvinutou“ úroveň takovýchto vznikajících domén – více se jich zřejmě nacházelo 

v oblastech bližších Dunaji a v sousedství Říše, zatímco na (severo-) východ stopy po 

podobném vývoji poněkud slábnou a řídnou. Zdůrazňuji ovšem také nepřesnost pojmu 

„rozvinutosti“, který sám o sobě může naznačovat jakýsi lineární vývoj, po němž mohl 

vývoj podobných předstátních formací postupovat. Po mém soudu je sice dobré si 

orientačně uvědomit, že některé bodové proto-státy v některých ohledech (obchod, přijetí 

křesťanství, nezávislá moc zdejšího vládce) jiné konkurenty „předehnaly“ a posléze se 

staly oblastmi jádrovými pro větší a plošné říše a státy, nejedná se ovšem o vývoj lineární 

a jediný možný. Sama existence útvaru Velké Moravy naznačuje, že někdy mohl tento 

růst, ač významně urychlený, vést do různých slepých uliček, v nichž se „opožděnější“ 

útvary (v kontextu Velké Moravy například Čechy a konkrétně pražská doména 

Přemyslovců) jeví jako ve výsledku progresivnější, protože posléze moravské jádro moci 

nahradily. 

  Dosavadní popis geografického vývoje říše a státu přinášel vesměs jen omezené 

připomínky k „tradičnímu“ popisu situace. Nyní bych se rád zaměřil na alternativní 

možnost, jak chápat další územní rozvoj takovýchto domén, která se už prakticky 

vymezuje proti dosavadnímu pohledu na vznikající státní formy. Ve stručnosti lze 

dosavadní pohled prezentovat jako hypotetickou sněhovou kouli, která se (byť do jisté 

míry tvarově nepravidelně) nabalovala na dané jádro a rostla až do doby, kdy dosáhla 

kritické velikosti a nastala krize, při níž již nebylo pro vládce možné uživit státní útvar 

jen výbojnou politikou. Problematický dosavadní pohled je podle mne příliš zatížen 

vnímáním státu jako ohraničené plochy rozrůstající se spojitě do dvourozměrného 

prostoru mapy.375 

  Z mého pohledu se sice prostorová dispozice vznikající státní moci dá do map zanášet, 

ale spíše v podobě kvalitativního diagramu. Především je třeba si uvědomit, že 

kontrolované území bylo velmi nestejnoměrně obýváno. V rozsáhlých oblastech, 

především horských, předpokládá archeologie dodnes jakési území nikoho, v praxi 

především hluboké pralesy, které z hlediska vlády nebyly příliš zajímavé. Řídké, pokud 

vůbec jaké zalidnění a malý strategický a obchodní význam po mém soudu redukoval 

                                                           
373 Takový přístup naposledy prezentuje vcelku konformní „výroční“ publikace Ożóg 2016, s. 52-

55. 
374 Viz inspirativní text Urbańczyk 2015, s. 67-115, zejména s. 85 či 110-111. 
375 Srov. podobný pohled Semotanová 2016, s. 31. 
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snahu vládců ovládat tyto oblasti na minimum. Fakticky zde nebylo co ovládat. Rozdíl 

mezi úrodnějšími oblastmi plnými obyvatel a neúrodnými horami, lesy a někde také 

močály byl jistě velký a můžeme počítat i s tím, že přechody mezi oběma extrémy 

nabízely větší škálu různých možností osídlení. 

  V momentě, kdy moc vládců překročila území těchto malých domén (jejichž povahu 

jsem se pokusil nastínit a které i co do velikosti dobře odpovídají jedna druhé), mohla 

expanze v zásadě probíhat dvěma způsoby. Panovníci mohli buď šířit svůj vliv formou 

„měkkého“ tlaku do oblastí, kde srovnatelná moc chyběla, nebo naopak útočit do území a 

oblastí, kde už existovala místní moc alespoň částečně srovnatelná s mocí expandujícího 

knížete. Oba tyto případy můžeme teoreticky demonstrovat na zmíněném případu území 

Vislanů. Zatímco se část historiků domnívá, že šlo o existující doménu, která tedy zřejmě 

měla svou, byť nám neznámou elitu, již museli Přemyslovci odstranit nebo podmanit, 

druhá část je přesvědčena o tom, že první mocenské centrum zde vytvořili až Přemyslovci 

mezi populací, která žádné vyšší formy politického života neměla. 

  V případě zmíněného „měkkého“ tlaku mohlo jít o pozvolný a nikým příliš nerušený 

proces. Nejsme si bohužel vůbec jisti, jaké společenské uspořádání v těchto oblastech 

předcházelo vzniku státních center. Pokud šlo o řídce osídlené, okrajové oblasti, vzdálené 

od hradů expandujících knížat, můžeme si představit, že kontrola probíhala jen velmi 

nárazově, snad občasným příchodem osob pověřených výběrem nárazových dávek.376 

V raných formách státní moci asi nemělo toto počínání daleko k násilné formě. Do 

„měkkého“ tlaku lze v této době jistě zařadit i různou formu kolonizování, např. pomocí 

usazení zajatců v krajině teprve potenciálně určené k obývání a obdělávání.377 Takovéto 

přesidlování osob ovšem samo o sobě představuje důležitý argument: naznačuje, že 

vládci mohli svou moc měřit spíše movitými poklady a ovládanými lidmi než půdou. 

Obraz mocného vládce, který přehlíží širé lány, je tak nejspíše až konstrukcí moderní 

doby, kdy populační nárůst učinil z půdy reálně cenný majetek.378 Ve zkratce jde o další 

argument, proč nedávat velkou váhu mapovým znázorněním státní moci v raném 

středověku. 

                                                           
376 Jediný srovnatelný doklad v pramenech pro toto nejstarší období jsou zřejmě zprávy 

z Kyjevské Rusi (srov. např. VML 6453, s. 26-27 a podobně), kde čteme o jednorázových a 

zřejmě nijak pravidelných výběrech daní, či spíše tributů (k tomu též D. Adamczyk 2019, s. 162-

163). 
377 Takové usazování se předpokládá např. při příchodu zajatců z Polska po vpádu Břetislava I. a 

jinde (srov. dále pozn. 1590). Zprávy o různém přesídlování obyvatel máme ovšem v daném 

regionu s jistotou až z 11. století. Nabízí se otázka, jestli nebude třeba tento fenomén spojit až 

s touto dobou. V 10. století mohla být strategie ekonomického využití lidských zdrojů zcela 

odlišná – vzpomeňme na zprávy o otrokářství. Není pak hlavním rozdílem mezi říší 10. století a 

státem století 11. fakt, že panovníci říše viděli v poddaných především zboží, které se vyplácelo 

prodat na vzdáleném trhu, zatímco vládci vznikajících států už za ekonomicky nejvýhodnější 

nakládání se zajatci viděli jejich usazování na půdě? K tomuto srov. obecně níže kapitolu 8.2. 
378 Srov. např. Zelenka 2016, s. 85-87. 
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  V případě, kdy expanze probíhala na úkor jiných suverénů moci, je rozdíl mezi expanzí 

dílčí (obsazení části sousedova území či přesněji zájmového prostoru) a úplnou (převzetí 

moci souseda a inkorporování jeho území do vlastní říše). Podobný proces budeme moci 

sledovat v momentě, kdy koncem 10. století slábnoucí moc přemyslovské dynastie 

využije ve svůj prospěch Boleslav Chrabrý, který nejprve získá kontrolu nad hradem 

v Krakově, aby posléze převzal i vládu v Praze. Pramenná situace je v tomto ohledu 

ovšem velmi zrádná. Doklady o existenci dřívější moci totiž mohly velmi rychle 

zaniknout (nebo nikdy vzniknout nemohly) ve prospěch dějin mocnějších sousedů, kteří 

tuto oblast převzali. 

  Pokud zvážíme možnosti ovládání útvaru vzniklého spojováním jednotlivých bodů je 

třeba si připomenout, jak limitované musely zpočátku být správní možnosti raně 

středověkých vládců ve střední Evropě. Jak už jsem uvedl, bylo by zřejmě užitečnější 

překreslit plochy raně středověkých říší a států do kvalitativních diagramů. „Bodové 

proto-státy“ původních domén by pak zřejmě fungovaly jako nejsytěji zbarvená pole 

diagramu. Moc zde byla nejintenzivnější, založená na bezprostředních, osobních vazbách. 

Šíření moci pak zřejmě neprobíhalo postupným „ukrajováním“ často ekonomicky a 

politicky jen málo významného okolí, ale záborem jiného – řekněme „strategického“ 

regionu, ať už vybudováním vlastní infrastruktury (postavením hradiska či hradisek), 

nebo ovládnutím cizí domény. Vznikl další zahuštěný bod vlády, kde s využitím 

původních hradisek nebo hradisek nově vybudovaných opět byla moc vykonávána 

s jistou efektivitou. Pro Přemyslovce výchozí oblast představovaly střední Čechy, další 

oblastí zájmu mohlo být Olomoucko,379 v dobách vrcholu vlády Boleslavů zcela jistě i 

Krakov a okolí. Mezi těmito největšími a nejvýznamnějšími hrady jistě existovala i jistá 

síť či řetězce hradisek méně významných. Podobně se zřejmě formovaly i říše Piastovců 

a Arpádovců – obsazováním „volných“ a dosud nezformovaných regionů a likvidací 

konkurentů ovládajících významnější mocenská jádra. Měšek či Boleslav Chrabrý 

postupně dobývali Slezsko, Pomoří či Krakov (ten už ovšem na české moci), Štěpán I. se 

musel vypořádat s vládcem oblasti u Balatonu Koppányem a zavedl zde posléze správu 

zřejmě v jádru s dávným Blatnohradem (Zalavárem). Dalšími podobně významnými 

                                                           
379 Morava bývá jaksi automaticky chápána coby první expanzní prostor Přemyslovců (Kouřil 

2016, s. 125; Lutovský 2006, s. 141 a Třeštík 2006b, s. 40). Musíme být ovšem opatrní. Olomouc 

jistě v povelkomoravském světě mohla představovat významný bod se sídelní kontinuitou (Kouřil 

2016, s. 120), kam se mohla uchýlit i významná část obyvatelstva a politicky aktivnějších elit 

(Macháček 2016, s. 42). Na druhou stranu je význam Olomouce v této době dán především 

vědomím jejího pozdějšího významu v přemyslovském státě. Nemohli Přemyslovci (a spolu s nimi 

také hypotetičtí obchodníci putující „objízdnou“ trasou mimo ohrožené Podunají) dát přednost 

bezpečnějšímu postupu přes Kladsko na Krakov, místo aby vstupovali do (byť jen horního) 

Pomoraví, ohrožovaného Maďary a jejich věrnými? Co když – jak by naznačila zpráva ibn Jakuba 

(viz výše pozn. 344) – ovládli Přemyslovci Krakovsko dříve než Moravu? Jiné velké sídlo kupec 

ve své zprávě nezmiňuje. Viz též Steinhübel 2010, s. 78. 
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body mohla být Nitra (zde jsme poněkud na vážkách, jestli se např. už jednalo o území, 

které také kontrolovali Arpádovci prostřednictvím zdejších slovanských elit, nebo šlo 

o jiný případ) a na Gyulovi získaný Bělehrad v Sedmihradsku (Alba Iulia). 

  Klíčový je z mého pohledu právě pojem řetěz či síť. Vedle centrálních bodů moci byly 

pravděpodobně především udržovány spojnice, které měly sloužit k pravidelnějším 

přesunům panovníka, jeho vojáků a případně také dálkového či místního obchodu, 

putujícího pod ochranou vládce.380 Jak si ještě ukážeme, pokládám právě kontrolu 

„mezinárodních obchodních tras“ ve shodě s dalšími badateli za jeden z důležitých a do 

poslední doby relativně přehlížených fenoménů, jež měly zásadní vliv na formování raně 

středověkých říší.381 

  Plocha ležící v oblastech mezi centrálními body a jejich spojnicemi byla z mého pohledu 

reálných dopadů vlády raně středověkého panovníka pravděpodobně spíše prostá. V praxi 

tak vzniká určitá mezifáze, která tvoří zejména v 10. století a na počátku století 

jedenáctého etapu, kterou bych rád pracovně označil jako „lineární říši“. Jednalo se spíše 

o záležitost krátkodobou, ale s ohledem na dočasnou existenci této „kořistné“ etapy (doby 

osobních expandujících říší) se jedná o hypotézu vcelku validní. Říše nemusela bez toho 

kontrolovat celé své území ani v pozdější době bezprostředně. Jen se tehdy ona „území 

nikoho“ začala zmenšovat a v rámci území říše a státu tvořit už menšinové procento 

celkové plochy. V počátečních etapách existence raně středověké říše ovšem mohla být 

situace spíše opačná a panovníkovi skutečně mohlo v praxi stačit ovládat důležité body 

s okolím a udržovat rámcovou kontrolu nad nejdůležitějšími trasami spojujícími všechny 

tyto oblasti. 

  Při popisu fungování takovéto „lineární říše“ můžeme vyjít pro názornost i z některých 

jevů relativně nedávných, které se ovšem mohou velice dobře podobat dobové situaci 

v raně středověké střední Evropě. Snad poněkud překvapivě mám na mysli stále 

probíhající konflikt v Sýrii. Krutá občanská válka v prostoru, který je špatně 

kontrolovatelný pro svůj z nemalé části pouštní charakter a kde se střetává větší množství 

zájmů, nám z čistě badatelského hlediska přinesla nemálo zajímavých situací, které jsou 

jen velmi obtížně zachycovány do map zejména v konfrontaci s představami frontálního 

válečnictví 20. století. Územní celky kontrolované jednotlivými bojujícími frakcemi se 

zde většinou táhnou podél nejdůležitějších komunikačních linií syrského a iráckého 

území. Jednotlivé body nebo linie pak mohou být ovládány i ve větší vzdálenosti a bez 

                                                           
380 Podobně např. Vaníček 2017, s. 137. Už v 11. století je pramenně doložena taková zpráva 

o „vojenské cestě“ ve frázi, již zachytila zakládací listina kláštera Tihany (DHA, s. 145-152, 

č. 43/I), dokonce ve vernakulárním jazyce: feheruuaru rea meneh hodu utu rea tedy „na vojenské 

cestě vedoucí do Bělehradu“ (s. 150). 
381 Srov. níže kapitolu 6.3 a oddíl 8. 
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přímého sousedství těchto oblastí s jinými lokalitami kontrolovanými jednotkami téže 

strany nebo jejích spojenců. Mezi těmito liniemi a body pak často leží jakési území 

nikoho, které čistě teoreticky mohou mít pod kontrolou vládci okolních lokalit, přesto se 

však dění zde prakticky vymyká jakémukoliv reálnému dohledu z toho důvodu, že by 

přímá kontrola stála mocenský aparát mnoho prostředků a území by z hlediska zdrojů a 

ovládané populace tyto prostředky dostatečně nekompenzovalo.382 V tomto kontextu je 

zřejmě docela jednoduše představitelné, že i bojovníci raně středověkých knížat a 

náčelníků se pohybovali zejména po jasně definovaných strategických liniích a 

obsazovali jednotlivé strategické body. 

  V momentě, kdy se šířila moc jednotlivých panovníků, je zřejmě možné sledovat takový 

posun logicky podél smysluplných linií, které byly definovány jednak cílem, jednak 

provozem, který po podobných trasách běžel. Stručně řečeno např. pro přemyslovského 

panovníka raného středověku bylo potřebnější, aby jeho bojovníci ovládali vedle 

centrální domény kolem Prahy spíše důležité spojovací trasy mezi Prahou a dalšími sídly 

– zpočátku zejména Olomoucí a poté Krakovem. V otázce ostatních sídel se mohl 

soustředit spíše na povšechnou a snad i nepřímou kontrolu, která nemusela nezbytně 

nutně zahrnovat ovládání plošného území – stačilo mít pod kontrolou vlivné osobnosti 

lokální elity, pokud zde vůbec někdo takový existoval, a hlavně odstranit ostatní 

konkurenční projekty podobné povahy.383 Mnohé části území pak zůstávaly pod 

kontrolou vládce jen formálně. Tak by bylo zcela jednoznačně možné, aby např. Boleslav 

I. ovládl Olomouc či Krakov dříve, než měl pod přímou kontrolou některá i bližší 

hradiska v samotné české kotlině.384 

  Existují zmínky dobových pramenů, které nám umožňují prohlásit, že tato úvaha se 

nezakládá pouze na řetězení předpokladů o výkonu vlády v době 10. století. Je 

samozřejmě sotva možné předpokládat, že by se podobné popisy objevily v dobových 

zdrojích přímo. Zejména proto, že náhled na dění ve střední Evropě většinou čteme 

v pramenech, které bezprostředně navazují na středověké dědictví římského státoprávního 

světa a které tak spíše svůj popis situace přizpůsobily vidění klasického „státu“, jak 

existoval v této tradici a existuje vlastně dodnes. S tím se samozřejmě pojila i představa 

                                                           
382 V „kmenovém“ období bylo např. bez osídlení odhadem 80% plochy budoucího Polska 

(Urbańczyk 2015, s. 83). 
383 Takto např. i Zelenka 2016, s. 88. 
384 To by dost možná vedlo k rehabilitaci některých „kmenových“ tezí či tezí obhájců kontinuity 

„lokálních elit“. Ale musíme si uvědomit, že asi nejdůležitější by pro Boleslava I. byl právě směr 

do východních Čech, kde měl dle některých pramenů a badatelů přetrvávat „charvátský“ či jinak 

nezávislý knížecí rod Slavníkovců. Libice byla na cestě k bohatství východu, tady musel mít zcela 

jistě Boleslav I. své lidi. Jak ještě uvedu dále, v tomto směru jsem spíše zastáncem pohledu, že 

Slavníkovci představovali spíše „příliš emancipovaný“ rod z okruhu přemyslovských příbuzných 

či služebníků. 
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územního uspořádání. Na druhé straně existují i zdroje, jejichž nemalá originalita, a 

přitom těsná spojitost se situací ve střední Evropě dávají naději, že popis zde obsažený 

bude situaci odpovídat lépe. 

  První náznak popisu „bodové“ moci nacházíme v známém zlomku Dagome iudex, který 

se zřejmě snaží zachytit realitu vlády polských Piastovců na počátku 90. let 10. století. 

Dokument označuje Měškovu („Dagomeho“) oblast vlády jako „obec Hnězdno“ (pokud 

tak můžeme rozklíčovat označení „civitas Schinesghe“)385 se všemi příslušejícími 

oblastmi („pertinentiis“).386 Dá se tedy říci, že snaha definovat vládu pomocí jednoho 

centrálního bodu je zde zjevná a může také naznačovat historické způsoby chápání, ale i 

praktického pojímání moci ve střední Evropě. 

  Ještě zajímavěji v tomto směru působí „státní definice“ obsažená ve zprávě Ibrahima ibn 

Jakuba, který označil oblast vlády českého knížete Boleslava I. Ukrutného za „Prahu, 

Bohemii a Krakov.“387 Jedná se o nejpřesnější definici z celého textu, naznačující, že ibn 

Jakub se se situací vlády v přemyslovských rukou obeznámil poměrně důkladně.388 Jeho 

popis také klade důraz na dva centrální body vlády, které tvořily jádro Boleslavovy moci 

a mohly původně fungovat jako bodové proto-státy. Linii mezi nimi udržuje 

„Bohemie/Čechy“, tedy tradiční oblast širší vlády Přemyslovců. Sám fakt, že oba 

centrální body jsou zde zmíněny takto odděleně, aniž by byla snaha sloučit je do jediného 

pojmu, jako třeba u Měškova „král severu“, působí jako velmi příznakové sdělení. Ještě 

více zarazí, že ibn Jakub nespojil vládu v Čechách automaticky s Prahou. Vedle 

konzervativního vysvětlení, že autorovi zprávy šlo jen o popis důležitých tržních oblastí 

(což by na druhou stranu mohlo úvahu o významu centrálních bodů na obchodních liniích 

také podpořit), je možné interpretovat celou zmínku tak, že vládu nad Prahou považoval 

                                                           
385 Viz DIu. Nicméně ani obnovená antiteze, kterou v poslední době prosazoval P. Urbańczyk 

(2015, s. 217-219), že název Schinesgne pravděpodobně označuje Štětín, by na této frázi jako 

argumentu (název sídla je názvem pro celý státní útvar) tolik neměnila. Otázka ovšem je, jestli je 

Urbańczykova teze udržitelná. Vládcové z Velkopolska by asi jen sotva pojmenovali své území, 

byť čistě „pracovně“, po bezmála „pohraniční“ pevnosti, kterou se jim sice právě podařilo 

ovládnout, nicméně která v jejich mocenských úvahách musela být stále spíše vedlejší. 

Naopak označení politického útvaru podle hlavního města Hnězdna by mohly podporovat mince 

GNEZDUN CIVITAS (takto ještě Urbańczyk – Rosik 2007, s. 290-291; odlišnou interpretaci 

uvádějí Strzelczyk 2016, s. 205 a Urbańczyk 2015, s. 227-228; k minci viz též Suchodolski 2012, 

s. 34, 194 a 277-278 a 280). Zdá se, že nejpravděpodobnější ale bude vykládat nápis na minci 

prostě jako označení místa ražby. 
386 Termín pertinencie používá ve své práci J. Steinhübel (2010, s. 78). Srov. ale i Strzelczyk 2016, 

s. 213; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 205-206 a 330 a Urbańczyk – Rosik 2007, 

s. 279. 
387 Srov. výše pozn. 344. Z rozsáhlejších komentářů k této zprávě ve vztahu k Přemyslovské moci 

viz např. Matla 2008, s. 150-169. 
388 Měšek je podle téhož popisu prostě „králem severu“ a obodritský Nakon „na západě“ (ZOS 2, 

s. 411). V případě popisu Boleslavovy říše čteme i podrobné popisy délek cesty (ZOS 5, s. 413), 

jakož i vzhledu hlavního města (ZOS 6, s. 413 či v jiném opise s. 420). 
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židovský cestovatel za kvalitativně odlišnou a svým popisem tak podal zprávu o tom, že 

český kníže panoval nad dvěma velkými centrálními body a oblastí mezi nimi.389 

  Zmíněný aspekt tradiční vlády Přemyslovců nad územím Čechů je hlavním důvodem, 

který nás nutí znovu uvažovat i o kontrole nad ostatními oblastmi mimo centrální body a 

jejich spojnice. Možnost existence určité kmenové tradice, která zahrnovala většinu, nebo 

veškeré obyvatelstvo příslušné k danému kmeni, jistě mohla hrát nemalou roli 

v společensko-politické úvaze dobového vládce. Zejména v historické tradici 

Přemyslovců a Arpádovců se předpokládá, že oba rody požívaly jisté mystické úcty, která 

vyplývala z domácí kmenové tradice. Pak by bylo možné teoreticky říci, že i obyvatelé 

odlehlých částí jednotlivých říší cítili určitou příslušnost či závazek k danému rodu a jeho 

politickým ambicím. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že tato vláda – a u kočovných 

Maďarů to je třeba zdůraznit zvlášť – daleko více vyplývala z osobního vztahu vůči 

obyvatelům a neměla tak vyprofilovaný geografický rozměr. Zjednodušeně řečeno, 

poddaný Přemyslovců byl člověk, který byl Bohemus a ne, který žil in Bohemia. Tradice 

moci Arpádovců začíná – máme-li věřit jejich pověstem – daleko před příchodem do 

Panonie, v mytologii Čechů jsou prapotomci Přemyslovců (byť v ženské linii) stařešiny 

národa ještě před příchodem lidu do Čech. I mytologie tedy dává přednost vládě nad 

lidmi, před vládou nad konkrétním územím. 

  Úvaha o alternativním pojetí (nejen) geografie říše a státu ovšem otvírá celou řadu 

souvisejících otázek, které musíme vyřešit ve zvláštní, politické moci věnované kapitole 

(níže v kapitole 6). Nabízí se závěrečná otázka – co vyplývá z teze, že vláda nad územím 

v 10. století byla omezena spíše na jednotlivé body a jejich spojnice než na celé plochy 

území. Především je možné předpokládat, že tím „klesají náklady“ na udržování fungující 

státní moci. Nebylo a není nutné ani uvažovat o formě správy rozsáhlých území. 

Boleslavova vojska mohla snadno dorazit až do Červeně (pokud ta ovšem už v 10. století 

existovala),390 Měškova k Wolinu391 a Krakova, Boleslav Chrabrý mohl snáze kontrolovat 

Moravu, Štěpán poté Marošvár (Csanád). Nebylo třeba se zabývat správou a praktický 

výkon moci se omezoval na udržování dostatečných posádek, které už pak samy mohly 

udržovat v poslušnosti okolní obyvatelstvo, případně vybírat nějaké základní dávky či 

                                                           
389 Srov. obdobné vidění boleslavovské říše v Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 139-140. 
390 Nemálo pochybností do úvah o skutečně vládě Přemyslovců na západní Ukrajině vnesl i na 

základě archeologických zpráv Kollinger 2014, s 267-295. Stručně řečeno se zdá, že projevy 

politického života na řekách Bug, Styr a v okolí můžeme sledovat až v 11. století. Za nejstarší 

monumentální stavbu, která mohla vzniknout už v dobách 10. století, a tedy i v době přemyslovské 

kontroly nad touto oblastí, lze (s jistou dávkou opatrnosti) považovat rotundu na hradním vrchu 

v Přemyšlu (Kollinger 2014, s. 293). Srov. ale i nedávno prezentovaný konzervativní pohled, který 

Červené hrady v dané době stále považuje za významný bod na transevropské magistrále 

(Hudáček 2016, s. 60). 
391 Pokud až tam ovšem kdy moc Piastovců skutečně dosáhla (srov. dále pozn. 766). 
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úsluhy. Podobné expanzivní podniky by tak byly zjednodušeny a vysvětleny. Boleslav 

Ukrutný by při expanzi na východ nemusel uvažovat, jak kontrolovat natolik mamutí říši, 

sahající od Krušných hor až do pralesů a plání Červené Rusi – stačilo mu ovládat jen 

hlavní trasy a důležité body na cestě. Boleslav Chrabrý by také mohl po dobu 

přinejmenším 20 let ovládat Moravu, ačkoliv se z hlediska jeho říše jednalo o velký 

výběžek, ohrožený z obou stran Čechy a Maďary – hlavní pro něj bylo zcela jistě 

kontrolovat trasu od Krakova přes Přerov až k Dunaji, který představoval jistě lákavý cíl, 

pokud bylo možné se na tamním obchodě podílet.392 Skutečný směr expanze by mohlo 

naznačovat na počátku 11. století obnovené hradisko na místě dnešní Bratislavy, které 

badatelé spojili s piastovskou expanzí.393 Přestože slovenští badatelé, jak ještě uvidíme, 

spojují tuto stavbu s obsazením celého „Nitranska“,394 je dost dobře možné, že prostor 

u Dunaje byl ve skutečnosti cílovým bodem Boleslavovy expanze, která měla propojit 

Balt s obchodně znovu stále více zajímavým Podunajím. Pováží a zbytek Nitranska by 

pak z tohoto hlediska Boleslav k ničemu nepotřeboval. 

  Lineární povaha utváření říše by vysvětlila i důvod, proč polští správci ve zmiňované 

době přesunuli fungující centrum na Moravě z Olomouce více na východ do Přerova. 

Pokud byla hlavním účelem obsazení Moravy kontrola nad spojnicí z Podunají údolím 

Moravy a Bečvy a následně Moravskou branou přes horní Odru do Slezska a Krakova, 

byla Olomouc zbytečně severozápadně položený bod. Přerov dodnes naopak tvoří 

přirozenou křižovatku, ležící na přímé spojnici mezi malopolsko-slezským vstupem na 

území dnešní Moravy na straně jedné a Dunajem na straně druhé. 

  Všechny tyto úvahy budu ještě několikrát testovat a zasazovat do souvislostí, kdykoliv 

na ně v budoucnu narazíme. Pokud budeme mít nicméně na paměti jednotlivé momenty 

vyplývající z této geograficko-politické úvahy, budeme moci v následujících kapitolách 

snáze a po mém soudu přesněji vykládat dění v rámci středoevropských říší 10. století. 

Okolnosti vzniku těchto říší jsou samozřejmě mnohem komplikovanější a tato vstupní 

úvaha tvoří pouze počátek dalšího bádání. 

 

 

                                                           
392 Srov. výše pozn. 111. Koncem 10. století navíc zřejmě význam severojižní cesty přes Moravu 

stoupl, jak uvádí Macháček 2016, s. 43-44. Archeologické nálezy ve 2. polovině 10. století 

odhalily i významnou obchodní lokalitu nedaleko Břeclavi v Kosticích, která mohla s tímto 

směrem obchodu souviset (Kouřil 2016, s. 117). 
393 Steinhübel 2012, s. 363 a Hudáček 2016, s. 138, který (na s. 144-151) se sem dokonce pokusil 

lokalizovat hrad strýce Štěpána I. Prokuje, o kterém píše KDM (více u pozn. 837). Opatrněji 

Mordovin 2016, s. 190 a 256. 
394 Srov. předchozí poznámku a dále u pozn. 1018. 
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5. Chronologie dlouhého desátého století ve střední Evropě 

  Přestože za jádro své práce nepovažuji vytvoření chronologického přehledu dějin střední 

Evropy, rozhodl jsem se uvést před samotnou analytickou částí své práce tuto delší 

syntetickou kapitolu. V ní bych se jednak zaměřil na definici chronologického rámce 

celého svého výzkumu, jednak bych chtěl definovat přesněji míru zájmu o jednotlivé 

aspekty dějin 10. století. Konečným výsledkem pak bude chronologický přehled 

zásadních události celostředoevropského významu, o něž se budou analytické části práce 

opírat. Hlavním důvodem pro sepsání této chronologie je především vyjádření mých 

preferencí při řešení dlouhodobých sporů a zachycení moderních trendů datování 

spornějších událostí, které v období desátého století tvoří nemalou část korpusu dějin. 

Vytvoření jakési chronologické mřížky tak bude představovat důležitý základní kámen 

dalších úvah. 

5.1. Dlouhé desáté století 

  Základním chronologickým rámcem, ke kterému se odkazuje i název celé práce, je tzv. 

„dlouhé desáté století.“ Tento termín, ač není příliš rozšířen, není ani vytvořen ad hoc pro 

účely této práce.395 Periodizace dějin vychází přirozeně jen z náhodně stanovené časové 

osy a jejích obdobně náhodně stanovených úseků. Proto je již vcelku oblíbeným a 

zavedeným postupem přibližovat tyto úseky reálné chronologii jednotlivých epoch. 

Různé účelové prodlužování (typicky na případě 19. století, jehož „dlouhá“ verze 

obsahuje i revoluční události ve Francii, či rovnou vznik USA a končí až počátkem či 

koncem první světové války) a krácení (v souvislosti s tím u století 20. se předěly hledají 

mezi první světovou válkou a pádem východního bloku) století se používá už poměrně 

běžně. 

  Čistě pro pořádek je třeba ovšem zdůraznit, že neexistují žádná naprosto objektivní 

hlediska, která by umožnila posoudit oprávněnost, či neoprávněnost podobných dělení. 

Historická situace je v tomto směru ze své podstaty vždy „subjektivní“ ve smyslu své 

jisté neopakovatelnosti a tím také nemožnosti stanovit exaktními metodami výzkumu 

jednoznačná hodnotící kritéria. Zvážení adekvátnosti konkrétní úpravy periodizace dějin 

je vždy možné pouze vůči podmínkám, které pro toto rozdělení času stanoví sám badatel. 

Každý historik si tak může ve své podstatě sám určit, kterými kritérii se bude jeho dělení 

času řídit, a jeho vývody je možné hodnotit pouze se zřetelem k tomu, jak přísně se sám 

                                                           
395 Asi nejvýznamnější počin v propagování tohoto termínu je práce Samsonowicz 2002. 

V nedávné době se objevil např. sborník Kleinjung – Albrecht 2014. Pojem použil v české 

literatuře např. M. Wihoda (2008b). 
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svými kritérii řídil396 nebo zda daná kritéria sama o sobě jsou v kontextu položených 

otázek smysluplná. 

  V případě svého výzkumu se opírám o několik faktorů, které určují situaci desátého 

století ve středu Evropy. Výsledkem zde definované periodizace je ohraničení specifické 

situace dějinného vývoje, která po mém soudu představuje uzavřený celek z několika 

přímých příčin. Pro exaktní popis epochy je ovšem třeba definovat startovní podmínky 

celého procesu, dále popis obecných vlastností této epochy, které jsou pro ni typické a 

odlišují ji od předchozího a následujícího dění, a nakonec určit finální moment tuto 

epochu završující. 

5.1.1. Bod nula 

  Dlouhé desáté století je odstartováno turbulentními přeměnami politické i etnické 

situace ve střední Evropě. Tyto přeměny způsobily poměrně výrazné oddělení dalšího 

vývoje od epochy předcházející, a přestože nelze mluvit o naprosté ztrátě kontinuity, 

většina politických a historických tradic zde byla přerušena a později nahrazena jinými. 

  Bodem nula, tedy oním obdobím přelomu, je zhruba desetiletí událostí mezi lety 888 a 

898. V této době došlo k třem zásadním událostem (či znatelnému prohloubení již 

existujících trendů), které ovlivnily tvářnost střední Evropy: Jednak se změnila etnická 

situace, jednak proběhly velké politické změny na teritoriu byvší Velkomoravské říše a 

politické proměny prodělala i sousedící východní část ještě stále karolinské Říše.397 

  Dané období představuje především počátek diskontinuity panovnické moci vážící se ke 

karlovskému rodu, jenž pro tuto oblast dosud představoval hegemona (či jednoho 

z hegemonů). Přes sto let trvající nezpochybnitelná vláda potomků Pipina Krátkého nad 

germánskou západní kontinentální Evropou, jejímž vrcholem nepochybně byla doba 

Karla Velikého, začala upadat přinejmenším v polovině devátého století, kdy se jednota 

karolinské říše proměnila v pouhou teorii, naposledy uvedenou do rámcové praxe 

nástupem Karla III. Tlustého.398 Paradoxně právě toto sjednocení pod vládcem, jehož 

objektivní možnosti i vladařské schopnosti (zřejmě výrazně zhoršené jeho zdravotním 

stavem) nestačily k úspěšné kontrole tak mamutího celku, představovalo konečnou ránu 

ideji jednotné karolinské Evropy. Císařovo úmrtí uvolnilo cestu ambicím lokálních 

aristokratických elit, které se buď přímo domohly vlády na místo svých pomazaných 

předchůdců (jako Robertovci, Konrádovci nebo Otoni), nebo alespoň výrazněji prosadili 

                                                           
396 Nabízí se spíše odlehčující srovnání s osudem starosty městečka Rukapáně z Drdova „Městečka 

na dlani“. Ten musel nakonec vydat počet ze svého pití ne proto, že porušoval nařízení lékařů, ale 

proto že porušil nařízení, které předtím vydal sám sobě, aby své pití omezil. 
397 Podobně např. Vaníček 2017, s. 126. 
398 Obecně k této epoše nejobšírněji Keller – Althoff 2008, s. 45-88. 
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svůj hlas při politickém vedení nástupnických říší. Právě druhý aspekt se možná 

v důsledku jeví jako důležitější jev, který proměnil vládu ve franských oblastech směrem 

k faktické aristokratické polyarchii. Poslední členové karlovské rodiny na východě i 

západě už museli silně kalkulovat s hlasem lokálních elit, které se poté v důsledku 

turbulentních událostí proměnily v hlavní hybnou sílu zdejší politiky.399 

  Výraznou – a na dlouhou dobu prakticky poslední – etnickou proměnu prostoru střední 

Evropy představuje samozřejmě příchod Maďarů. Samy události vedoucí k usazení 

tohoto kmenového svazu v Panonské nížině budu popisovat dále.400 Dnes již není možné 

spolehlivě odlišit, do jaké míry se v dané době a oblasti skutečně prosadilo příchozí 

etnikum a do jaké míry se spíše jednalo o úspěšný kulturní kód, který přijali zde dosud 

usedlí obyvatelé, nicméně výsledkem bylo jejich praktické ovládnutí prostoru sloužícího 

dlouhodobě jako nárazník asijských kočovníků a povětšinou i nejzazší území, které byli 

schopni tito nájezdníci dlouhodobě kontrolovat.401 K tomuto procesu došlo zřejmě 

v období první poloviny, či přelomu první a druhé poloviny devadesátých let 9. století, a 

zapadá tak rovněž do množiny událostí definujících v tomto smyslu bod nula. Politicko-

vojenské důsledky příchodu této skutečně invazivní kultury pak formují celou počáteční 

fázi zkoumané epochy a podepisují se i na obou ostatních zmiňovaných faktorech bodu 

nula. 

  Ve stejné době došlo v oblasti, kterou hodlám podrobit bezprostřednímu zkoumání, 

k vnitřní proměně, která byla sice katalyzována z nemalé části příchodem Maďarů, nese 

v sobě ovšem rysy dalších vnitřních příčin. Komplex událostí, který lze zjednodušeně 

označit jako „pád Velké Moravy“, je nutné samozřejmě podrobněji zkoumat a dobrat se 

oddělení prvotních příčin od čistě „katalytických“ jevů až po důsledky, které se příčinou 

jeví být pouze navenek. Příchod maďarských kočovníků tak bývá leckdy považován za 

bezprostřední příčinu pádu moravské moci, nicméně stále více se zdá, že sám o sobě 

pouze doplnil krizové jevy, které už delší dobu ohrožovaly moc knížat od dolní 

Moravy.402 Maďarská moc se totiž, jak ještě uvidíme, v kontextu událostí nejeví nijak 

velká – kmen se po dvou velkých porážkách ocitl v krizové situaci a úpadek franské a 

moravské moci mu zřejmě poskytl možnost provést poslední, relativně zoufalý tah. 

Ve stejné době došlo k úmrtí silné osobnosti na středoevropské scéně – „krále“ 

Svatopluka, což v důsledku vedlo k dalšímu oslabení „státních“ vztahů mezi slovanskými 

                                                           
399 Srov. mj. výše pozn. 323. 
400 Srov. kapitolu 5.3.2. 
401 Zde tedy existovaly říše Hunů a Avarů, částečně též Bulharů. Žádná další nová kočovná entita 

už tento prostor neobsadila tak, že by nad ním převzala kontrolu (sama či osoby dovolávající se 

jejího původu). Kumáni, Pečeněhové i Tataři sem často dorazili, nicméně proměnili se nakonec 

v poddané uherských králů. Totéž lze, s výjimkou jistého období krátkého úspěchu, říci i 

o Turcích. 
402 Srov. např. Štefan 2011, zejména s. 349. 
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elitami. Souviset s tím mohlo i pozvolné osamostatňování regionálních center, kterému 

přirozeně mohla likvidace dosavadního jádra říše nájezdy kočovníků napomoci, ale ke 

kterému by zřejmě dříve či později došlo tak či tak. V úvahu připadá i proměna 

ekologických vztahů na dolní Moravě (odlesnění, záplavy), která mohla být pro tehdejší 

stále velmi přírodní kulturu naprosto destruktivní; nebo faktory, které sice s příchodem 

Maďarů souvisely, ale jen nepřímo – změna tras obchodních stezek, která vedla 

k majetkovému úpadku podunajských elit. 

  Podrobný rozbor událostí v této dekádě bude součástí dalších kapitol, nicméně už v tuto 

chvíli je třeba konstatovat, že šlo o dění velmi turbulentní, které znamenalo skutečně 

zásadní změnu a přerušení velké části procesů, jež dosud utvářely politicko-sociální život 

v této oblasti. Dále je nutné přiznat, že všechny tři fenomény – ve zkratce úpadek 

karlovské moci, příchod Maďarů a pád Velké Moravy – jsou natolik organicky 

propojené, že je třeba je hodnotit v holistickém hledisku. Je pravděpodobné, že všechny 

tyto tři fenomény mohou být převedeny na některé společné jmenovatele – například 

zřejmý rozmach regionálních center, který v kontextu doby mohl sice pramenit v rozvoji 

centrální moci, ale paradoxně být právě pro tuto centrální moc smrtící. Důsledkem všech 

těchto událostí bylo, že do desátého století pak vstupovala střední Evropa fragmentovaná, 

velmi obtížně sledovatelná co do pramenných materiálů a v důsledku i velmi tvárná pro 

budování nových státních útvarů. Označit právě poslední zhruba desetiletí devátého 

století za jakýsi bod nula, připravující epochu následující, se z tohoto pohledu jeví jako 

oprávněné. Dlouhé desáté století tak začíná v bodě kolem roku 890, definovaném 

především rozpadem dosavadních politicko-sociálních struktur. 

5.1.2. Společní jmenovatelé dlouhého desátého století ve střední Evropě 

  Má-li úvaha o specifickém období střední Evropy, jež lze zkoumat jako samostatný 

fenomén, být dovedena do konce, musí nezbytně obsahovat i výčet možných společných 

jmenovatelů, které formulují „jednotu“ komparovaných okruhů v daném období. Jinými 

slovy je třeba zaručit, že komparace sama bude dávat smysl. Spojitost dění v centru 

kontinentu je po mém soudu mnohem větší než čistě geografická. Jevy, které budou 

v průběhu mé práce stále předmětem zájmu, se týkají všech zmiňovaných území nových 

křesťanských státních útvarů a dílem lze vysledovat související události i v sousedních 

územích Říše, Rusi a Skandinávie. 

  Prvním bodem, kterým spíše opakuji dosavadní pojednání o „bodu nula“, je skutečné 

vytvoření nových říší „z ničeho“. Je samozřejmě možné diskutovat, nakolik se dosavadní 

karolinská a velkomoravská tradice podepsaly na vytvoření těchto státních formací, ale je 

jisté, že ani v jednom případě nedošlo k plné reinkarnaci těchto tradic a vznikají zcela 
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odlišné tradice nové. Méně je tato diskontinuita znát u říšských událostí spojených 

s formováním otonské Říše. V případě vzniku říší přemyslovské, arpádovské a piastovské 

jde už však o zcela nové a na předchozích státních formách v praxi nezávislé útvary. Tři 

vzniklé předstátní formace se pak po vypořádání vnitřních i vnějších problémů rozvíjejí 

v různých etapách různou rychlostí, přesto u všech tří v této době sledujeme prudkou 

expanzi, která má ovšem jen velmi dočasné trvání. Sledování následné krize je pak věcí 

hledání koncového bodu epochy (srov. následující podkapitolu). 

  Všechny tyto tři etatizační procesy byly plně spojeny s christianizací.403 Přestože 

můžeme sledovat jistý rozdíl mezi formou a rychlostí průběhu v jednotlivých třech 

regionech, dá se říci, že ve všech případech na počátku zkoumaného období v 9. století se 

jednalo o území fakticky „pohanská.“404 Křesťanství bylo v regionu přítomno především 

v dolním Pomoraví, odkud pozvolna vyzařovalo do okolí. Vládcové české kotliny, 

polských plání i uherského kmene byli na počátku tohoto období vládci pohanských 

oblastí, ač v případě Přemyslovců čerstvě christianizovaní. Nikdo ovšem neovládl 

bezprostředně pomoravskou nivu, posetou velkomoravskými kostelíky, a nenavázal 

přímo (snad jen v hypotetické možnosti udržování formálního titulu „moravského“ 

biskupa) na církevní tradice vybudované kolem osoby sv. Metoděje. Přes větší či menší 

(pokud vůbec jakou) souvislost s moravskou tradicí prostě v případě přemyslovské, 

piastovské a arpádovské moci došlo k vybudování zcela nových církevních struktur, na 

novém základě a v nových souřadnicích. V 11. století se pak přes všechny peripetie 

vznikající říše plně integrovaly do křesťanské Evropy. Pokud budeme pojednávat region 

jako celek, je důležité ovšem připomenout, že výrazně odlišný vývoj probíhal na území 

mezi Labem a Odrou, kde se naopak prosadil otevřený a organizovaný odpor vůči 

novému náboženství. Bude se tedy jednat o fenomén nesporně složitější, nicméně 

v základních rysech můžeme skutečně mluvit o podobném vývoji. 

  Celý region „východní střední Evropy“ se ocitl na hranicích stále lépe a expanzivně 

organizované otonské Říše. V průběhu prodlouženého desátého století se všechny tři 

vznikající státní útvary ocitly v plné interakci s otonským dvorem, a to jak vojenské, tak i 

diplomatické. Sledujeme, že poselstva všech tří vladařských rodů se s jistou pravidelností 

účastní říšských sněmů a na všech dvorech sledujeme (nebo přinejmenším tušíme) 

přítomnost „delegací“ přicházejících naopak z prostředí říšského dvora, přinejmenším ve 

formě misií a duchovních osob. Intenzivní je zřejmě též sňatková výměna – byť 

paradoxně do počátku 11. století můžeme „říšskou manželkou“ bezpečně doložit jen 

u polského a uherského panovníka, zatímco u českých vládců takovou sňatkovou politiku 

                                                           
403 Nikoliv náhodou se má definice tohoto úseku shoduje s epochou christianizace tak, jak ji 

definuje práce N. Berendové (viz Berend 2007b, s. 1-2). 
404 V kapitole 7 ovšem vůči tomuto termínu mám jisté výhrady. 
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jen tušíme (zejména pokud odmítneme dosud spornou identifikaci druhé (?) ženy 

Boleslava II. Emmy, která by navíc pocházela z „širší“ Říše, nikoliv bezprostředního 

germánského sousedství).405 Přesto lze ovšem říci, že region na východ od otonských 

držav v dané době zahájil setrvalý a obousměrný politicko-diplomatický vztah se 

západním hegemonem. 

  Z hlediska politického je při prvním pohledu jasné, že v regionu došlo k znatelné 

proměně původního – bohužel pro nás jen obtížně v plnosti dešifrovatelného – 

„kmenového“, snad oligarchického a silně regionálně založeného politického systému, 

který se postupně proměnil v předstátní (říšskou) formu monarchie, ovládanou 

ambiciózními a osobně mocnými vládci. Paradoxně je to ovšem právě tato politická 

situace, která zřejmě budí v rámci historických debat největší kontroverze. Není totiž 

zcela jisté, jaké byly přesné vnitřní vztahy mezi různými „tradičními“ kmenovými 

aristokraciemi a z nich do popředí vystupujícími hegemoniálními rody. Lze ovšem říci, že 

období dlouhého desátého století představuje podobný soubor procesů ústících do 

vybudování nových křesťanských monarchií, které si v 11. století najdou své na dlouho 

pevné a neměnné postavení v rámci střední Evropy. 

  V neposlední řadě je nutno zmínit otázky ekonomické. Je samozřejmě poněkud 

komplikovanější popisovat situaci, kterou písemné prameny dané doby odrážejí jen velmi 

nepřímo. Přesto dostatek archeologického materiálu dovoluje soudit, že v případě celého 

středoevropského regionu můžeme sledovat nebývale silné napojení domácích 

politických elit na dálkový obchod, který souvisel s rozvojem ekonomických aktivit na 

území samém. Ať už se jednalo o čisté kořistění z kontroly nad obchodními trasami 

(zejména západovýchodní trasa Řezno – Praha – Krakov – Kyjev, či později Řezno – 

Podunají – Užhorod – Kyjev; ale i části původní jantarové stezky a spojnice výše 

zmíněných tras od Baltu na Magdeburk, Hnězdno a Krakov, případně až do Podunají přes 

Moravu), nebo o aktivní vstup do mezinárodního obchodu exportem místního zboží 

(uvažují se především otroci, zpráva ibn Jakuba hovoří ale i o jiném pestrém tovaru).406 

Asi nejzajímavější faktor představuje především ekonomická proměna vedoucí 

                                                           
405 O matce knížat Jaromíra a Oldřicha (již ale nezmiňuje jménem a neuvádí ani žádné bližší 

informace) se ze soudobých pramenů dotýká především KDM V, 23(15), s. 247 a V, 29(18), 

s. 253. Jméno Emma ji pro nás dává až Kosmas (jehož údaje pro danou dobu ovšem nepatří 

k nejdůvěryhodnějším), který ji považuje za matku Boleslava III. (KČK I, 32, s. 57; Jaromíra a 

Oldřicha ovšem uvádí jako syny Boleslava III. – tamtéž I, 34, s. 60-61). V poslední době se jisté 

popularitě těší především teze, že by mohlo jít o italsko-burgundskou princeznu, dceru císařovny 

Adély a někdejší západofranskou královnu: viz zejména Kilián – Polanský 2008, zejména 

Polanský 2008. Tato Emma by ovšem sotva mohla být matkou Boleslava III. a nejspíš ani jeho 

mladších bratrů. Bez udání dalšího uvádí Emmu Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 140 

jako „sestřenici bavorských vévodů“, přičemž ji také považují za matku Jaromíra s Oldřichem 

(tamtéž s. 141). Spor zůstává otevřený, což pro tuto práci není příliš podstatné. Je každopádně 

pravděpodobné, že Emma byla z říšského prostředí a spjatá s vládnoucími kruhy. 
406 Srov. dále, především v kapitole 8.2. 



 
94 

k vytlačení dovozového (převážně středoasijského) stříbra muslimských kupců (a v malé 

míře též byzantského zlata) ve prospěch domácích ražeb z otevřených stříbrných dolů 

v Německu, ale pravděpodobně i na území východnějších regionů. Tato změna je 

poměrně dobře sledovatelná a zařaditelná do druhé poloviny, přesněji přelomu třetí a 

čtvrté čtvrtiny 10. století a je spojena se vznikem a rozmachem místních stříbrných ražeb 

(především velmi bohaté ražby české). Ekonomicky se tedy zcela jistě jedná o období 

přelomové, a proto specifické. 

  Všechny zmíněné okruhy, které by se stručně daly označit jako kulturní, diplomatický, 

politický a ekonomický, doznaly v této době prudkých změn, které se projevily na celé 

oblasti, sice v různých obdobích, ale přesto v určité synergii. To vše zřejmě opravňuje 

pojednávat zmíněné období ve střední Evropě jako specifickou, ohraničenou a vnitřně 

srovnatelnou etapu dějin, která si zaslouží souborné pojednání v této práci. 

5.1.3. Konec či konce dlouhého desátého století 

  Asi nejkomplikovanější výzvě čelí badatel při pokusu o definici konce „dlouhého 

desátého století“. Již bylo naznačeno, že přinejmenším v otázkách politického vývoje 

narazily vznikající státní útvary poměrně brzy na meze možné expanze, které bývají 

označovány jako původce krizí přelomu 10. a 11. století. Tyto krize probíhaly v různých 

etapách v podstatě celou první polovinu 11. století,407 napohled analogicky, snad jen 

v různou dobu – v závislosti na rozvoji jednotlivých říší. Nelze samozřejmě tvrdit, že 

krize přemyslovské říše kolem roku 1000 nastala ze všech tří území nejdříve pouze proto, 

že tato říše prošla „nejdříve“ vývojem spojeným s christianizací a upevněním pozice 

domácího rodu, jakož i začleněním do křesťanského světa a s tím vším spojenou expanzí. 

Krize české říše byla spojena jistě i s faktem, že sousední mocnosti aktivně „dohnaly“ 

tuto hypotetickou ztrátu a upevnily moc na územích, která dosud sloužila jako vhodné 

oblasti pro šíření moci či prosté kořistění. Svou roli nesporně také hrála změna 

ekonomických drah v rámci střední Evropy, která odsoudila Prahu do role provinčního 

trhu. 

  Tak či onak, krize nastávaly v jednotlivých středoevropských říších ve výrazně odlišnou 

dobu, a sledování koncového bodu zkoumané epochy se tak stává ještě komplikovanějším 

než přesnější určení bodu nula. Samotné krize budou zřejmě představovat skutečně 

zlomový bod, a tak se pomyslné koncové datum výzkumu posouvá do rozmezí let 1000-

                                                           
407 Širší srovnání provedl Lübke 2001, ovšem se zaměřením na pohanské reakce (zabývá se proto i 

Lutici a Rusy, ze srovnání vypadly Čechy). O krizi přemyslovské vlády psala B. Krzemieńska 

(1970), J. Žemlička (1995a a 1995b) a naposledy Matla 2015 a 2008, s. 240-399, o krizi 

piastovské pak asi nejrozsáhleji pojednal mj. Labuda 1992, s. 83-134 a uherskou krizi popsal – 

především z náboženského hlediska – např. Kristó 1983 nebo Kosztolnyik 1974. V této práci srov. 

kapitoly 5.3.13 a 6.6. 
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1038. Mým zájmem však bude i nahlédnout následující vývoj, hlavně obnovení 

křesťanské monarchie po této krizové etapě. Teprve tak bude možné jednoznačně 

definovat, které z jevů probíhajícího dlouhého desátého století se ukázaly být natolik 

nosné, že po krizové etapě se přes všechny peripetie navrátil politický život k tradicím 

vznikajícím již od konce 9. století. Reinkarnace stávajícího systému se datuje v Čechách 

zhruba do nástupu Oldřicha (1012) či až Břetislava (1035), v Polsku je spojena 

s Kazimírem I. (1040) a v Uhrách až s Ondřejem I. (1044). Rámcově jsme tedy opět 

v jednom desetiletí až dvacetiletí. 

  I přes sledované dílčí rozdílnosti je tato etapa chápána v literatuře většinou jako jediný 

fenomén a je tak i popisována.408 Podstatou mé práce bude ovšem rozklíčovat, nakolik je 

právě tento popis oprávněný, protože právě v otázce krizí a dalšího vývoje nacházíme 

nemalé množství odlišností. Nemluvě o faktu, že při rozlišování politických útvarů na říše 

a státy sledujeme v této epoše řadu prvků již jednoznačně státního vývoje, které se 

v Polsku, a především v Uhrách objevily už před touto krizí. Není ovšem důvod pro účely 

hrubého popisu tuto fázi podrobně rozebírat a můžeme se spokojit s konstatováním, že i 

koncový bod navenek vykazuje shodné rysy, které dovolí chápat celou oblast střední 

Evropy jako spojitou. 

5.2. Existují „středoevropské dějiny“ 10. století? 

  Předtím, než se pokusím popsat stručné komparativní dějiny střední Evropy v dlouhém 

desátém století, rád bych ve stručnosti uvedl, jak jsem postupoval při sestavování 

chronologického přehledu. Jednak je třeba říci, že došlo k určitému omezení, kdy jsem se 

snažil nezabývat se – z praktických důvodů, aby přehledová kapitola měla skutečně smysl 

pro zbytek textu – událostmi, jež nemají z hlediska celo-středoevropských dějin zásadní 

povahu. Omezeny tak zůstávají např. jednotlivé aspekty života prvních středoevropských 

svatých, které zabírají v národním příběhu dotčených zemí možná až neúměrně rozsáhlé 

místo, neboť zde jejich hagiografie umožňují konečně proniknout hlouběji pod povrch 

politických dějin, které narýsovaly anály a kroniky. Řadu sporných problémů pak budu 

redukovat na minimum s tím, že do přehledu uvedu pouze svůj finální názor na 

problematiku a související diskusi pouze naznačím v poznámkovém aparátu. 

  Zdůrazněny naopak budou otázky „zahraničních vztahů“. Důraz na řešení 

ekonomických faktorů bude položen pragmaticky z toho důvodu, že – jak již jsem 

předeslal – považuji tyto faktory za přinejmenším nedoceněné a rozsáhlejším výzkumem 

jen málo dotčené. 

                                                           
408 Vedle práce Žemlička 1995b v podstatě i Lübke 2001. 
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  Připouštím, že kvůli tomuto výběru bude moci působit mnou načrtnutý obraz dějin 

10. století jako poněkud schematický. Jedná se ovšem čistě o nezbytný postup, nutný 

k dobrému pochopení souvislostí, které by se jinak ztrácely v dílčích diskusích. Také je 

nutné mít na zřeteli, aby práce zůstala smysluplnou analýzou, a nikoliv jen prostou 

syntézou 10. století sestavenou v duchu „co dům dal“. Přestože mou ambicí je skutečně 

popsat desáté století ve střední Evropě co nejdůkladnějším srovnáním, pro úspěšné 

uzavření tématu je třeba přejít dílčí otázky ve prospěch problémů zásadních. Mnou 

budovaná konstrukce vztahů pak nebude směřovat k tomu, aby ostatní pohledy, které 

často právě na těchto mnou snad lehce upozaděných fenoménech staví, byly vymýceny 

jako nesprávné. Jde o to poskytnout alternativní pohled na celou situaci, který má 

především doplnit stávající popis dějů 10. století tak, aby mohl fungovat jako daleko 

celistvější. I pro tento účel budou některé problémy odloženy jako z daného úhlu pohledu 

méně významné či v nedávné době bezezbytku probádané. Mým záměrem je spíše 

doplnit konstrukci dobového obrazu tam, kde je slabší či zcela chybí. 

  Velmi problematický fenomén v mé práci bude představovat možnost vyrovnat mezi 

sebou dějiny předstátních formací v oblastech, kde máme k dispozici pouze nepsané 

prameny, především archeologické povahy. Z principu mnohem hůře datovatelné zdroje 

půjdou do chronologického rázu následující kapitoly zařadit velmi obtížně. Přesto se 

budu pokoušet definovat historickou situaci alespoň s přesností na desetiletí i tam, kde 

nemáme k dispozici žádné písemné prameny, které by nám umožnily celou záležitost 

přesněji časově zaměřit. Archeologická bádání nicméně v tomto směru urazila nemalý 

kus cesty a zejména díky dendrochronologickým datováním můžeme pracovat – pro 

účely mého srovnání – i s velmi přesnými daty. 

  Přinejmenším zpočátku se pokusím celou situaci popsat přísně chronologicky. 

Především z toho důvodu, abych vytvořil vhodnou osnovu pro další čistě komparativní 

kapitoly. Proto vznikla následující – jakkoliv rozsáhlá, stále jen – podkapitola, která může 

zároveň sloužit jako orientační bod pro některé mnou později již mimo rámec 

chronologie sledované fenomény. 

  Pokus sestavit skutečně „středoevropské dějiny“ by měl být více než pouhým shrnutím 

dosavadních poznatků jednotlivých „národních dějin ve střední Evropě.“ Mělo by jít 

o zcela novou naraci, především o nalezení nových souvislostí a zdůraznění doposud jen 

málo zdůrazňovaných faktorů. Středoevropské dějiny se tak stanou nikoliv pouze ad hoc 

pro účely této práce budovaným konstruktem, ale skutečně organickou hmotou, v jejímž 

kontrastu se naopak právě národní dějiny mohou jevit jako konstrukce pracně z této 

organické hmoty separované. K tomu všemu je třeba zdůraznit, že některé výstupy 

z tohoto celostního přístupu mohou samy o sobě tvořit zajímavou část mého bádání a 
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přinést řadu samostatně zajímavých výsledků, důležitých připomínek do existujících 

debat o některých problémech, anebo otevřít nové badatelské otázky do budoucna. 

5.3. Politické dějiny 10. století v přehledu 

5.3.1. Konec devátého století na půdorysu říšských dějin 

Na konci 9. století došlo ve střední Evropě k nemalému množství turbulentních událostí, 

které dosavadní situaci v tomto regionu proměnily k nepoznání. Dlouhodobou 

konsolidaci regionu (jakkoliv samozřejmě docházelo k dílčím sporům) umožňovala 

relativně nerušená vláda Ludvíka Němce.409 Syn Ludvíka Pobožného se stal titulárním 

dědicem Bavorska už v roce 817, tedy ve svých asi dvanácti letech a nedlouho po smrti 

Karla Velikého. Jeho dlouhá vláda znamenala ve výsledku vznik fakticky oddělené 

východní říše, která v průběhu času získala náznaky nové germánské identity, částečně 

nezávislé na původním franském jméně. 

  Je otázkou, nakolik je možné dění po smrti Ludvíka Němce označit za nevyhnutelné a 

nakolik se všechny další děje vázaly především na shodu životních událostí mezi 

potomky tohoto panovníka. Po Ludvíkově smrti se totiž říše podle předpokladů rozdělila 

opět na tři díly mezi Karlomana, Ludvíka Mladšího a Karla Tlustého410 a mohl ji tak 

potkat i podobný osud, jako říši Lothara I., jehož potomci neudrželi své podíly na otcově 

moci a padli za oběť ambicím svých strýců. Aniž bychom mohli jednoznačněji sledovat 

náznaky dalšího vývoje mezi potomky Karlovců, došlo v 80. letech 9. století k dalším 

úmrtím. Pouhé čtyři roky po smrti svého otce zemřel Karloman (†880),411 známý už dříve 

v kontextu moravské politiky svým počínáním na vlastní pěst v Podunají.412 Po smrti 

Ludvíka Němce získal bavorský podíl východní říše a pokusil se úspěšně o expanzi do 

Itálie, čímž vytvořil precedens několika dalších pokusů o vytvoření jakési transalpské 

říše,413 které byly zakončeny až spojením Itálie s germánskými oblastmi otonské Říše. 

Karloman však už v roce 879 utrpěl záchvat mrtvice, který ho přiměl rozdělit vládu nad 

svou říší mezi bratry.414 Starší z nich, Ludvík Mladší, jenž obdržel z otcova podílu Franky 

a Sasko, však jen rok po smrti svého staršího sourozence těžce onemocněl a zemřel na 

počátku roku 882.415 Vládu nad bratrskými podíly tak sjednotil Karel Tlustý. Tomu 

štěstěna přála i v tom smyslu, že nedlouho na to postihla série úmrtí i vládce 

                                                           
409 K jeho osobě viz monografii Goldberg 2006 a kolektivní monografii Hartmann 2004, jejíž 

editor se předtím zabýval jeho osobou ve vlastní samostatné práci Hartmann 2002. 
410 AFu 876, s. 89; KRP 876, s. 112. 
411 AFu 880, s. 95. 
412 AFu 861, s. 55 a dále. 
413 AFu 877, s. 90. V malém tuto říši představovalo propojení Bavorska s veronskou „markou“, ve 

velkém pak obecně propojení Itálie a Germánie. 
414 AFu 879, s. 93. 
415 AFu 882, s. 97. 
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západofranské říše a v roce 884 tak sjednotil vládu nad celou dřívější říší Karla 

Velikého.416 

  Již v dané době ovšem šlo o dosti spornou poctu. Západ říše trpěl permanentními 

nájezdy vikingů, kteří se díky možnosti operovat i ve splavných řekách dostávali také 

k městům hluboko ve vnitrozemí. Na západě zůstal ještě poslední karlovský kandidát na 

trůn, Karel Prosťáček, byť se spornou legitimitou. Třetím velkým problémem západní říše 

byla i silná opozice vedená hrabětem Odonem z Paříže, jenž si v bojích proti severským 

nájezdníkům získal dobré jméno. Italské území hrozilo vždy secesí a místní šlechta 

dlouhodobě sledovala především lokální zájmy. Rozsáhlá říše se i beztoho spravovala jen 

velmi nesnadno. Partikulární zájmy v této chvíli již zcela jistě převážily nad ideou 

karolinské jednoty. Nejzásadnější pro děje střední Evropy byla ovšem samozřejmě situace 

na východě. 

  I zde existoval rodový spor: Karloman, který předal většinu své moci bratrům, zaopatřil 

na východě svého syna Arnulfa, o jehož legitimitě se vedou spory, vládou nad 

Korutany.417 Je sporné, zda se mělo jednat o správu ve smyslu vévodského úřadu, 

podřízeného bratrům, nebo o regulérní podíl na dědictví umírajícího Karlomana stojící na 

stejné úrovni vedle podílů jeho mocnějších strýců. Kromě Korutan je zmíněno Arnulfovo 

dědictví jako „Pannonia“ ve Fuldských análech,418 což naznačuje, že Arnulfovou 

doménou mělo být slovanské území kontrolované dříve knížetem Pribinou a jeho synem 

Kocelem,419 na něž si ovšem činil nárok i moravský vládce Svatopluk.420 Ludvík Mladší 

v Bavorsku očividně neměl čas jakékoliv své zájmy před smrtí prosadit a v polovině 

80. let zůstali v Říši z možných pretendentů vlády jen Karel Tlustý a Arnulf. Zatímco 

„legitimního“ vládce franské říše podporoval v Podunají, které nás zajímá nejvíce, mocný 

místní markrabě Aribo421 a mimo jiné de facto i moravský kníže Svatopluk (který ovšem 

sledoval vlastní zájmy),422 na straně Arnulfa stála především lokální bavorská aristokracie 

(rod Vilémovců) a zřejmě i protimoravsky orientovaní panonští slovanští velmoži, 

                                                           
416 KRP 884, s. 121-122. Karel Tlustý se také dočkal před časem monografie – MacLean 2003. 
417 KRP 880, s. 117. 
418 AFu 884, s. 112: qui tunc Pannoniam tenuit. Že i pod pojmem Korutany mohli ovšem autoři 

myslet stejnou oblast dosvědčuje fakt, že KRP (viz předchozí poznámku) jako hlavní sídlo zde 

uvádí Mosaburh, tedy Kocelův Blatnohrad (Zalavár). 
419 Kocel zemřel po roce 874 a měl být zřejmě mrtev už v roce 876, kdy při dělení říše Ludvíka 

Němce dostal jeho území do správy Arnulf. Srov. Galuška 2017, s. 126 a Steinhübel 2016, s. 208 a 

216. 
420 Moravský vládce inspiroval bezpočet studií i monografií. Jedním z posledních souhrnů jeho 

vlády je kapitola v práci Steinhübel 2016, s. 206-232, kde odkazy na starší literaturu. 
421 AFu 884, s. 110: Arbo in comitatum domno rege concedente successit. K této dějinné etapě ve 

východní marce viz naposledy Steinhübel 2016, s. 216-218 a Zehetmayer 2016, s. 80-82. 
422 AFu 884, s. 112. 
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reprezentovaní knížetem jménem Braslav.423 Tíhu bojů zde zřejmě nesli především 

Arnulf a Svatopluk. V roce 884 byl po impozantním útoku Svatopluka ovšem uzavřen 

mír (hlavně zásahem Karla Tlustého),424 a přestože náznaky nepřátelství pokračovaly i 

dále, Arnulf se mohl soustředit na rozšiřování své moci v rámci východofranské říše. 

  Karel Tlustý mezitím postupně ztrácel své pozice v celé říši.425 Po jeho marné snaze 

prosadit svého levobočka za legitimního nástupce se začala ve všech třech hlavních 

dílech velkoříše formovat opozice, kterou Karel zřejmě musel respektovat, a objevují se i 

úvahy o tom, že na západě a v Itálii přijal jako své nástupce Odona Pařížského, resp. 

Berengara z Friaulu. Na východě však situace nazrála k naprostému převratu: V listopadu 

887 se pod Karlovým vedením měl sejít sněm ve Frankfurtu.426 Karel, trpící zřejmě 

epilepsií, byl ovšem nemocen a nemohl zřejmě nic podniknout ani v momentě, kdy se 

šlechta postavila do opozice a zvolila na sněmu v Trevíru novým králem Arnulfa,427 jenž 

opustil Bavorsko s celou armádou věrných germánských i slovanských bojovníků.428 

  Ve stejné době za hranicemi východofranské říše došlo k procesům, které ve výsledku 

upevnily vládu Svatopluka, jehož skon posléze bude představovat definitivní přelom 

v událostech a počátek nové éry. Velkomoravský vládce se dostal k moci na počátku 

70. let 9. století, když se zřejmě jako velmi schopný vyjednavač dokázal v časech 

fransko-moravských bojů vyšvihnout s podporou Franků, ale i s konečným schválením 

Moravanů do čela moravského státního útvaru.429 Svatopluk těžil z hospodářské stability 

a prosperity moravské části Podunají a zřejmě se mu dařilo zároveň expandovat do 

dalších oblastí přinejmenším formou podmanění místních vládců. Moravané v dané době 

s jistotou kontrolovali i řadu oblastí na pravém břehu Dunaje, včetně Zadunajska, tedy 

Dolní Panonie,430 jakož i oblastí na levém břehu Dunaje směrem do Karpatské kotliny.431 

Na severu byly zájmovými oblastmi mojmírovských vládců Čechy a snad i Srbsko,432 

                                                           
423 Ten se ovšem na straně Arnulfa jednoznačně objeví až později (AFu 892, s. 121). Je snad 

možné spojovat Braslava i se Slovany, které na svou podporu získal Arnulf ve snaze sesadit svého 

strýce – AFu 887, s. 106. 
424 AFu, 884-885, s. 112-114. 
425 Vedle odpovídajících kapitol výše zmíněné monografie viz např. Keller 1966. 
426 AFu, 887, s. 115. 
427 KRP, 887, s. 127. 
428 Srov. výše pozn. 423. 
429 AFu, 871, s. 73-74. 
430 Přímou kontrolu naznačuje zpráva z roku 892, která popisuje okliku, kterou muselo postupovat 

poselstvo Arnulfa, snažící se poškodit Svatopluka v Bulharsku a zastavit na Moravu dodávky soli 

(viz AFu 892, s. 121 a Hudáček 2016, s. 42). 
431 Zde se ovšem předpokládá i velký vliv Bulharů, viz např. Steinhübel 2016, s. 210. 
432 Vliv Moravanů až do saského příhraničí bývá vyvozován ze zprávy KDM VI, 99(60), s. 392-

393, kde Dětmar z Merseburku uvádí, že jeho předkové platili tribut přímo Svatoplukovi. Viz 

např. Štefan 2016, s. 194. K tomu ale s opatrností Razim 2017, s. 116, zejména pozn. 131. 
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zcela jistě však „Vislansko“.433 Po kulturní stránce Morava těžila z hegemonie mezi 

Slovany, ale i z netradičního vkladu, který přinášela svébytná křesťanská organizace 

založená na působení arcibiskupa Metoděje.434 Ten sice zemřel v polovině 80. let 

9. století a jeho bezprostřední dědictví se brzy ocitlo v ohrožení, církevní organizace však 

s největší pravděpodobností nemohla zcela přerušit návaznost na jeho působení. 

Svatopluk měl zřejmě pragmatický zájem na tom upřednostnit ve sporu mezi franskou a 

„byzantskou“ církevní stranou vždy tu, která mu momentálně více vyhovovala, zejména 

v otázkách politických.435 

  V roce 890 se na místě zvaném Omuntesperch setkali Arnulf se Svatoplukem.436 

Předchozí nepřátelé zřejmě našli společnou řeč437 a de facto si rozdělili vládu nad střední 

Evropou. Sporné byly především Čechy, o nichž kronikář Regino z Prümu informuje, že 

ztratily dosavadního legitimního domácího knížete a vládu zde převzal Svatopluk. 

Vzájemný mír mezi oběma vládci tak měl uklidnit hranici táhnoucí se od dnešních 

severních Čech po oblouku českých pohraničních hor až do Podunají. Je obtížné 

interpretovat z tak slabých zpráv celou situaci, je ovšem pravděpodobné, že mír v tuto 

chvíli musel vyhovovat oběma stranám. Arnulf potřeboval zcela jistě především upevnit 

svou pozici ve východní říši, případně se snažil získat z karlovského dědictví po Karlu 

Tlustém co největší díl. Jeho objektem zájmu se stala především sporná Lotharingie. 

Každé další rozšíření území na západ ovšem také znamenalo větší nebezpečí vikinských 

vpádů. Arnulf měl tedy dost dobrých důvodů stát o mír s Moravany i za cenu zřeknutí se 

potenciálních nároků na tak spornou oblast, jako byly Čechy. 

  Na druhé straně byl Svatopluk jistě v o poznání lepší pozici – nevíme o žádné domácí 

opozici, svou pozici už držel téměř dvacet let, vázaly ho dobré vztahy s římským 

biskupem a v dané době si mohl dovolit zřejmě i pokračování nepřátelství, jak dokládají 

jeho schopnosti odolat franským kampaním před a po této mírové epoše. Nemůžeme si 

být zcela jisti, proč tedy Svatopluk usiloval o mír. Možnost poklidně udržet Čechy byla 

                                                           
433 Jeho obsazení bylo možné vyvodit ze zprávy ŽMe, srov. výše pozn. 344. Steinhübel 2016, 

s. 209 předpokládá, že Svatopluk kontroloval i Slezsko. To je však obvyklý předmět sporu a vedle 

optimistů má tato teze i hlasité odpůrce (Urbańczyk 2015, s. 177-181). Zatím je tímto směrem 

nejzazší lokalitou s velkomoravskými rysy hradisko v lokalitě Gilów u Niemczy (krom 

Urbańczykovy práce ještě např. Polek 2017, s. 45-46). 
434 Asi nejnovější monografií věnovanou působení arcibiskupa Metoděje je práce Vavřínek 2013, 

viz ale též Marsina 2012. 
435 Vysloužil si za to hořkou kritiku i od Kristiána: ŽUV 1, s. 16-17. Viz též Třeštík 1997, s. 284-

285. Proti tomu Marsina 2012, s. 102 předpokládá, že Svatopluk byl vlastně vždy 

„protislovanský“. 
436 AFu 890, s. 118-119, k obsahu jednání též KRP 890, s. 134. Obsah Reginonovy zprávy 

v podstatě potvrzuje i KČK I, 14, s. 32-33 nebo zpráva AČe 887, s. 380. V literatuře např. 

Steinhübel 2016, s. 221-224. 
437 Zajímavé ale je, že zejména Anály fuldské prezentují Svatopluka jako emisara Svatého stolce – 

jménem papeže vyzývá Arnulfa k výpravě do Itálie. Svatopluk mohl jistě pragmaticky uvažovat 

o tom, že nepřítomnost franského vládce bude pro něj vždy výhodná. 
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zřejmě skutečně jedním z jeho hlavních záměrů. Mohl uvažovat o nějaké další expanzi, 

zatímco by si pojistil svou asi nejdelší hranici? Na jihu musel moravský vládce alespoň 

po dobu trvání míru respektovat Arnulfovy zájmy a pozici Braslava v Panonii.438 Expanzi 

severním směrem již Svatopluk provedl zřejmě v 80. letech 9. století, neboť se o ní 

zmiňuje pasáž Života Metodějova, která mluví o Metodějově prorockém daru.439 Zmíněný 

kníže Vislanů tedy musel být podroben Svatoplukem už před rokem 886,440 kdy zřejmě 

vznikl Metodějův životopis.441 Nabízí se ovšem ještě otázka možné expanze východním 

směrem – do oblouku Karpat či na území Bulharů na levém břehu Dunaje. Fakt, že 

poselstvo krále Arnulfa do Bulharska muselo jen o dva roky později zvlášť žádat 

o přerušení obchodních kontaktů se Svatoplukem,442 ale naznačuje, že do té doby asi 

panoval mezi oběma zeměmi mír a předchozí nepřátelství je tak nepravděpodobné. Dění 

na severovýchodním pomezí Svatoplukovy říše nicméně pouze odhadujeme, písemné 

prameny zcela schází. 

  Zpráva o předání Čech je poměrně zásadní v tom směru, že naznačuje nejstarší dění ve 

vznikající doméně Přemyslovců. Ti byli zřejmě součástí „velkomoravského světa“ již 

před rokem 890, byť možná jen nepřímo. O podřízenosti prvního historicky známého 

Přemyslovce443 Svatoplukovi se vcelku otevřeně zmiňuje Kristiánova legenda.444 Není 

tedy příliš pochyb o tom, že to byl právě Bořivoj, kterého beze jména uvádí jako zřejmě 

již zemřelého v době jednání na Omuntesperchu Regino z Prümu.445 Bořivoj bývá někdy 

                                                           
438 Je ale možné, že následující Arnulfovy opakované prosby o mír (viz dále) byly vyvolány 

Svatoplukovou pozvolnou expanzí do Panonie, kterou v roce 892 už zřejmě ovládal až po Drávu. 

Srov. výše pozn. 430. 
439 Srov. výše pozn. 344. 
440 Pravděpodobné je přímo období po míru s Arnulfem roku 884-885 (druhý rok byl mír pouze 

potvrzen, boje skončily již předchozího léta). Aktuálnost sdělení Života Metodějova ostatně 

napovídá, že šlo o čerstvé události, které mohly právě ilustrovat Metodějovu prozíravost. Není ale 

zcela vyloučeno, že k obsazení tohoto celku Moravany došlo už ve 2. polovině 70. let (tak Ożóg 

2016, s. 63 nebo Hudáček 2016, s. 31). 
441 K otázce datování legendy viz MMFH II, Brno 1967, s. 134. 
442 Srov. výše pozn. 430. Poslední expanze na úkor Bulharů je předpokládána na počátku 80. let do 

Potisí (Galuška 2017, s. 128). 
443 Technicky vzato je nejstarší zprávou o Bořivojovi zřejmě původně marginální glosa některých 

rukopisů AFu 872, s. 76. Logicky však tato zpráva vyvolává nemalé spory (viz Třeštík 1997, 

s. 181-188). 
444 ŽUV 2, s. 18-19. 
445 Přesné datum úmrtí není známo. Vedle Reginona poskytuje termín ante quem i objevení 

Spytihněva roku 895 (srov. dále pozn. 474). Pozdní termín 901, uváděný AČe, s. 380, je tedy sotva 

důvěryhodný. Kosmas jen konstatuje, že zemřel někdy poté, co v roce 894 přijal křest (KČK I, 14-

15, s. 32-34; viz též APr 894, s. 119 a AČe 894, s. 380). Toto datum je možná kontaminací 

s jediným pevnějším datem Bořivojova životopisu – úmrtím Svatopluka, za jehož vlády se vše 

muselo odehrát (srov. dále pozn. 472 a např. Matla 2017, s. 87). Pokud jej křtil skutečně Metoděj, 

muselo k tomu dojít před úmrtím arcibiskupa roku 885 (ŽMe 17, s. 162). Hagiografie jinak pouze 

uvádějí věk Bořivoje v době úmrtí – 35 (ŽUV 2, s. 26-27) nebo 36 let (FPB 2, s. 469 a PLL, s. 64). 

Pro možné datování viz Galuška 2017, s. 128; Vaníček 2017, s. 134; Steinhübel 2016, s. 218-219; 

Vaníček 2014, s. 49 a Třeštík 1997, s. 194-195. 
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pokládán jen za „Svatoplukova člověka“, i když zřejmě původně z místní elity.446 Na 

druhou stranu je otázka, jak si představit kontrolu nad vzdálenými Čechami v souvislosti 

s diskusí, v níž je i moc Mojmírovců de facto zpochybňována co do skutečné kontroly 

nad moravskou společností.447 Můžeme také konstatovat, že když rod Přemyslovců 

přečkal pravděpodobnou krizi po smrti mladého knížete Bořivoje, během níž ovládl 

Čechy sám Svatopluk448 (a během níž snad mohla nad bezprostředními rodovými majetky 

bdít Bořivojova vdova Ludmila),449 a vrátil se po nějaké době na scénu v osobách další 

generace vládců, zřejmě byla jeho lokální pozice dostatečně silná.450 

  Pokud jde o zmiňované území Vislanů, na počátku devadesátých let devátého století 

máme jen velmi chabé představy o politické situaci na území pozdějšího Polska. 

Z písemných pramenů můžeme odvodit alespoň rámcovou představu o tom, že v Povislí 

(v úvahu připadal buď Krakov, či Wiślica, protože konkrétní sídlo žádný pramen 

nezmiňuje)451 sídlila rozvinutější předstátní formace, která byla posléze vojensky 

podrobena Moravany. O zbytku polského území, a to ani o jádru pozdějšího 

„velkopolského“ piastovského dominia, nemáme žádné zprávy. Jak už bylo nicméně 

řečeno výše, objevuje se i skeptický hlas, který předpokládá, že role knížete na Visle byla 

silně nadhodnocena pro účely legendy a jednalo se nanejvýš o lokálního klanového 

náčelníka, kterých mohly být mezi Slovany na území budoucího Polska desítky. 

Archeologické nálezy totiž podle Przemysława Urbańczyka nedovolují předpokládat 

                                                           
446 Svatopluk jej měl na jeho pozici nejvýznamnějšího knížete v Čechách de facto vyzdvihnout 

(naposledy např. Matla 2017, s. 87 a Štefan 2016, s. 195) proti možné opozici (Žemlička 2017, 

s. 35-36). Nabízí se také otázka, jestli Kristiánem (ŽUV 2, s. 20-25) dokumentované povstání proti 

křesťanu Bořivojovi, vedené jakýmsi Strojmírem, není spíš vnitřní spor v Čechách, kde místo 

o křesťanskou víru šlo o politickou orientaci Čechů. D. Třeštík (1997, s. 334) správně připomíná, 

že Strojmír, žijící dlouhou v Bavorsku, by byl pravděpodobně pokřtěn také (souhlasně Wihoda 

2018, s. 132 a Štefan 2018, s. 159). Strojmírovci mohli pak být prostě „probavorská“ nebo 

„protimoravská“ politická strana (tak Štefan 2018, s. 162 či Vaníček 2017, s. 132). 
447 Debaty o faktické podstatě mojmírovské moci jsou součástí širších úvah o povaze „státní moci“ 

v rámci Velkomoravské říše. Pokud je mi známo, poslední příspěvek do této debaty je Macháček 

2015, kde komentována i starší literatura. Z novější literatury se ve zkratce k problému vyjádřil i 

Kouřil 2016, s. 125-126 a Wihoda 2016, s. 158. 
448 V literatuře např. Štefan 2016, s. 194 nebo Steinhübel 2016, s. 219. Vaníček 2017, s. 134 nabízí 

eventualitu, že Svatopluk mohl vystupovat jako kmotr dětí Bořivoje a v podstatě jen chránit jejich 

zájmy. I to je možné, i když obraz poskytovaný franskými prameny je čistě mocenský. 
449 Někdy tak bývá interpretována Ludmilina rozmluva s družiníky, kteří byli vysláni provést její 

vraždu, při níž jim připomíná vládkyně svou péči o družinu (stejně tak ale mohla jako „matka“ 

družiny působit vedle svého ještě žijícího muže). Viz FPB 7, s. 475 a ŽUV 4, s. 36-37. Viz 

Profantová 1996, s. 85-86. 

K Ludmile samé naposledy viz např. Homza 2017, s. 80-142 – zaměřuje se ovšem hlavně na 

stereotypní prvky v jejím obrazu světice; viz též Třeštík 1997, passim a Profantová 1996. 
450 Nebo se v dané době ještě z velké části jednalo o čistě soukromou doménu rodiny, jejíž majetek 

nepodléhal žádné „veřejné“ moci. (Srov. úvahy o politické moci knížat v kapitole 6). 
451 Problémem je, že archeologie zatím nebyla s to nalézt nic, co by odpovídalo „mocnému 

knížectví“ v Povislí. Nálezy v Krakově se datují až do 10. století (viz výše pozn. 344; 

s velkomoravským obdobím lze spojit pouze zajímavý nález z „podhradí“ Wawelu – viz pozn. 

345). Nálezy ve Wiślici se pak ukázaly být mladšího data, srov. Urbańczyk 2015, s. 94 a Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 89. 
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výraznější rozvoj politického života ani na území výslovně zmíněném panonskou 

legendou,452 natožpak ve zbytku budoucího polského území. 

  Uzavřít popis stavu ve středoevropském bodu nula musí ještě úvaha o příchodu Maďarů. 

Ti se poprvé objeví ve střední Evropě v roce 862 (řada análů ovšem uvádí rok 863)453 a 

znovu pak (pravděpodobně) ve Východní marce roku 881.454 Z budoucích událostí víme, 

že Maďaři přišli na pomoc Arnulfovi, když bylo nepřátelství mezi ním a Svatoplukem 

v roce 892 obnoveno, jak uvidíme. Definitivní příchod Maďarů se datuje do doby až o 3-

4 roky pozdější, i když lze říci, že šlo spíše o postupný proces. Zprávy z této doby jsou 

velmi nespolehlivé, nicméně pokud můžeme věřit analistům, že už v roce 892 bojovali 

Maďaři jako Arnulfovi spojenci (a pozdější historiografie toto spojenectví považovala za 

faktický počátek nájezdů), musel s nimi být císař schopen uzavřít aktivní spojeneckou 

dohodu. O existenci pokročilejších diplomatických vztahů s Maďary nemusíme mít 

pochyby, představu o odosobněném, bezuzdném a jaksi samozřejmém násilí maďarských 

nájezdníků už historiografie dávno opustila.455 Spíše se zdá, že náčelníci kočovného 

kmenového svazu vedli poměrně promyšlenou politiku vztahů s křesťanskými sousedy, 

spojenou s aktivním vyjednáváním. Arnulf ovšem musel mít vůbec možnost se s Maďary 

na podobné záležitosti dohodnout. To bylo komplikované především proto, že moravské 

území leželo de facto na cestě mezi Arnulfovým územím a dočasnými maďarskými sídly 

v severním Černomoří. Nabízí se samozřejmě otázka zprostředkování knížete Braslava. 

  Celou situaci by i tak nicméně výrazně zjednodušilo, kdyby už v dané době byla část 

maďarského vojska nebo i usedlého lidu přítomná na východě Panonie, na levobřežních 

dunajských stepích. Nemůžeme jednoznačně prokázat natolik „brzký“ příchod kočovníků 

(i když zejména maďarská národní historiografie počítá s určitou mírou kontinuity 

„protomaďarského“ osídlení Panonie přinejmenším od dob avarského kaganátu),456 

nicméně v kontextu dění v 90. letech 9. století je pravděpodobné, že Arnulf mohl do 

svých politických plánů zahrnout alespoň část maďarského vojska již na počátku dekády. 

                                                           
452 Srov. výše pozn. 345.  
453 Nejobšírněji Anály bertinské 862, MGH SS I, Hannover 1826, s. 458, pozdější datum ASG 863, 

s. 76. 
454 AIu 881, s. 742. Další útok k roku 889 je spíše teoretický, protože zprávy KRP k tomuto roku 

(s. 131-133) lze chápat spíše jako zmatečné, kontaminované s jejich příchodem o šest let později. 
455 Ostatně podobnou dohodu s Maďary zanedlouho uzavřeli Byzantinci, kteří Maďarům dokonce 

měli poskytnout vlastní lodě k přepravě (srov. dále). O možnosti „pronájmu“ maďarských zbraní 

tedy v podstatě není pochyb (srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 81 a 126-128). 

Poněkud v zajetí starších tezí o jakési automatické hrozbě od Maďarů se vcelku ještě jeví pohled 

Vr. Vaníčka (2014, s. 65-66). Je skutečně otázka, jestli se Čechům na počátku 10. století muselo 

jevit jako abstraktnější nebezpečí pocházející z Panonie nebo ze severní části Říše. V obou 

případech šlo zřejmě o občasný, avšak nikterak nekontrolovatelný zdroj problémů. 
456 Viz např. přehled názorů v László (1996), s. 309-314. Sám autor je ovšem dalek toho, aby pro 

identifikaci Maďarů používal lingvistické argumenty. Znovu se tak naskýtá otázka: „Kdo vlastně 

byli Maďaři před rokem 896?“ Zcela nedávno problematiku kontinuity nomádského osídlení 

pojednala přehledně magisterská práce Luby 2018. 
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Každopádně bude konflikt z roku 892 startovním bodem nepřetržité interakce Maďarů se 

„západními“ dějinami.457 Můžeme dokonce předpokládat, že Arnulf mohl kmeni 

ohroženému ze dvou stran (Bulhary a Pečeněhy – srov. další kapitolu) nabídnout podporu 

při usazení v periferních oblastech moravské říše, takže rok 892 lze brát jako první 

termín, kdy Maďaři skutečně v Karpatské kotlině pobývali. O to snáze se zde poté usadili, 

když je další porážky přiměly opustit původní sídla. 

5.3.2. Moravsko-franská válka a zánik Velké Moravy 

  Konflikt mezi moravskou říší a východofranskou říší Arnulfa Korutanského se 

v podstatě datuje už od roku 891: Arnulf se dle fuldského letopisce pokusil obnovit 

mírovou smlouvu z minulého roku,458 což samo o sobě zřejmě naznačuje, že ztratil 

z nějakého důvodu důvěru ve Svatoplukovu vůli mír udržet. Arnulf se musel věnovat 

útoku vikingů, jak zpráva Fuldských análů zmiňuje dále, takže mu nezbývalo než 

vyjednávat. Logickou oblastí sporu mohla být Západní Panonie, ovládaná na jihu 

Braslavem, na severu snad dosud součást Východní marky. Moravský vládce sice zřejmě 

mírovou smlouvu obnovil, nicméně nadále zřejmě nedodržoval. To je důležité z pohledu 

následujících událostí – Svatopluk se pravděpodobně cítil ve své pozici natolik bezpečně, 

že neváhal riskovat konflikt s poměrně mocným sousedem. Ani občasné objevení 

Maďarů zřejmě nenaznačovalo, že by se mocenská situace měla změnit. V roce 892 

Arnulf shromáždil velkou koalici potenciálních odpůrců moravského knížete:459 Vedle 

říšských národů Bavorů, Franků a Alamanů v ní nechyběl franské moci loajální Braslav a 

také maďarští náčelníci. Obvykle bývá do kontextu této válečné výpravy řazen i útok na 

Čechy (?),460 které by – z logiky věci – měly v této době (od smrti Bořivoje a do 

podrobení Spytihněva) být přímou moravskou provincií. Arnulf se také pokusil Moravu 

hospodářsky izolovat od Bulharů a v následujícím roce – i když s obtížemi – tažení 

zopakoval.461 

  Asi nejzajímavější na celém válečném podniku je přítomnost Maďarů. Svatohavelské 

anály dokonce připojují ke zprávě o jejich účasti na kampani jakousi napohled zvláštní 

poznámku o vysvobození maďarského vojska.462 Editoři moravských pramenů věc 

                                                           
457 Viz např. Steinhübel 2016, s. 233-247. 
458 AFu 891, s. 119. I tak ovšem Galuška 2017, s. 130 popisuje situaci jako svévolné porušení 

míru. Steinhübel 2016, s. 224 prostě předpokládá, že Arnulf chtěl mírovou dohodu upravit. 
459 AFu 892, s. 121. Ve zkratce o útoku informují např. i AAl a ALa 892, s. 52, z nich pak AEi 

892, s. 256. K této válce např. Kouřil 2016, s. 104; Steinhübel 2016, s. 224-226 nebo Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 59 a 74. 
460 Tato událost se objevila v mnoha dobových pramenech, z nichž asi nejlépe je informována 

KRP 892, s. 140.  O poznání později, leč s řadou detailů zmiňuje tuto událost i KDM I, 4(3), 

s. 6-9. 
461 AFu 893, s. 122; AAl a ALa 893, s. 53 a AEi 893, s. 256. 
462 ASG 892, s. 77. 
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interpretovali tak, že Arnulf svým příchodem zachránil již obklíčené spojence.463 Po mém 

soudu jde ale o jednoznačnou narážku na interpretaci, která se začala objevovat 

v evropské historiografii, inspirovaná starověkými příběhy o Alexandru Velikém: Maďaři 

měli být zahnáni a jaksi „uzavřeni“ za valy či bránami, které Arnulf kvůli svému sporu se 

Svatoplukem nechal otevřít a přivodil tak zkázu celé Evropě.464 Jak jsem uvedl výše, 

účast Maďarů je především zajímavá z pohledu možností diplomatických vztahů, nebo 

naznačuje, že kočovníci už začali vstupovat do střední Evropy s jistou pravidelností. Je 

ovšem otázkou, jestli od této chvíle byl osud střední Evropy zpečetěn tak, jak to naznačují 

dobové prameny i moderní literatura. 

  Na zprávách o útocích v letech 892-893 je ovšem také zvláštní, že přes deklarovanou 

ničivost franských úderů se nezdá, že by na Moravě zatím došlo k nějakým závažným 

důsledkům.465 V roce 893 se už vojsko vracelo z Moravy s potížemi a v roce 894 

Moravané zřejmě plánovali přímo napadnout Říši. Fuldské anály zmiňují těsně před smrtí 

Svatopluka jeho nepřátelské aktivity. To může být jednak obecnou charakteristikou jeho 

vlády, ale také narážka na konkrétní činnost – sbírání a přípravy vojska.466 

  Dokonce je možné, že se Svatoplukovi podařilo sebrat Arnulfovi jeho spojence – 

Maďary. Ti totiž ještě ten samý rok (jak hned po předchozí zprávě referují Fuldské anály) 

napadli Podunají.467 Je samozřejmě možné, že šlo o výpravu spíše náhodnou, ale 

zajímavé je, že by se Maďaři vydali proti svému dosavadnímu spojenci (pokud 

nepřipustíme možnost, že i jejich plenění na Moravě bylo náhodnou akcí, která přišla 

Arnulfovi pouze vhod). O jakési smlouvě Svatopluka s maďarskými náčelníky máme 

paradoxně dobré informace, byť spíše ve formě mýtu. Mělo ovšem jít o smlouvu týkající 

se především zisku půdy pro Maďary.468 Dohoda o výměně nové maďarské země za 

pouhého krásného koně (či jen o málo větší protihodnotu v případě Anonymovy kroniky) 

je přirozeně spíše legendárním podáním, nicméně pokud obsahuje reálné jádro, má v sobě 

především jeden chronologický nesoulad – Maďaři měli novou zemi osídlit až rok či dva 

                                                           
463 MMFH I, Brno 1966, s. 119 a 143. 
464 Typickou podobu této pověsti sděluje např. Widukind (DSW I, 19, s. 29) anebo Liudprand 

z Cremony (OLC I, 5, s. 254-255; I, 13, s. 266-269 a I, 36, s. 284-285). Odkaz na ni pak najdeme i 

v AŘe 894, s. 582 (či AŘs 893, s. 746). 
465 Pouze Liudprandovu zprávu (OLC I, 13, s. 266-267 a II, 1-2, s. 300-301) lze číst tak, že 

Morava byla podmaněna. Cremonský biskup tu ale užívá příliš velkou zkratku, abychom ji mohli 

označit za důvěryhodný popis. O neúspěchu tažení hovoří např. i Galuška 2017, s. 130. 
466 AFu 894, s. 125. 
467 Velké boje mezi Maďary a Bavory dokládají i jiné anály (AHi 893, s. 19; ANV 893, s. 7 a AHL 

893, s. 30) – sice již pro rok 893, ale (pokud nejde přímo o chybu) i takové vročení tažení by 

mohlo znamenat, že nájezdníci změnili strany a začali podporovat Moravany. Viz i Kouřil 2016, 

s. 104 a Steinhübel 2016, s. 236. 
468 Pověst zaznamenaly v nějaké podobě všechny pozdější uherské kroniky: ČUA 14 a 80, s. 40-41 

a 82-83 (Svatopluka zde ovšem zastupuje jeden z fantaskních vládců, kníže Salan); ČHU 23, s. 74-

75 (celou pověst ovšem zkrátila na pouhé vylákání Svatoplukova vojska dary) a MK14 28, s. 288-

290. Podobnou pověst ale známe z mnoha zdrojů, nejblíže asi DSW I, 5, s. 6. 
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roky po úmrtí Svatopluka a v mezidobí (jak uvidíme) bojovat spíše na Balkáně. Již jsme 

si sice ukázali, že jejich dřívější přítomnost uvnitř karpatského oblouku je poměrně 

pravděpodobná, na druhou stranu v této době ještě nemuseli o nová území aktivně 

usilovat. Nezbytné se hledání nového sídla stalo až po těžkých porážkách v roce 895. 

I proto se zdá, že pokud Svatopluk s Maďary dohodu měl, mohla se týkat nejspíš změny 

stran v bojích proti Frankům.469 Na druhou stranu jim za to mohl některé oblasti 

k osídlení předběžně slíbit. 

  Ve hře ovšem zůstává i eventualita, že maďarských náčelníků bylo více, a podle toho 

mohlo být také více vojenských uskupení, s nimiž se mohli potenciálně středoevropští 

vládci spojovat. Je ovšem třeba říci, že pokud sledujeme období maďarských nájezdů 

jako celek, většinou nenarážíme na to, že by útočila jejich vojska různými směry zároveň. 

Pokud se rozdělovali, bylo to spíše z taktických důvodů na menších oblastech.470 

 Arnulf po dílčích úspěších na Moravě otočil svou pozornost a vytáhl roku 894 

do Itálie.471 Buď situaci výrazně podcenil, nebo vyrazil už při vědomí, že jeho pozice ve 

střední Evropě bude nyní o poznání snazší. Ve stejném roce totiž, jak již jsem naznačil, 

zemřel Svatopluk.472 Úmrtí silného vůdce moravského kmene muselo s jistotou znamenat 

nemalé oslabení pro moravské ambice. (A Fuldské anály zprávy z Podunají skutečně 

uzavřou i informací o míru mezi Moravany a Bavory.473) Již několikrát se stalo, že 

                                                           
469 Srov. např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 75-76. Stejně tak je ale možné, že 

prameny se mýlí co do kontraktora a ve skutečnosti jednali Maďaři až s Mojmírem II. – pak by 

mohlo jít i o usazení na dřívějších moravských územích, jak vidno dále v pozn. 480. 
470 V současné době sice spíše převládá opačný názor, vykládající jednotlivé nájezdy jako 

separátní akce „dílčích armád“ (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 126-127), ale v rámci 

této práce bych na některých faktech doložil, že celkový obraz nájezdů tomu po mém soudu příliš 

neodpovídá. 

Dva příklady za všechny: Již k roku 906 uvádí Kronikář Widukind z Corvey (viz níže pozn. 517), 

že zemí Dalemniců do Saska prošla postupně dvě maďarská vojska, každé v poněkud jiném vztahu 

s místními Slovany. Příznačné ovšem je, že obě armády mířily stejným směrem. Bylo snad 

rozhodnutí o směru útoku výsledkem nějakého obecného sněmu maďarských náčelníků, které pak 

respektovaly (byť v roce 906 s různou rychlostí) všechny části kmene? 

Další případ poměrně pevné a jednotné politiky představuje tribut doložený ve 20. letech za vlády 

Jindřicha Ptáčníka, kdy měl jediný zajatý náčelník prosadit tuto dohodu u celého kmene (viz 

především úvahu níže v kapitole 6.1 u pozn. 1122). Kdyby každý dílčí náčelník prováděl své 

nájezdy na vlastní pěst, sotva by Jindřichovi byla podobná dohoda co platná. 

Na druhou stranu je stále možné, že ne každé akce se účastnili všichni bojovníci a sjednocená 

vnější politika mohla být jen zastřešením pro reálně rozdělené bojové skupiny. 
471 AFu 894, s. 123-124. 
472 AFu 894, s. 125 či též AEi 894, s. 179. Konkrétní okolnosti Svatoplukova skonu jsou bohužel 

příliš legendární povahy (srov. zprávy KRP, s. 143; DAI 41, s. 398-399; KČK I, 14, s. 32-34 a 

pozdní maďarské zkazky ČHU 22, s. 74-85; MK14 23, s. 280-282 a tamtéž 28, s. 289). Velké 

množství různých příběhů, které se s ní pojí (naposledy se pokusil „Svatoplukovu legendu“ 

souhrnně zpracovat Homza 2013, viz také Steinhübel 2016, s. 261-289), dává ovšem tušit, že smrt 

Svatopluka byla relativně překvapivá a skutečně politický život v dané době citelně zasáhla. 

Morava se z ní ostatně zřejmě už nikdy zcela nevzpamatovala. 
473 Steinhübel 2016, s. 226 předpokládá, že hlavním předpokladem pro mír byla Mojmírova 

rezignace na ovládnutí Panonie (viz dále). 
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Moravané o svého vládce přišli spíše násilným způsobem, zánik moravského státního 

útvaru to dosud ale neznamenalo. Také z kontextu dalších zpráv se zdá, že občasný 

nepřesný zvyk spojovat Svatoplukovu smrt s pádem Velké Moravy je spíše plodem 

povrchního náhledu na amalgám událostí, které se odehrály na konci 9. století. Pramenů 

je málo, nicméně ty, které dobovou situaci zachycují nejblíže, o podobném rychlém konci 

Moravy nesvědčí. 

  Morava jistě utrpěla co do ztrát ovládaných území a spojenců. Oblasti, které dosud 

Svatopluk přinejmenším zprostředkovaně kontroloval prostřednictvím svých chráněnců, 

se vymanily zpod dohledu moravského vedení. Už jen proto, že řada svazků mezi knížaty 

jistě byla čistě osobního charakteru. S jistotou víme, že v roce 895 unikly z moravské 

nadvlády Čechy.474 Nejstarší Bořivojův syn Spytihněv se vydal do Řezna a podřídil se 

raději bavorské moci. Otázkou je, zda přednost měla úvaha, že Čechám bude lépe 

v područí Bavorů proto, že síla (staro-)nových spojenců nabízela možnosti lepší ochrany 

v těžkých dobách po pádu Moravy, nebo naopak že bavorská nadvláda znamenala 

volnější ruce pro domácí vládce ve srovnání s dosavadní vládou Svatopluka. Moravská 

moc v Čechách každopádně zřejmě již nebyla příliš populární.475 Další zprávy Fuldských 

análů nám sdělují nepřímo, že společně s Čechy se Říši poddali i Srbové476 a kontrolu 

ztratili Svatoplukovi dědicové i nad Panonií, kterou celou získal jako říšské území ke 

správě Braslav.477 Je vcelku pravděpodobné, že další okrajovou oblastí, která opustila 

svazek s Moravou, bylo Povislí (Krakovsko?). Jedná se ovšem čistě o analogickou úvahu, 

byť má svou logiku; prameny ovšem nemáme. 

  Moc profranského knížete Braslava ovšem zřejmě pokrývala jen západní, pravobřežní 

Podunají, zatímco na druhém břehu zřejmě dosud existovalo částečné území nikoho, 

možná dosud nárazníkové pásmo mezi mocí Svatopluka a bulharských vládců. Není proto 

s podivem, že právě tuto oblast si vybrali Maďaři v době, kdy se v následujících letech 

ocitli v existenční tísni. V následujících dvou letech (895-896) totiž jejich vojsko utrpělo 

těžkou porážku v bojích proti bulharskému křesťanskému carovi Simeonovi478 a zároveň 

byla (ať už z podnětu Bulharů nebo Byzantinců) napadena jejich sídla na dnešní Ukrajině 

                                                           
474 AFu 895, s. 126 uvádí, že se čeští náčelníci v Řeznu dobrovolně poddali králi Arnulfovi, když 

je předtím Svatopluk vytrhl z moci Bavorů. K interpretaci události srov. např. Steinhübel 2016, 

s. 226-227 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 85 a 113. Viz ale též problém církevní 

obedience, který řeším zvlášť v pozn. 1426. 
475 Brzy poté žádají Češi o spolupráci proti Moravanům (AFu 897, s. 131). Srov. též Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 85. 
476 AFu 897, s. 131. Viz též Kouřil 2016, s. 106 či Steinhübel 2016, s. 227. 
477 AFu 896, s. 130. 
478 Např. AFu 895-896, s. 126 a 129-130. Je nicméně zajímavé, že Maďaři zřejmě udržovali 

s Bulhary v této době i jiné než vojenské kontakty – jejich hmotná kultura se tak měla čas 

s bulharskou sblížit a v době příchodu do Panonie už jí byla blíže než jiným kulturám kočovníků 

ze stepí (viz Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 66). 
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kočovnými Pečeněhy.479  Maďarům nezbývalo než využít volného prostoru na periferii 

rozpadající se moravské říše a obsadit jej pro svou potřebu. Jejich výhodou bylo, že 

nedávným úmrtím svého vládce oslabení Moravané jistě nemohli proti tomuto příchodu 

výrazněji protestovat, či učinit nějaká protiopatření.480 S jistotou ale můžeme říci, že 

ačkoliv tyto události – Svatoplukova smrt, příchod Maďarů do Panonie a zánik Velké 

Moravy – spolu souvisí a odehrály se nedlouho po sobě, přesto nešlo o bezprostřední sled 

událostí.481 

  Jádro moravské říše zřejmě zatím vydrželo nejsilnější problémy. To, že císař předtím 

svěřil Panonii Braslavovi naznačuje, že se tu sám nemohl věnovat dění přímo a využít tak 

oslabení Mojmírovců. Dále je patrné, že Moravané měli síly na to, aby ohrožovali byvší 

Svatoplukovy „provincie“.482 Politická situace mezi Svatoplukovými dědici jistě nebyla 

ideální,483 nicméně Mojmír II. zcela jistě dokázal v pěti letech po smrti svého otce 

přinejmenším v centru bývalé říše obnovit svou moc.484 Stal se tak dokonce opět 

nepřítelem, který se dokázal alespoň rámcově měřit se silou franských vojsk, nebezpečím 

pro Čechy a po nějakou dobu snad i suverénním vládcem nad bývalou církevní provincií, 

kterou chtěl obnovit v duchu původního arcibiskupství za života Svatopluka. Co tedy 

definitivně zasadilo ránu moravskému předstátnímu útvaru, můžeme sledovat jen velmi 

nejasně. S jistotou ovšem můžeme druhou polovinu 90. let popsat jako počátek tříštění ve 

středoevropském prostoru: 

                                                           
479 DAI 40, s. 394-395. Srov. též Kouřil 2016, s. 103-105; Steinhübel 2016, s. 236 nebo Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 77. 
480 Galuška 2017, s. 131 uvádí, Maďaři se mohli s Mojmírem II. dohodnout, srov. též Kouřil 2016, 

s. 104-105 a Steinhübel 2016, s. 236-237. Obecně se předpokládá, že dotčené oblasti nebyly nijak 

(hustě) osídlené. 
481 Přesto je po mém soudu přesnější sledovat příchod Maďarů spíše jako sérii událostí, než jako 

jednorázový akt (srov. výše pozn. 118). K tomu např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 77. 
482 To naznačuje výše v pozn. 475 zmíněná obava Čechů. 
483 Vedle podobenství v DAI 41, s. 399 o zhoubné nesvornosti přináší daleko přesnější zprávy 

AFu, které zmiňují jednak jisté uprchlíky z Moravy, kteří hledají spásu v Bavorsku (AFu 897, 

s. 130; mohlo jít o Čechy, ale i o jednotlivce z vzájemných politických sporů obou známých 

sourozenců), jednak přímo dvouletou občanskou válku mezi Mojmírem II. a Svatoplukem II., 

v níž nakonec – přes asistenci z Bavorska – zvítězila protifranská strana prvního jmenovaného 

(AFu 898-899, s. 131-133; viz i Galuška 2017, s. 131; Kouřil 2016, s. 108; Steinhübel 2016, 

s. 227-228 a Wihoda 2016, s. 149). Svatopluk zřejmě volil raději exil a není vyloučeno, že se jeho 

potomci dále objevují ve Východní marce (s touto tezí pracuje naposledy nejvíce Wihoda 2016, 

s. 153-160 – nepředpokládám ovšem, že by bylo možné tvrdit, že výprava z roku 907 stála za 

snahou restituovat jeho moc, jak tvrdí –; Kalhous 2016, s. 180 a Macháček 2015, s. 483). 
484 Hlavním zdrojem pro domněnku o dočasném obnovení jádra moravské říše, je stížný list 

bavorského kléru zmiňující neoprávněný vznik (tj. vlastně obnovení) moravského arcibiskupství 

(LBK, s. 142). Tomu jistě musela předcházet vnitřní konsolidace politická. Viz např. Galuška 

2017, s. 131-132; Kouřil 2016, s. 107 a Steinhübel 2016, s. 237. 

Srov. též dále v pozn. 1536 debatu o konkrétních lokalitách možných obnovených biskupství – 

s nimi souvisí představa o rozsahu moci, kterou ještě disponoval Mojmír II. 
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  Podunají samo bylo rozděleno na východní marku ovládanou dosud relativně silnou 

Říší, kterou nicméně začalo oslabovat zhoršující se zdraví císaře Arnulfa,485 dále na 

„zadunajské knížectví“, kontrolované Braslavem, jenž sice vystupoval jako loajální 

franský spojenec, nicméně v dané době již s jistotou spíše kontroloval své země na vlastní 

pěst, a nakonec na levobřežní, prakticky už maďarské území. Osamostatnily se Čechy, 

které jistě zatím byly Bavorskem vzhledem k situaci kontrolovány jen velmi volně.486 

Moravský kníže Mojmír II. prakticky ovládal s jistotou jen jádro moravské říše, zřejmě 

s Nitranskem. Je nepravděpodobné, že za daných okolností se udržela nějaká stabilní 

promoravská vláda na horní Visle. Zcela mimo zájem historiků v této chvíli ještě stále 

stojí území mezi Odrou a Vislou na severu, kde v dané době zřejmě neexistovaly formace 

překračující lokální politickou organizaci. 

  Zatímco úpadek moravské a východofranské moci můžeme v dané době sledovat 

poměrně dobře (v kontextu všeobecně špatné pramenné situace), jen málo můžeme říci 

o důvodu a způsobu, jak se maďarská moc posléze proměnila v celém Podunají 

v účinného hegemona. V praxi vidíme, že během několika let mezi roky 896 a 907 

narostla maďarská síla natolik, že kočovníci mohli ovládnout nejen pravý břeh Dunaje, 

ale i jižní část jádra moravské říše a převzít úlohu vojenského a politického suveréna 

zřejmě i pro rozsáhlá slovanská území. Dlužno připomenout, že se jedná o dobu 

bezprostředně následující po čase, kdy bylo maďarské vojsko v praxi téměř rozprášeno 

bulharskou armádou a usedlé části maďarského kmene byly vyhnány ze svých 

dosavadních sídel na Ukrajině. 

  Ukázali jsme si, že území levého břehu Dunaje bylo k jejich novému zabydlení vcelku 

vhodné a s největší pravděpodobností navazoval přesun do této stepi na předchozí pobyty 

maďarských vojsk a možná i stád na tomto území. Ve srovnání s ukrajinskou stepí 

představovala karpatská step jistě menší a horší (často zaplavované) území,487 nicméně 

v momentě tlaku ze dvou stran se jednalo o vynikající možnost k úniku a následné 

obraně. Není tedy docela s podivem, že maďarským kmenům se podařilo nastalou situaci 

dobře překonat. Jak se ovšem mohli Maďaři proměnit v dlouhodobého hegemona celé 

širší oblasti? 

  Situaci jistě dobře odhadneme, pokud budeme počítat s tím, že v maďarském kmenovém 

svazu panovaly příhodné podmínky pro spojenectví a působení odlišných národů a 

                                                           
485 KRP 896, s. 144 a OLC I, 36, s. 282-285. 
486 Vr. Vaníček (2014, s. 52-53) sice zpochybňuje přímou franskou nadvládu nad Čechy; to je 

ovšem v podstatě v rozporu s tím, jak rok 895 popisují prameny. Arnulf musel považovat Čechy za 

sobě poddané, i když neměl přirozeně ovšem sílu, aby je kontroloval přímo. 
487 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 79. 
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kmenů. Jedná se o obecný rys kočovnických společenství488 a není důvod se domnívat, že 

tomu na přelomu 9. a 10. století v budoucích Uhrách mělo být jinak.489 Etnická a snad ani 

náboženská příslušnost podřízených kmenů nehrála roli, pakliže byla respektována určitá 

(politická) pravidla vnitřního uspořádání. Ekonomicky vzato lze také říci, že si maďarský 

a slovanský živel na územích obsazovaných kočovníky nemusel konkurovat. Zatímco 

vodnatá a bažinatá step byla po vyschnutí dobrou pastvinou pro nomády chovající 

extenzivně dobytek, usedlí slovanští zemědělci vyhledávali půdu, která měla spíše 

stabilní vlhkost a dobře se obdělávala. Oba „národy“ mohly tedy snadno a dobře na 

území koexistovat, což mohlo být předpokladem pro smírnou spolupráci v dalším 

období.490 

  Rozhodující faktor vzniku maďarského kmenového svazu obohaceného o slovanský 

zemědělský živel po mém soudu ovšem tvořil právě sám dosavadní úspěch Velké 

Moravy. Svatoplukova expanze pokračující až do posledních let vlády vyžadovala 

nemalou armádu, kterou dokládají prameny poměrně explicitně.491 Tato bojovnická 

vrstva byla tedy ze značné části saturována muži, kteří pocházeli i z provincií původní 

říše, a proto se po Svatoplukově smrti mohli dílem ocitnout v bojových seskupeních 

menších osamostatněných knížectví. Přesto ovšem po mém soudu byl v oblasti 

dostatečný počet „bezprizorních“ válečníků, kteří byli od moravského vládce původně 

zaopatřováni pro boj a po jeho smrti se kvůli sporům v rodu Mojmírovců a rozpadu 

centrální moci ocitli bez přímého pána. Samostatně vládnoucí knížata – Braslav, 

Spytihněv, Mojmír II. či potenciální neznámý kníže Vislanů – zřejmě mohli zaopatřit jen 

zlomek původní velké armády, neboť jejich možnosti uživit takové množství musely 

z principu být výrazně konzervativnější. Svatoplukovo vojsko bylo do té doby jistě 

živeno velmi extenzivně, především kořistným způsobem, a proto převyšovalo 

                                                           
488 Viz např. názor tlumočený v László 1996, s. 246-247. Srov. též Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 78 – „Maďaři“ mohli vzniknout právě až jako směs příchozích nájezdníků 

s domácí populací v Panonii (kde navíc mohli žít ještě ne zcela asimilovaní Avaři) a v okolí. 

Slované sami pak prokázali schopnost dlouhodobé spolupráce s kočovníky v dobách avarského 

kaganátu. Existují dokonce důvodná podezření, že se mohli v rámci kočovného společenství 

částečně „naturalizovat“ a „zmizet“ tak z očí archeologů (Steinhübel 2016, s. 97), což bude 

důležité pro další popis vztahu mezi Moravany a Maďary. 
489 I konzervativnější proudy literatury se nyní vyslovují pro chápání vztahu usedlého slovanského 

obyvatelstva a maďarských příchozích jako soužití. Naposledy v literatuře (s dalšími odkazy) viz 

Hudáček 2016, s. 3, 34 a 36; Macháček 2016, s. 43; Kouřil 2016, s. 105 a 120-122 a Štefan 2016, 

s. 196. 
490 Ostatně četnost nálezů maďarského původu na Moravě a severním Slovensku ani nenaznačuje, 

že by se kočovníci rozhodli tato území nějak rozsáhleji obývat – viz např. Galuška 2017, s. 261; 

Kouřil 2016, s. 120 a 126; Steinhübel 2016, s. 246-247 nebo lakonické, leč trefné konstatování 

N. Profantové (2008, s. 152, srov. ale i tamtéž mapu pohřebišť na s. 151). 
491 AFu 884, s. 112 popisují, že Svatopluk vládl vojenskými zdroji ex omni parte Sclavorum a 

jejich rozsah měl být tak značný, že armáda procházela jednou oblastí celý den. Srov. též studii 

Ruttkay 1997. 
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hospodářské možnosti i relativně velkého státního útvaru.492 Nástupnické říše, nacházející 

se v relativně defenzivních pozicích, rozhodně nepředstavovaly dostatečné uplatnění pro 

veškerou existující vojenskou vrstvu. Na pomyslném „pracovním trhu středoevropského 

válečnictví“ v dané chvíli zjednodušeně řečeno převýšila nabídka poptávku.493 Řešením 

mohlo být pro řadu těchto bojovníků přidat se k expanzivní a progresivní síle, kterou – 

navzdory dočasnému neúspěchu – mohli představovat právě kočovní Maďaři. Životní styl 

kočovníků byl pro podobné extenzivní akce velmi příhodný a dosavadní pověst agilních 

bojovníků, ochotných k pravidelnému a častému válčení, zřejmě přála tomu, aby si rychle 

získali podporu této bezprizorní bojovnické vrstvy. Pro začátek mohli poměrně rychle 

absorbovat slovanské válečnické vrstvy z oblastí, které ovládli už po roce 896, a z jejich 

bezprostředního okolí. Když v roce 899 prakticky bez zjevných problémů prošli s novou 

armádou Braslavovým knížectvím494 a vyrazili bojovat do Itálie,495 mohli na svou stranu 

získat i další bojechtivé zbytky původního slovanského vojska ze západní Panonie496 a 

možná i své momentální spojence z Moravy.497 Zrodila se tak nová nebezpečná vojenská 

síla, která mohla přinejmenším krátkodobě přemoci každou existující armádu. 

Kombinované nomádsko-zemědělské hospodářské zázemí navíc poskytovalo více než 

                                                           
492 Moravané sice po Svatoplukově smrti občas vystupují v pramenech jako hrozba, nikdy však 

nečteme po roce 894 o jejich přímém útoku, který by armádu uživil. V roce 900 naopak utrpěli 

porážku i od Čechů, kteří se přidali k útoku Franků, jistě právě z kořistných důvodů (AFu 900, 

s. 134; Štefan 2016, s. 195). I pokud bychom uvažovali o spojenectví Moravanů s Maďary (srov. 

dále), pak by tato porážka přišla ve stejném roce, kdy byla část maďarského vojska poražena 

u Lince (srov. dále pozn. 507). Čistě hypoteticky vzato – i kdyby se tak Mojmírovi lidé na nájezdu 

podíleli, na severním břehu Dunaje by vykrvácela další jejich část. Ani spojení s dobyvateli by tak 

Mojmírovi nemuselo přinést kýženou kořist, kterou by zasytil požadavky svých věrných. 
493 Kouřil 2016, s. 106 předpokládá stejnou situaci, ale očekává „návrat“ těchto bojovníků do 

centra moravského území. To venkoncem mé následující tezi neprotiřečí. 
494 Braslav se zjevně marně pokoušel pravobřežní Panonii proti Maďarům zabezpečit (viz Szőke 

2018, s. 200 o opevňování Zalaváru). Maďaři Braslavovo knížectví nemuseli obcházet, jak píše 

Steinhübel 2016, s. 238. 
495 Zprávu o bojích v Itálii přináší AFu k roku 900 (s. 134), ale jednalo se o dvouletou kampaň 

(podrobně popsanou v OLC II, 7-16, s. 306-313), byť možná s přezimováním v Panonii. Do Itálie 

museli tedy Maďaři vytáhnout už v roce 899 (důvěryhodný italský záznam představují ABe 899, 

s. 118; z říšských análů zaznamenaly vpád např. ASG 899, s. 77; AAl a ALa 899, s. 53 – některé 

rukopisy zmiňují i bitvu na Brentě; ARe 899, s. 68; ANV 899, s. 7; AEi 899, s. 257; zpráva se 

v opise dostala i do AKK 899, s. 39). Srov. také KRP 901, s. 148 – Regino se ovšem často mýlí 

v datech (od něj pravděpodobně datum převzaly AEi 901, s. 180; může ovšem též jít 

o kontaminaci s dalším nájezdem z roku 901 – srov. níže pozn. 508). Akci očividně inicioval 

Arnulf, který mohl Maďary využít proti svým místním nepřátelům (Steinhübel 2016, s. 238). Díky 

zmínce o úmrtí biskupa z Vercelli lze k tomuto tažení vztáhnout i nedatované a polofantastické 

zprávy pozdějších maďarských kronik ČUA 53, s. 116-117; ČHU 38, s. 88-89 a MK14 58, s. 305-

306. Po své porážce na Brentě s nimi ovšem Berengar uzavřel mír a Maďaři se nakonec stali jeho 

dlouhodobým spojencem (Steinhübel 2016, s. 238-239 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 77). 
496 Výše (např. pozn. 423) jsme nicméně zmínili, že tito Slované leckdy válčili i na straně Franků. 
497 Viz Galuška 2017, s. 261 (který nálezy mincí z Itálie vykládá jako přítomnost „maďarské 

gardy“; podobně Steinhübel 2016, s. 239; Kouřil 2016, s. 105 naznačuje spíš účast na vojenském 

tažení do Itálie. Přátelské vztahy ovšem naznačují oba výklady. Galuška 2017, s. 257 připomíná, 

že se jednalo jen o krátkodobé spojenectví, které mělo brzy skončit. Mohlo ale trvat na úrovni 

„nižších“ elit, které Mojmírovce mohly opustit ve prospěch nových pánů. 
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dobré podmínky pro to, aby nehrozilo hladovění ani v případě opakovaného plenění 

potenciálních nepřátelských sil v Podunají. Vzhledem k slabosti všech ostatních státních 

útvarů v Podunají k takové situaci – s výjimkou marného pokusu z roku 907 – ovšem 

nikdy nedošlo, a tak se mohla rovnováha sil poměrně rychle převrátit na maďarskou 

stranu. Počínaje rokem 900 až do třicátých let 10. století pak neminul jediný rok, aby 

maďarské vojsko nevyrazilo na válečnou výpravu. 

  Zlomovým rokem je zřejmě rok 900. V této době se pravděpodobně definitivně 

zhroutilo Braslavovo panství.498 Bohužel typickým jevem pro celou další dekádu bude, že 

o konci těchto vládců a celých knížectví nezískáme jedinou písemnou zprávu. 

Východofranské zdroje měly sotva sílu zachycovat zprávy o úderech, které mířily přímo 

na srdce rozpadající se říše. Neštěstí stíhající okolní státní útvary ovšem už byla nakonec 

mimo záběr říšských autorů. Braslav se z pramenů definitivně ztratil brzy předtím, co 

jeho územím prošla maďarská vojska do Itálie a cestou nazpět ho nejen vyplenila, ale 

snad se tu i usadila.499 Jak už jsme uvedli, přinejmenším část Moravanů, která nehledala 

oporu v Bavorsku, jehož bojovníci spolu s českými spojenci moravské území na přelomu 

letopočtu opakovaně napadali, zřejmě i na podporu mladšího z obou synů Svatopluka 

I.,500 se k Maďarům přidávala taky. Teoretický exodus slovanských válečníků, ochotných 

přidat se raději k úspěšnému a plenícímu vojsku, mohl být ostatně sám o sobě pro 

fragmentární slovanské říše zničující. Nebylo tak ani třeba, aby maďarští kočovníci 

dobývali pevnosti a hrady. Jejich vládci se mohli sami od sebe přidávat pod prapory 

nových pánů, což uniklo pozornosti analistů snáze než případná fatální bitva Moravanů 

s Maďary, kterou literatura většinou předpokládá, aniž by o ní dosud měla výraznější 

důkazy.501 

  Definitivní konec moravské mojmírovské moci můžeme ztotožnit asi s jediným 

jednoznačně jistým nálezem, zato doslova kardinálním – násilným zánikem Mikulčic, 

který měli Maďaři jednoznačně na svědomí.502 Je otázkou, kdo v té době ještě obýval 

hradisko, které zřejmě dlouhodobě představovalo jádro moravské mojmírovské moci. 

                                                           
498 AFu 900, s. 134 uvádí, že po návratu z tažení k Dunaji se vrátili Maďaři do Panonie. Není zcela 

jisté, jestli se jednalo i o západní část nížiny, ale obvykle je tento pojem spojován právě 

s pravobřežním Podunajím. Na druhou stranu o rok dříve uvádí analista, že Panonii Maďaři 

vyplenili už cestou z Itálie. 
499 Braslav je naposledy zmíněn právě k roku 896, srov. výše pozn. 477. 
500 Krom dosud zmíněných zpráv ve Fuldských análech je nutno zmínit obvinění o spolupráci 

s Maďary, kterým častují moravské elity bavorští biskupové – viz LBK, s. 150. 
501 Galuška 2017, s. 265 bitvu připomíná, leč zdůrazňuje, že o ní doklady nejsou. Dává přednost 

spojit zánik Moravy s pádem Mikulčic (dále). Neurčitě Steinhübel 2016, s. 245-246; dále Kouřil 

2016, s. 108; Wihoda 2016, s. 151 či týž 2010a, s. 87. 
502 Naposledy např. Galuška 2017, s. 265 a Kouřil 2016, s. 111-115. 



 
113 

O spojence a bojovníky ochuzený Mojmír II.?503 Jisté je pouze tolik, že ještě stále bylo co 

v Mikulčicích dobývat. Datum této události, doplněné o (současný?) zánik několika 

dalších hradišť,504 může z našeho pohledu být oním historiky hledaným momentem – 

dobou zániku Velké Moravy. V souvislosti s tím se uvádí různé roky mezi lety 902 a 907. 

Zatímco termín post quem je dán poslední zprávou o Moravanech v dobových 

pramenech, kterou je nadto boj mezi Moravany a Maďary,505 termín ante quem obvykle 

označuje známá „bitva u Bratislavy“,506 která se odehrála v jádru nebo nedaleko od 

                                                           
503 AFu 901, s. 135 uvádí, že Moravané uzavřeli nakonec s Franky mír. Po vcelku nepřátelském 

postoji do roku 900 a pokusu o obnovení církevní správy by to zřejmě znamenalo, že Mojmír se 

ocitl pod dalším tlakem, který se musel pokusit nějak vyvážit (podobně Galuška 2017, s. 131, 257 

a 265; Steinhübel 2016, s. 241-242 (ten ovšem své teze opírá o naprosto fantastické zprávy 

pozdních kronik) i Wihoda 2016, s. 148-149). Napřesrok na jeho zemi měli Maďaři zaútočit (což 

popisují anály poměrně jednoznačně). Možná ale není ani tak zcestná zpráva OLC (II, 2, s. 300-

301), že po smrti Arnulfa se Maďarům ihned podařilo podmanit si Moravany, které předtím jen 

díky nim Arnulf porazil. Mohlo jít prostě o fakt, že Maďaři si na svou stranu postupně připoutali 

většinu elitních bojovníků a lokálních vládců, až zbylo jen jádro mojmírovské moci, což se 

Mojmír II. pokusil marně vyvážit smírem s Franky. I Wihoda 2016, s. 151 uvádí, že prozatím 

dochované nálezy působí tak, že útoky se koncentrovaly na jádro mojmírovské moci. Místo zániku 

Moravy tedy lze psát o zániku Mojmírovců. (Srov. ale i alternativní popis situace Kouřil 2016, 

s. 106.) 
504 Jako Strachotín a Staré Zámky u Brna (Galuška 2017, s. 264; Steinhübel 2016, s. 244 a Kouřil 

2016, s. 117-120). 
505 Prameny se bohužel neshodují co do výsledku tohoto vojenského konfliktu. Alamanské anály 

(AAl 902, s. 54) uvádějí lakonické patria victa, což by se snad mělo týkat Moravy. Pozdější 

švábské kroniky (kronika Hermanna z Reichenau, MGH SS V, Hannover 1844, s. 111 a Švábská 

světová kronika, MGH SS XIII, Hannover 1881, s. 66), čerpající ovšem z nějakého staršího díla, 

dosud také silně závislého na Fuldských análech, píší o vítězství Moravanů. (Zmatky do problému 

vnáší i česká edice AFu – MMFH I, s. 129, která poněkud svévolně fabrikuje do análů dva roky 

záznamů z mladších pramenů, včetně porážky Maďarů.) 

Existují sice ještě mladší zprávy o Moravanech na počátku 10. století, jsou ovšem sporné: Jednak 

je to záznam RCŘ (viz dále pozn. 529), který ovšem není zcela přesně datovatelný a může 

obsahovat i různé anachronismy. K roku 906 zmiňuje maďarskou porážku na Moravě Analista 

Saxo (MMFH I, s. 251), který je ovšem příliš pozdním pramenem (zpráva pak může být snadno 

kontaminací se zprávami k roku 902). 
506 Tato událost zanechala skutečně výrazný otisk v pramenech – AAl a ALa 907 (908), s. 54; 

ASG 908, s. 77; ARe 907, s. 68; AEi 907, s. 181 a 258; AHi 908, s. 19; ACo 907, s. 4; AHL 908, 

s. 32; PRA 907, s. 154; zcela ve zkratce pak AŘe 907, s. 583. ANV, s. 7 dokonce uvedly roky 907 

i 908 omylem jako dvě události (porážku Bavorů a smrt vévody Luitpolda z rukou Maďarů, zjevně 

čerpané z různých zdrojů). Nejpodrobnější informaci ovšem zprostředkuje až velmi pozdní 

bavorská kronika Jana Aventina (v čes. edici a překladu MMFH IV, Brno 1971, s. 437-439) – i 

když je samozřejmě třeba její informace brát s velkou rezervou. Nejnovější soubornou práci na 

dané téma představuje kolektivní monografie Štefanovičová – Hulínek 2008; viz ale též i 

Steinhübel 2016, s. 250-253. Za daných okolností si ovšem nemůžeme být ani jednoznačně jisti, že 

o Bratislavu šlo. Jméno Brezalauspurc či Braslavespurch lokalizující bitvu, dochované v různých 

výtazích z AIu 907, s. 742 a 744 neposkytuje zcela jistou interpretaci. Jméno Bratislavy by se 

v dané době mohlo odvozovat např. ze jména Predslav, které se objevuje v tzv. Evangeliu 

z Cividale (MMFH III, s. 332) jako druhé po jméně Svatopluka, což může teoreticky naznačovat 

spřízněnost s moravským vládcem. V poslední době se znovu zdůrazňuje možnost, že se mohlo 

jednat o Zalavár, tedy „Braslavův hrad“, kde jisté známky bojů s Maďary naznačují pohřby 

padlých, zabitých jejich šípy (viz Szőke 2018, s. 200, je ovšem otázka, jestli by rozprášená 

bavorská armáda stihla pohřbívat své padlé v hradu, který navíc musel po porážce skončit 

v nepřátelských rukou; viz ale i názory Zehetmayer 2016, s. 99, pozn. 112 a původně Boba 1989). 

Tak či onak muselo jít o závažnou bitvu v blízkosti dosavadních moravských území (či přímo na 

nich) a je pravděpodobné, že pokud by Mojmír ještě spravoval samostatně svá území, v pramenech 
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velkomoravského území, aniž by padla zmínka o moravské účasti v bojích. Bohužel 

termín post quem se shoduje také s koncem našeho dosud nejzásadnějšího pramene – 

Fuldských análů. Ne, že by nebylo dost informací z jiných ročníků v Bavorsku, Švábsku 

či Itálii, nicméně jejich omyly ve vročení událostí dost znepříjemňují bádání na počátku 

10. století. Žádný z nich si pak nevšiml, co se po roce 902 dělo na levém břehu Dunaje 

dále než u Lince. 

  Asi nejplodnější – po mém soudu – bude sledovat trasy výbojů maďarského vojska, 

které jsou vcelku dobře zachyceny. Jednoduchou úvahou lze říci, že moment, kdy se nám 

Maďaři „ztratí“ ze západních pramenů, přichází v úvahu jako možný čas dobývání 

Moravy (která jako jediná o svém zániku přirozeně nemohla podat zprávu). Stále sice 

závisíme na úvaze, že Maďaři útočili jako celek a nekonali útoky zároveň více směry, ale 

po mém soudu je tato úvaha o to oprávněnější v momentě, kdy se snažíme vystopovat 

logisticky náročnější akci, kterou dobývání moravské hlavní pevnosti jistě bylo. 

  Po výše zmíněném italském tažení na přelomu století se vydalo maďarské jízdní vojsko 

cestou zpět na tažení do Podunají, při němž byla malá část vojska při pokusu plenit 

na severním břehu řeky poražena u Lince.507 Poté se v roce 901 Maďaři vydali znovu 

jihozápadním směrem. Vyplenili severní Itálii508 a zřejmě se při návratu z této výpravy 

v Korutanech střetli neúspěšně s bavorskou armádou.509 Útoky na vracející se maďarské 

vojsko budou dlouhodobě tvořit jedny z mála vítězných okamžiků východofranských 

velmožů. Lze ale říci, že v této době nebyli ještě Maďaři tak zničující silou, i když 

neznáme podrobnosti jednotlivých bitev.510 Zaujme ale Maďarská schopnost vyrovnávat 

                                                                                                                                                               
této doby by se vyskytly další zprávy o jeho pozici v této době (Galuška 2017, s. 266 a Kouřil 

2016, s. 109-110). 
507 Pro Bavory spěšnou bitvu zmiňují ASG 900, s. 77, jeden rukopis AAl 900, s. 54 a jeden 

z výtahů z AIu s lokalizací leč chybným datem 899, s. 744. V literatuře viz např. Zehetmayer 

2016, s. 85; Steinhübel 2016, s. 241 a Kouřil 2016, s. 105-106. Zpráva AFu 900, s. 134-135 je 

podrobnější a obsahuje zajímavou informaci, že Maďaři překročili hranice na řece Enži. Bavoři 

navíc až zde začali budovat protimaďarská opevnění. To vše silně naznačuje, že kraj východně od 

Enže (celé Podunají níže od Lince) už nebyl fakticky pod kontrolou Bavorů, nebo se zvolna ztrácel 

z jejich rukou. Ještě na počátku 10. století ovšem čteme v bavorských listinách o území dále na 

východ až na řece Kampu (viz zprávy o Josefově dominiu výše u pozn. 372). Zehetmayer 2018, 

s. 173; Steinhübel 2016, s. 253 i Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 77 vztahují ovládnutí 

této části Podunají až k roku 907. Hlavním příznakem proměny je vymizení celé této oblasti 

z pramenů (Zehetmayer 2016, s. 88-89). 
508 AAl či ALa 901, s. 54 a od nich AEi 901, s. 258 doslova uvádění iterum, tedy muselo jít o jinou 

výpravu než předešlou. 
509 AFu 901, s. 135 uvádí pouze, že ke střetu došlo. Výsledek bitvy (snad u dnešní Lublaně) pak 

zaznamenávají pozdější prameny (kronika Hermanna z Reichenau 901, s. 111; nebo pozdní a spíše 

legendární ČHU 35, s. 86-87 a MK14 55, s. 304). Steinhübel 2016, s. 243. 
510 Poznání skutečné situace je ovšem velmi limitováno: neznáme velikosti jednotlivých armád, ani 

jejich vztah k celkovým možnostem válčících stran. Bitva mohla představovat boj dvou více méně 

celých použitelných kontingentů nebo menší oddíly bojující proti sobě, když se část Maďarů vydá 

kořistit do okolí. Vítězství může stejně tak představovat krvavé zúčtování s nepřítelem, jako jeho 

zahnání prakticky beze ztrát na obou stranách. Obecně lze říci, že u vítězů bitev bude převažovat 

jistá tendence k přeceňování síly protivníka i významu střetnutí. 
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se s porážkami a pokračovat v bojích – snad to lze považovat za potvrzení úvahy, že 

museli využívat i lidské zdroje místní slovanské vojenské elity. 

 V roce 902 je pak doložen výše zmíněný konflikt na Moravě. Zde ovšem začínají zprávy 

análů tvořit zcela chaotickou změť.511 Zhruba v letech 903-904 se Maďaři pustili do 

dalšího dobývání Bavor. Prameny zmiňují jejich porážku na řece Fischa,512 což mohl být 

důvod pro mírová jednání, na nichž ovšem měl být zákeřně zavražděn jeden 

z maďarských náčelníků.513 Místo aby tuto vraždu Maďaři ihned pomstili,514 vyrazili 

raději na výpravu do Itálie,515 kde se zřejmě zapojovali do lokálních konfliktů a nerušeně 

plenili až do následujícího roku.516 V roce 906 je doložen velký nájezd na Sasko, který 

zjevně postupoval Českou kotlinou.517 Dle Widukindových zpráv ovšem dorazila 

                                                           
511 Dlužno říci, že sestavit pro toto období přesvědčivou chronologii je úkol bezmála nadlidský a 

každé seřazení bitev a výprav se zdá být svým způsobem interpretací. Níže naznačená chronologie 

alespoň zcela neodporuje zprávám pramenů co do pořadí tažení (o poznání hůře se snáší ovšem 

s různými popisy dobového dění starších autorů). Hlavním zdrojem pro ni dosud byly Fuldské 

anály, nyní se mi jako nejspolehlivější jeví jeden z rukopisů svatohavelského pokračování 

Alamanských análů. 
512 AAl 903, s. 54 a AEi 903, s. 258. Aventinova verze AIu, s. 744 tuto bitvu uvádí k roku 901. Je 

dost dobře možné, že úspěšná bitva splynula s další podobnou porážkou Maďarů uvedenou výše 

v pozn. 507 a způsobila tak problém v chronologii některých rukopisů AAl a ASG. 
513 AAl 904, s. 54 a AEi 904, s. 358. ASG, s. 77 zmiňují tento úskok k roku 902, podobně jako 

některé rukopisy AAl. Přesné datování této události je tedy velmi obtížné (srov. ale předchozí 

poznámku). Je zajímavé, že v západoevropské historiografii je v tuto chvíli jméno náčelníka 

Kusán jediné, které nacházíme. Soudobým vládcem přitom v této době měl být zřejmě Arpád, 

jehož ale západní prameny neznají. Náš asi nejobsáhlejší pramen k raným maďarským dějinám 

v Panonii – DAI – je bohužel poněkud nejistý co do Arpádova života – podle kapitoly 38 (s. 393) 

byl ještě naživu, když Pečeněhové donutili Maďary opustit území v Černomoří. Podle kapitoly 40 

(s. 395) ale už v té době měl vládnout jinde nezmiňovaný Arpádův syn Liuntiku (Levente?). 

Z pozdních uherských pramenů k Arpádovi viz např. ČUA 13-14, s. 36-41; ČHU 27, s. 80-83 a 

MK14 28, s. 287-290. Tradičně uváděné datum úmrtí Arpáda je 907 (ČUA 52, s. 114-115; 

akceptuje ale i Steinhübel 2016, s. 250). 

Samotné jméno Kusána se snad zachovalo v uherské tradici v poněkud jiné formě: Curzan – 

ČUA 6, s. 18-19 a tamtéž 46, s. 100-101, kde označuje člena druhé generace maďarských vůdců; 

podobně ČHU 31, s. 84-85 (ve formě Cusid) či později Kusid v MK14 28, s. 288, kde je tomuto 

bojovníkovi v době příchodu do Panonie svěřen úkol získat první informace o nové zemi. Jméno 

jeho otce Cundu/Kund by mohlo naznačovat hodnost kende, ale to by měl být titul, jejž v pozdější 

době nosili spíše Arpádovi potomci (srov. dále, např. pozn. 1118 a dále v kapitole 6.1). 
514 Žádný z pramenů (viz předchozí pozn. bez ohledu na dataci vraždy) bezprostřední útok na 

Bavorsko nezmiňuje. Kouřil 2016, s. 107-108; Wihoda 2016, s. 150 a Wihoda 2006, s. 53 

předpokládají, že odvetný útok proběhl, ale jeho obětí se stali Moravané (snad jako spojenci 

Bavorů?), což je po mém soudu velmi málo pravděpodobné. 
515 Tradičně se uvádí roky 904-905 (viz např. Vajay 1968, s. 39). Zde ovšem jsou prameny velmi 

skoupé, a především z nich vypadl velmi důležitý záznam Beneventských análů (srov. edici MGH, 

SS III, Hannover 1839, s. 175 a mnou užitou edici ABe) o nájezdu k roku 904, jenž byl moderními 

badateli označen za pozdní falzum. Zůstává tedy především zpráva Liudpranda (viz dále), která 

ovšem neobsahuje absolutní chronologii a nejistá zmínka v Heliandi monachi Chronicon, 

Patrologa Latina 212, sl. 883 k roku 905 o střetu Ludvíka z Provence s Maďary. 
516 K tomuto tažení se bohužel dochovalo jen málo zdrojů ve střední Evropě. Liudprand obecně 

zmiňuje alianci Berengara s Maďary v době oslepení Ludvíka z Provence roku 905 (OLC II, 42, 

s. 328-329). 
517 AHi 906, s. 19; ANV 906, s. 7; ACo 906, s. 4 a AHL 906, s. 32. Zpráva se v opise dostala i do 

AKK 906, s. 40. Bez datace zmiňuje nájezd s podrobnostmi DSW I, 17 a 20, s. 27-30.  
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popořadě dvě vojska, která postupně vyplenila jak Sasko, tak paradoxně i zemi svých 

tehdejších spojenců Dalemniců. 

  Ze skutečně „nabitého rozvrhu“ maďarských nájezdů je zřejmé, že zejména roky 

italských tažení 899-901 a 904-905 nepřipadají v úvahu pro rozsáhlejší bojové akce na 

Moravě – nelze předpokládat, že na náročnou akci do Itálie by Maďaři štěpili své síly 

(zvlášť když uvážíme jejich úspěch). V roce 903 se zřejmě snažili Maďaři především 

o postup do Bavorska, byť neúspěšně.518 Dění v roce 906 pak dokonce naznačuje, že 

v dané době už byla Morava Maďary považována za do té míry bezpečnou, že tudy jejich 

vojsko protáhlo a pustilo se do bojových akcí ještě daleko za touto oblastí.519 Je také 

nepravděpodobné, že by Maďaři úspěšně podnikli rozsáhlou výpravu na Moravu, kterou 

by vyplenili, a posléze ještě útočili na Sasko. Po mém soudu existuje velmi jednoduché 

řešení této složité otázky: Mikulčice padly už v roce 902, kdy jsou dokonce boje 

s Moravany doloženy pramenně. A nejen to – Anály alamanské do daného roku uvádějí 

dokonce lakonické „patria victa“.520 Od roku 904 až do roku 907 bylo pak maďarské 

                                                           
518 Zmínka o vítězství v AIu (srov. výše pozn. 512) navíc zdůrazňuje, že boj zde sváděly hlavní 

síly maďarského „krále“ s jeho knížaty. Není tedy pravděpodobné, že by zároveň došlo k jiné 

výpravě. 
519 Vcelku často přitom bývá jako datum (vojenského) pádu Velké Moravy uváděn právě rok 906 

(Galuška 2017, s. 258-259 a 265; Hudáček 2016, s. 35; Kouřil 2016, s. 108; Steinhübel 2016, 

s. 244-246 (ten dokonce datuje velmi přesně mezi jarem a červnem 906 – jakkoliv oba termíny po 

mém soudu prostě nemůže nijak podložit, natož dokázat, že má smysl klást pád Moravy mezi ně); 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 59; Wihoda 2010, s. 87-88, ale i 2006, s. 53; Sommer – 

Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 224; zato Vaníček 2014, s. 56 myslí už na rok 905 či 

904/905 (týž 2017) a Kalhous 2016, s. 173 spojuje zánik až s bitvou roku 907). Pro toto datum 

ovšem neexistuje žádný pramen (vyjma zřejmě chybné zprávy pozdního „saského analisty“ – viz 

výše pozn. 505 –, jež navíc uvádí, že Moravané zvítězili). Dá se předpokládat, že Maďaři by jistě 

velmi obtížně zvládali – i při chabém odporu místních – úspěšnou vojenskou výpravu do Saska 

v témže roce, kdy by úspěšně porazili Moravany a vyplenili některá velkomoravská hradiska. 

K dalšímu útoku by jim zřejmě díky získané kořisti scházela i motivace. Naopak je možné 

uvažovat, že jeden z Widukindem zmiňovaných kontingentů maďarského vojska mohl být z části 

složen ze slovanských bojovníků z území již podmaněné Moravy. Cesta směrem na Sasko by se po 

ovládnutí Moravy nabízela jako velmi slibná dráha nových válečných podniků a není divu, že se 

pak útoky tímto směrem začínají objevovat stále častěji. 
520 Srov. výše 505. Tato zpráva bývá vesměs (srov. např. Galuška 2017, s. 257; Kouřil 2016, 

s. 107; Steinhübel 2016, s. 243 (ovšem poněkud chaoticky) či Berend – Urbańczyk – Wiszewski 

2013, s. 77) považována za méně přesvědčivou než tvrzení jiných (ovšem pozdějších) pramenů, že 

Maďaři toho roku utrpěli na Moravě porážku. Můžeme si ale dovolit i úvahu, že z pohledu Říše 

mohlo dojít sice k zahnání maďarského vojska, ale ve skutečnosti za cenu velkých ztrát a ztráty 

hlavního hradiska moravské knížecí domény (což jeden z analistů mohl glosovat lakonickou 

poznámkou o zničení země). Severní část říše navíc v této době měla své starosti, neboť ve stejné 

době na ni zaútočili Slované (snad Dalemnici či Obodrité – viz AHi 902, s. 19, ANV 902, s. 7). 

Proto se sem ani informace o bojích na Moravě nemohly dostat. 

Moravané pak prostě přestali být relevantní politickou silou v Podunají a část z nich se dost možná 

k nájezdníkům – jak uvedeno výše – jednoduše přidala. Zajímavé jsou taky nálezy ve Znojmě 

(srov. dále), které naznačují, že zdejší velkomoravské hradisko bylo zničeno až o generaci později. 

Mohli se po vítězných, ale zničujících bojích části moravských elit přesunout do bezpečnější 

polohy a tam vést nějakou dobu nerušený, leč pro zbytek Evropy bezvýznamný život? 
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vojsko „vytíženo jinde.“521 Pro další vývoj ovšem byl velký vojenský útok na moravské 

území po mém soudu jen vedlejším jevem. Není totiž zcela nutné popsat moravský zánik 

jako čistě stereotypní obraz zkázy, ohně, úderů meče a pláče obětí. 

  Je také otázkou, zda se osud posledního Mojmírovce zpečetil při pádu posledního 

útočiště v Mikulčicích. Zánikový horizont zdejšího hradiště obsahuje prakticky ukázkový 

krizový rámec, kdy maďarské šípy nacházíme nejprve v okolí obou hlavních bran 

hradiska, a posléze uvnitř hradiska samého, kolem kostela.522 Na druhou stranu je možné, 

že některý z členů knížecího rodu vstoupil do svazku s maďarskými válečníky a není tak 

zcela fantastické tvrdit, že by mohl stát u zrodu některého z pozdějších uherských 

šlechtických rodů. Není od věci se také ptát, kolik v této době bojovalo v řadách 

maďarské jízdy naturalizovaných Slovanů z Panonie, či východních území Moravy.523 

Mohli u zániku mojmírovské moci asistovat i některý z mojmírovských „podřízených“ 

z nitranských provincií? Ostatně třebas i velkomoravské hradisko u Starého Města 

u Uherského Hradiště totiž paradoxně zřejmě toto období nijak nepoznamenalo a zánik 

zřejmě přišel až později, „přirozeným úpadkem“.524 Podobně lze sledovat kontinuitu 

u hradiska v Pohansku u Břeclavi, které bylo vzdáleno jen několik kilometrů od 

zničených Mikulčic.525 Elita těchto hradů zřejmě včas předala svůj osud do rukou 

úspěšnějších válečníků.526 

                                                           
521 Pokud bych hledal další možný termín útoku na moravská hradiska, zmínil bych ještě rok 905, 

kdy se Maďaři vrátili z Itálie. Stejně jako v letech 900 a 901 pak mohli podniknout ještě další 

plenění a tentokrát mířit na Moravu, kde unikli pozornosti říšských dějepisců. Otázka ovšem 

znovu zní – jakou sílu mohl takový nájezd mít a jestli by se odvážili na zteč hradiska 

v Mikulčicích a nestačilo by jim prostě plenit v okolí. Různé menší nájezdy na Moravu ovšem 

nelze vyloučit, ani fakt, že napáchaly ve výsledku více škod na vnitřním ústrojí moravské 

společnosti než velký útok v roce 902. Ten ovšem po mém soudu zůstává jako jediný pramenně 

doložený, a proto nejvíce podezřelý ve svých fatálních důsledcích. 
522 Pro další vývoj je ovšem zajímavé, že i u některých kostelů v Mikulčicích se dále pohřbívalo a 

hroby nacházíme i v sutinách těchto chrámů (zevrubně Profantová 2003). 
523 Že zdejší Slované pravděpodobně málo přijali křesťanskou kulturu svých západních sousedů 

z Moravy a mohli se tak snáze přidat na stranu příchozích pohanských útočníků, nadhodil Kouřil 

2016, s. 109-110, 125-126 a 133-134, pozn. 33 a 36. Možnost zapojení východních (počítáno od 

řeky Váh) oblastí Velké Moravy do maďarského mocenského světa uvádí i Galuška 2017, s. 259 a 

265. 
524 Kouřil 2016, s. 117. 
525 Obecně Macháček – Wihoda 2016, konkrétně např. Macháček 2016, s. 24 a Kouřil 2016, 

s. 115-117. Na hradišti sice také došlo k různým destrukcím staveb i hradeb (Macháček 2016, s. 

41; Kouřil tamtéž) ovšem nelze je jasně spojit s bojovými akcemi proti Maďarům. 
526 Viz mj. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 82. N. Profantová se ostatně (jak řečeno 

výše v pozn. 490) vyjádřila v tom smyslu, že na Moravě nacházíme až překvapivě málo 

maďarských nálezů. Jedním z možných vysvětlení je i to, že moravské elity s Maďary skutečně 

z nemalé části spolupracovaly dobrovolně a za to se těšily možnosti spravovat své země samy, bez 

přítomnosti „okupačních“ sil. 



 
118 

  Slovanské kontingenty mohly ostatně stát na obou stranách bitevního pole také o pět let 

později u Bratislavy.527 Zcela jistě zde ovšem chyběl moravský vládce, který by 

shromáždil vojsko pod svou korouhví a stal se tak zaznamenáníhodným pro kronikáře. Ti 

už většinou popisovali jen maďarské vojsko jako temného a trochu stereotypního 

nepřítele. Fakt, že mezi Maďary této doby jistě bylo nemálo Slovanů, musel těžce 

zkoušeným obyvatelům Říše připadat jako podružný, pokud si jej vůbec všimli.528 

Spojené síly Maďarů a panonských a moravských Slovanů se tak mohly úspěšně postavit 

i velkému bavorskému vojsku a stát se příčinou zhouby mnoha velmožů Říše, jejichž 

jmény byly podtrženy zprávy o velké zkáze u Bratislavy. 

  S politickou změnou v Podunají se váže velmi důležitá změna hospodářská. Podunají, 

kde leželo dosavadní širší jádro moravské říše a které představovalo důležitou 

hospodářskou křižovatku, napojující země Slovanů na severu na mezinárodní obchod 

směřující z muslimského Španělska na Rus a směrem na jih též na oblast Benátek a 

Středomoří, tvořilo hospodářsky nejvýznamnější oblast střední Evropy přelomu 9. a 

                                                           
527 Dovolme si i malou – byť čistě hypotetickou, a proto pod čarou vyslovenou – úvahu: Pokud 

bychom sledovali z pramenů známou dělicí linii v moravské společnosti mezi lidmi na straně 

Mojmíra II. a Svatopluka II., mohli bychom prostým „prodloužením“ tohoto trendu do dalšího 

vývoje dojít až k velké bitvě pod „bratislavským“ hradiskem. Na jedné straně je rodina (po matce 

možná bavorská) Svatopluka II., která se usadila v dolním Podunají a spolu s Bavory marně 

odolávala expanzi Maďarů. Jako znalý krajiny mohl sám Svatopluk vést bavorské vojsko středním 

Podunajím až na místo bitvy. Jako člověk bavorského biskupa byl prostě počítán mezi říšské 

vojsko a nikoho v dané době nezaujal ani fakt, že byl po otci Slovanem. Rodina jeho matky byla 

pro elity upadající říše Ludvíka Dítěte dostatečnou legitimací pro uznání Svatoplukovy pozice. Na 

bojišti se pak Svatopluk II. mohl i sám střetnout s těmi, proti kterým on a jeho straníci bojovali už 

deset let předtím na Moravě, včetně třebas i staršího nevlastního bratra Mojmíra II., který 

v těžkých časech roku 900 složil hold maďarským dobyvatelům – dřívějším spojencům. Spolu se 

svými bojovníky v kritické chvíli mohl uznat, že role místního pána podřízeného stále ještě 

posvátné moci maďarského kende je pro něj výhodnější než pozice všemu napospas vydaného 

moravského knížete. Na straně Maďarů byli v té době jistě i Slované, kteří mohli celou záležitost 

zprostředkovat. Dokonce je možné, že po obligátním uznání sakrální pozice maďarského náčelníka 

a jeho bohů si mohli křesťanští Moravané ponechat svou osobní víru. O to krvavější pak srážka 

„Franků“ s „Maďary“ mohla paradoxně být – svatoplukovské i mojmírovské elity prostě 

pokračovaly v dávném sporu na nově definovaném bitevním poli. Schází nám pouze kronikář, 

který by celou situaci popsal z pohledu Moravanů – pro franské kronikáře mohl být tento příběh už 

docela nezajímavý (a maďarští tehdy ještě sotva existovali). Pramenům tato úvaha nijak 

neodporuje, dokonce lze říci, že je ve shodě s jejich trendy. Podobná situace je ostatně dobře 

sledovatelná např. na Balkáně v 15. století, kde proti sobě stáli Slované na straně Uhrů a Turků. 

Dobový pragmatismus lokálních elit se sice velmi těžce snáší s nacionálním narativem 

slovanských národů, ale není proto nutné přehlížet i takové možnosti. Podobnou tezi ve zkratce 

uvádí i Kouřil 2016, s. 110. Pokračování dynastie Mojmírovců na Moravě připouští i Kalhous 

2016, s. 173. Proti tomu např. Steinhübel 2016, s. 252 odmítá účast Slovanů v bitvě u Bratislavy 

(ač jeho argumenty nejsou příliš přesvědčivé). 
528 Srov. ale výše zmíněný stížný list bavorských biskupů LBK, s. 150, kteří s nechutí a 

rozhořčením (pro účely prosazení vlastního politického programu jistě nemálo přibarvenými) 

popisují, jak se Moravané svým vzhledem přibližují pohanům, kteří sužují Podunají. 

„Maďarizovaní“ Slované tak mohli v řadách nepřátel zcela zmizet oku bavorského pozorovatele. 

Možnost, že s Maďary v dané době přicházeli útočit i Slované, by byla také jedním z vysvětlení 

nálezů „slovanských“ šípů při zániku jihočeského Hradce u Němětic (pro kontext viz dále u pozn. 

534, zejména pak úvahu Vr. Vaníčka). Srov. i Macháček 2016, s. 41-42, podle nějž se zdá, že 

Moravané začali přejímat maďarskou výzbroj. Další obecné náznaky o postupném sžívání 

dřívějších velkomoravských Slovanů na různých místech viz výše pozn. 489. 
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10. století.529 Příchod Maďarů ovšem znamenal výraznou destabilizaci situace, což 

v důsledku vedlo ke změnám průběhu nejdůležitější evropské suchozemské obchodní 

cesty. Je dokonce možné, že zlom v této situaci začal už dříve, v době, kdy se trojmezí 

Moravy, Bavorska a Panonie ocitlo v prvních destruktivních válkách na počátku 90. let 

9. století. Přítomnost nevyzpytatelných kočovníků mohla zastavit výdělky místní 

aristokracie, které jí přinášel dálkový obchod, a v důsledku pak urychlit pád Moravy.530 

Každopádně musela mít změna tras destruktivní účinek na hospodářství i dalších oblastí, 

jako bylo východní Bavorsko (dnešní Rakousko). Naopak obchodníci, kteří se nechtěli 

dát od zřejmě dostatečně výhodné cesty na východ odradit, mohli začít zvolna hledat 

náhradní trasy oblastmi, které tak mohly z nastalé okolnosti čerpat. Jednou 

z nejdůležitějších v tomto směru byly Čechy.531 

  O politické situaci v Čechách máme počátku 10. století asi vůbec nejméně vědomostí 

z celého širšího Podunajského regionu. Přitom Čechy byly nastalou situací zřejmě 

ovlivněny v mnoha směrech. Maďaři napadáním Bavorů ohrožovali momentálního 

nejbližšího českého spojence ve středoevropské politice. Na druhou stranu likvidací 

samostatného moravského panství zřejmě odstranili dosud největší hrozbu přemyslovské 

moci,532 která se od Mojmíra II. už před časem odpoutala. Historici jsou v pokušení 

označovat toto období za „poklidné“ a sledovat pozvolné šíření moci pražských knížat na 

úkor ostatních regionálních mocenských center. Archeologickou situaci zde přesvědčivě 

popsal Jiří Sláma a jeho pohled zdařile odolává jistým náznakům pokusů 

o reinterpretaci.533 

  Do tohoto až idylického obrazu se ovšem nabourávají hlavně úvahy jihočeských 

archeologů o existenci alternativního „státního projektu“, který vznikal na jihu Čech a 

                                                           
529 Význam tohoto prostoru trval prakticky po celou dobu raného středověku – i proto sem 

umisťuje Steinhübel 2016, s. 50-51 ekonomické jádro Sámovy říše. Jen odraz tohoto obchodního 

prostoru poskytuje dochovaný pramen, který určuje celní poplatky v lokalitě Raffelstetten na 

Dunaji, nedaleko od Lince (RCŘ). Datován je do prvních let 10. století a někdy je považován za 

doklad, že v dané době byla situace v Podunají ještě chápána jako stabilní (Wihoda 2016, s. 150). 

Na druhou stranu je ale ve shodě se zmínkami pramenů, které právě do linie u Lince kladou 

východní hranici bavorského vlivu v Podunají (srov. výše pozn. 507). Dále na východ už se 

prameny příliš nevyjadřují. Podunají muselo už platit za riskantní oblast, protože Maďaři sem 

doráželi již téměř deset let. Roman Zehetmayer 2016, s. 82-83 uvádí, že v RCŘ je znát velká snaha 

místních elit limitovat cla na sůl. Snad šlo o reakci na upadající obchod, který maďarské nájezdy 

postupně začaly odvádět z Podunají více na sever. Snaha zbavit se celních poplatků ze soli by 

mohla dokládat úpadek obchodu, které poslední „jistý“ zdroj přímu v této dramatické době mohl 

jen těžce kompenzovat. Celá snaha opatřit dosud živelně probíhající obchod se solí v Podunají 

královskou garancí týkající se cel by tedy mohla naopak svědčit o tom, že docházelo ke změnám, 

jež situaci skutečně komplikovaly. 
530 Podobně Kouřil 2016, s. 106; Wihoda 2016, s. 151 a Macháček 2015, s. 486-487. 
531 O existenci této trasy přes Českou kotlinu dlouhodobě není pochyb a s její existencí počítají 

historici obecně. Viz např. D. Adamczyk 2019, s. 167; Urbańczyk 2015, s. 119; Třeštík 2000 a 

podle něj dále i Lutovský – Petráň 2005, s. 90-93 a další. 
532 Alespoň největší, kterou jsme schopni sledovat v pramenech. 
533 Srov. výše v kapitole 4.4 u pozn. 308-310. 



 
120 

který měl být přerušen střetnutím s Maďary. Tento region mohl snad také čerpat 

z přesunů obchodních tras a v prostoru české kotliny tak být svým způsobem přímým 

konkurentem Přemyslovců. Nakolik se pražští vládci v tomto vojenském vpádu Maďarů 

angažovali sami a nakolik jen využili faktu, že je maďarský vpád zbavil nepříjemné 

konkurence, zůstane samozřejmě navždy otázkou.534 Jako jeden z nejpravděpodobnějších 

scénářů se jeví možnost, že invaze do Čech souvisela (snad mu bezprostředně 

předcházela) s už zmíněným útokem Maďarů na Sasko, který roku 906 prošel přes zemi 

Dalemniců a musel tedy projít i přes Moravu a i Čechy. Sasové (ale i Dalemnici) tento 

rok zaznamenali skutečně těžké ztráty. Je samozřejmě možné, že Maďaři si prostě jen 

vybrali jednu z cest do Saska a cestou poplenili ta hradiska, na která narazili, takže 

Přemyslovci mohli mít jen štěstí. Na druhou stranu „zahraniční“ politika Maďarů jeví 

skutečně řadu rysů promyšlených kontaktů a nedá se říci, že by své nepřátele napadali 

většinou bez rozmyslu a předchozího spojenectví s jejich nepřáteli.535 Navíc v celém 

kontextu raných českých dějin nemáme vůbec žádné zprávy, ani archeologické doklady 

o střetnutí Maďarů s Čechy – s výjimkou právě oné zmiňované destruktivní akce na jihu 

Čech. Maďarských nálezů je přitom obecně v Čechách nemálo,536 žádné stopy 

maďarského útoku na relativně bohatou Prahu ovšem neznáme. Spytihněv tedy mohl 

pravděpodobně s Maďary přinejmenším uzavřít tichou dohodu o neútočení, i když to 

mohlo znamenat i zradu bavorského spojence.537 

  Do širší „středoevropské“ politiky Čechů patří i uzavření sňatku mladšího bratra knížete, 

Vratislava, ke kterému došlo nejspíš právě v této době.538 Jeho manželka Drahomíra 

                                                           
534 Interpretaci založenou na vědomé účasti Přemyslovců nabídl M. Lutovský – viz pozn. 361 a 

s ním částečně souhlasně Kouřil 2016, s. 124. Proti přemyslovské účasti se vyslovuje Vaníček 

2014, s. 66. 
535 Archeologové například objevili na prostoru dnešního Rakouska dvě nedaleko od sebe se 

nacházející lokality na řece Kamp, které se zřejmě rozvíjely ve stejnou dobu. Zatímco jedna byla 

v polovině 10. století maďarským vpádem zničena, druhá se rozvíjela dále (Zehetmayer 2016, 

s. 88). Maďaři zřejmě skutečně neničili vše, co jim přišlo do cesty, ale vedli svým způsobem 

„praktickou politiku“ a vědomě se zapojovali do místních politických vztahů. 
536 Kouřil 2016, s. 124 shrnuje jako doklady o možné spolupráci. Navíc připomíná zprávu DAI, 

s. 388, že Bílí Chorvaté (možná tedy Čeči – viz pozn. 10) se přátelí a žení s Turky. 
537 Následující kapitoly ovšem ukazují, že vztah bavorských vévodů k Maďarům byl rovněž 

poněkud obojetný. 

Bylo by dobré tedy ještě jednou zvážit otázku nově budované přemyslovské domény. Šlo skutečně 

o hradiska obrácená navenek proti ostatním mocným obyvatelům české kotliny? Nebo o vědomou 

demonstraci síly a zabrání prostoru, jak jsem naznačil výše v kapitole 4.4.? A nebylo by záhodno 

k dané úvaze připočíst také obavu před Maďary? Bylo v té době v Čechách něco, co by ovšem 

stálo Maďarům za útok? 
538 Důležitým datem je v tomto směru datum narození Václava, které – máme-li věřit hagiografii – 

přišlo v roce 907. Hlavním argumentem je v tomto směru úvaha, že Václav byl v roce 921 příliš 

mlád, aby nastoupil na otcovo místo (ŽUV 3, s. 28-31), ale zase ne tak mlád, aby brzy poté 

nemohl sesadit svou matku (ŽUV 5, s. 42-47). Ruské redakce 1SL, s. 15 a 22 sice uvádí, že mu již 

bylo osmnáct let, to ovšem může být spíš mylně zaznamenaný věk v době skutečného nástupu cca 

925 (jednak by sotva byl v osmnácti považován za příliš mladého, jednak by se musel narodit 

svému otci již v patnácti letech – viz dále pozn. 595). Legenda CF celou epizodu s případným 



 
121 

pocházela z kmene polabských Havolanů (Stodoranů) a sňatku bývá přisuzován nemalý 

význam, co do budování vzájemné aliance mezi Čechy a Slovany v Polabí.539 Otázkou je, 

zda šlo skutečně ve své době o natolik významný sňatek. Vratislav ještě nemusel vůbec 

převzít v Čechách moc, protože jeho starší bratr nebyl v nijak pokročilém věku, zřejmě 

měl manželku,540 a mohl tak očekávat i vlastní potomky. Totožnost Spytihněvovy ženy 

neznáme, osobně bych předpokládal, že šlo o hraběnku z Bavorska.541 

5.3.3. Maďarská hegemonie ve střední Evropě542 

  Kolem roku 906 zřejmě Maďaři odhalili nejzazší hranice své expanze a dále se již 

nepokoušeli o rozšiřování svého bezprostředního panství, které obsahovalo stepi a nížiny 

Karpatského oblouku, pravděpodobně s dnešním jižním Slovenskem, jižní Moravou, 

východním Rakouskem a dalšími nížinatými regiony přiléhajícími k jádru jejich moci 

kolem Dunaje. Geograficky zajímavý je pak nález maďarského pohřebiště v lokalitě 

(dnes polského) Přemyšlu.543 Maďaři mohli udržovat na vnějším prstenci Karpat jakési 

předpolí, střežící přístupy do kotliny z vnější strany, případně naopak umožňující expanzi 

ven – to vše v jisté vzdálenosti od zdejších nepřátel, Pečeněhů. S tímto nálezem se ovšem 

pojí jistá datační kontroverze, jak ještě uvidíme. 

  Předstátní útvar v Podunají byl zřejmě organizován tak, že stále spoléhal na extenzivní 

válečné výpravy, které už se zřejmě zaměřovaly čistě kořistně či probíhaly „v žoldu“ 

                                                                                                                                                               
regentstvím zkrátila natolik, že po ní zůstaly jen drobné nelogičnosti v ději. Srov. Třeštík 1997, 

s. 197-204. Výrazným odpůrcem této teze je Vr. Vaníček, který předpokládá, že Václav se narodil 

už roku 903 a nechá jej roku 921 tudíž de facto přímo nastoupit na trůn (2014, s. 74 a dále). 
539 Potíž je v tom, že existují vážné spory co do významu a směřování této aliance: D. Třeštík 

(1997, s. 357; po něm i Steinhübel 2016, s. 246) po mém soudu poněkud anachronicky 

předpokládá spojenectví proti Sasům (či franské říši obecně – srov. Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 113). To je jistě málo pravděpodobné v době, kdy saská moc ještě zdaleka 

nebyla v Evropě tak významná, jako o dvacet až třicet let později. Herbert Ludat (1995, s. 14) 

ovšem jde cestou opačného extrému – jednoznačně předpokládá spojenectví proti Maďarům. 

Otázka zní, jak by si dvě relativně malá slovanská knížectví mohla vypomoci proti hrozbě, které se 

v dané době nedokázala úspěšně postavit ani vojska z Říše. 
540 Existenci manželky potvrzuje zřejmě společný pohřeb muže, identifikovaného jako Spytihněv, 

s neznámou ženou v hrobce pod kostelem Panny Marie (naposledy Frolík 2018, s. 74, 90-91 a 95-

96 v pozn. 39). 
541 Srov. níže kapitolu věnovanou mj. matrimoniální politice středoevropských vládců 6.4. 
542 Tuto etapu se nedávno nejpřehledněji pokusil shrnout ve své práci Steinhübel 2016, s. 248-260. 

Jak vidno níže, mám k jeho závěrům řadu výhrad. 
543 S obdobím bezprostředně po záboru země spojuje tyto nálezy zatím asi většinová část literatury 

(viz např. Hudáček 2016, s. 52-53 nebo Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 77). Zdá se, že 

by mohlo jít o jeden ze sítě předsunutých bodů, které si Maďaři brzy po usídlení ve východní části 

Karpatské pánve vybudovali podél vnějšího obvodu hor, ať už pro obranu, útok nebo případnou 

kontrolu okolních obchodních cest. Existuje ale i teorie, která nálezy v Přemyšlu klade do doby 

prakticky o sto let mladší (srov. dále pozn. 1047). Viz také Kouřil 2016, s. 122. Steinhübel 2016, 

s. 236 a 238 zase předpokládá, že zde zůstávala většina Maďarů do doby, než se usadila první 

skupina v Potisí. Až příchod této druhé části kočovníků způsobil problémy, které nastaly kolem 

roku 900. 
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evropských vládců.544 Lokální elity mohly v této oblasti představovat důležitý prvek 

spolupráce s původním obyvatelstvem a částečně zajištění zdrojů každodenní potřeby. 

Uspokojovány mohly být jak z kořisti, tak přímou účastí na výpravách. Slovanské elity 

mohly brzy být maďarizovány navenek, takže pro západní Evropu nepředstavovaly 

viditelný rozdíl. 

  Brzy se mělo ukázat, že v nejbližším okolí není vojenská síla, která by se 

kombinovaným silám maďarsko-slovanských válečníků dokázala postavit. V již zmíněné 

bitvě u Bratislavy roku 907 došlo k vyvrcholení dlouhodobé konfrontace s elitami Říše. 

O účasti jiných říšských vévodů, či slovanských náčelníků není v pramenech řeč.545 Je 

možné samozřejmě předpokládat, že alespoň dílčími kontingenty přispěli i ostatní 

vévodové, nicméně máme jen zprávu o nepřímé podpoře krále Ludvíka. Je otázka, jak se 

v kontextu vztahů zmíněných v minulém odstavci zachovali v dané době Češi. Některé 

bavorské anály by se snad o jejich účasti v boji mohly zmínit, a proto je pravděpodobné, 

že v řadách bavorských válečníků nestáli.546 

  Samotná Říše byla následně zřejmě zcela paralyzována ztrátami, které způsobila 

porážka u Bratislavy,547 a v dalších větších bitvách, které už se ale odehrály přímo na 

jejím území. Politický osud zdejších vévodů tím byl modelován podobně, jako jsme 

zmiňovali v případě Čech a potenciálního sporu mezi Přemyslovci a jejich konkurenty 

z jihu: v roce 908 tak například zahynul potenciální nepřítel Otonů – durynský vévoda 

Burchard,548 s jehož syny posléze zúčtoval Jindřich Ptáčník v době před nástupem 

k moci.549 Ač Sasko trpělo nájezdy Maďarů, smrt Burcharda u Eisenachu s jistotou 

znamenala širší pole možností pro jeho otonské konkurenty a Sasko se pak stalo 

durynským hegemonem. Další podobné ztráty zaznamenala říšská hotovost v roce 910, 

kdy došlo ke dvěma velkým porážkám u Augsburgu a na řece Rednitz.550 S jistou 

opatrností lze k těmto událostem přičíst i pozdější smrt Ludvíka Dítěte, jež bývá někdy 

spojována právě s boji proti Maďarům. 

                                                           
544 Srov. úvahy v kapitole 5.3.1, pozn. 455. 
545 Většina pramenů zdůrazňuje, že s Maďary bojovali „Bavoři“. Srov. výše pozn. 506.  
546 Nezapomínejme ale, že markrabě Luitpold byl v dané době také označen za „knížete Čechů“ 

(viz MGH, DD LK, Berlin 1960, s. 126, č. 20). Není tedy nemožné, aby se účast bavorských 

spojenců rozuměla jaksi sama sebou. 
547 Zehetmayer 2016, s. 86. 
548 Velmi podrobně AAl 908, s. 54 a AEi, s. 259; též AHi (chybně k roku 909), s. 19; podobnou 

chybu mají i ANV, s. 7 a AHL, s. 32. Samotný vpád bez zabití vévody pak zmiňují ARe 908, 

s. 68; AEi 908, s. 181 a PRA 908, s. 154. 
549 DSW I, 22, s. 33 a 35. 
550 AAl a ALa 910, s. 54-55; ARe 910, s. 68; AHi 910, s. 19; ANV 910, s. 7; AEi 910, s. 181; AQu 

910, s. 453; AHL 910, s. 32; PRA 910, s. 154. Zpráva se dostala i do českých APr 910, s. 119. 

K bitvě u Augsburgu se může vztahovat zmínka ČUA 54, s. 118-119 o úspěšném tažení 

k hranicím Bavorska a východních Frank. 
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  I kdyby mladý východofranský král nezahynul přímo na zranění z boje, celková situace 

v Říši byla v důsledku prakticky každoročních nájezdů naprosto katastrofální,551 zejména 

v dopadech na centrální moc, a tak lze klidně připsat jeho úmrtí na seznam ztrát z těchto 

útoků. Mezi lety 906 a 920 docházelo k neustálým vpádům Maďarů do různých říšských 

oblastí, přičemž po roce 910 většinou docházelo jen k lokálním střetnutím, z nichž jen 

nemnohé skončily vítězstvím obránců. Nový král Konrád se ani nepokusil o větší 

konfrontaci. Maďaři také – zřejmě vedeni vidinou snadné kořisti – nevyráželi na výpravy 

do jiných částí Evropy, pokud můžeme z daných pramenů soudit a pokud pomineme 

několik útoků na západní Franky, které ovšem proběhly spíše jako velmi úspěšné a 

hluboké nájezdy mířící předtím na Říši.552 Pokud se poslední generace moravských 

Slovanů přidala alespoň rámcově ke svým dobyvatelům na cestě za kořistí a úspěchy, její 

pozice v maďarském kmenovém svazu byly tehdy jistě petrifikovány úspěšnými 

válečnými výpravami. Nehledě na fakt, že útoky na Bavorsko pro nemálo z nich 

představovaly jen pokračování bojů, které už vedli za Svatopluka. Do prvních pro 

maďarsko-slovanskou koalici prohraných bitev se mohly vystřídat celé dvě generace 

Slovanů, které tak mohly snadno přijmout maďarskou identitu. 

  Důležité pro dění mezi Maďary a Říší jsou z našeho pohledu především nájezdy z let 

906,553 908,554 915,555 919556 a 924.557 Tehdy totiž došlo k nájezdům na Sasko a je vcelku 

                                                           
551 Její popis s patřičnými superlativy uvádí např. OLC II, 3-5, s. 300-303. Bohužel lze 

z Liudprandových výřečných popisů jen málokdy vyčíst konkrétní fakta, zmiňuje se ale s jistotou 

o bitvě u Augsburgu. 
552 V roce 917 došli Maďaři do Lotharingie (ARe 917, s. 68; AEi 917, s. 260; PRA 917, s. 155 a 

AVM 917, s. 157). Ve stejném roce údajně na straně Bulharů bojovali Maďaři proti Byzanci 

(hovoří o tom ovšem poněkud nejistý pramen Miracula sancti Georgii megalomartyris, ed. 

GOMBOS, Ferenc Albin, in: Catalogus fontium historiae hungaricae…, Budapest 1937, s. 1640-

1641. Je pravděpodobné, že útok na jih mohla vést personálně odlišná armáda, pokud můžeme 

vůbec plně důvěřovat našemu zdroji (nepřímo v kontextu odmítl možnost maďarské účasti 

Moravcsik 1970, s. 53). V roce 919 pak zřejmě nájezd na Sasko pokračoval dále na západ také 

(srov. dále a AFR, s. 368). 
553 Srov. výše pozn. 517. 
554 Srov. výše pozn. 548. 
555 Nájezd byl zřejmě skutečně ničivý, neboť přítomnost Maďarů zaznamenaly téměř všechny části 

východní říše (ARe 915, s. 68; AHi 915, s. 20; ANV 915, s. 7; AEi 915, s. 182 a 260; AHL 915, 

s. 32; PRA 915, s. 155; AQu chybně 916, s. 454). Útok na Sasko jasně dokládají ACo 915, s. 4. 

Dost možná využili nájezdníci k postupu obě trasy, tedy přes Bavorsko i přes Čechy, Sasko a 

Durynsko k Fuldě. Přestože si nemůžeme být jisti trasou, varianta postupu přes Čechy zůstává 

velmi pravděpodobná a Adam Brémský (přes velmi obecnou chronologii) dokonce naznačuje, že 

se na tomto útoku Češi přímo podíleli (ČBH I, 52, s. 53), což přijímá především Třeštík 1997, 

s. 360 (nejnověji po něm Kouřil 2016, s. 124 a Steinhübel 2016, s. 254). Podle Adama také 

Maďaři došli až do Brém. 
556 Nájezd k roku 919 datují (ACo, s. 4). Jejich zpráva pravděpodobně souvisí s informací 

o porážce Jindřicha Ptáčníka u hradu Püchen, uváděnou KDM I, 15(8), s. 20-23. Také Liudprand 

z Cremony nechá Maďary na Sasko zaútočit hned po nástupu Jindřicha (OLC II, 24, s. 318-319), 

ale pokračuje pak líčením bitvy u Merseburku (Riade). 
557 Jedná se ovšem spíše o „dopočítané“ datum určené hlavně zprávou Widukinda (DSW I, 32, 

s. 45) o zajetí jednoho z náčelníků Maďarů, které umožnilo uzavření devítiletého míru, jenž měl 

vypršet k roku 933. Datum podporuje např. Steinhübel 2016, s. 259. Zpráva ovšem nevylučuje 
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pravděpodobné, že Maďaři nepostupovali údolím Dunaje, jako při svých nájezdech na 

Bavorsko a poté Franky, nicméně prošli zeměmi Slovanů až do saských rovin. Jakkoliv 

nelibě mohli přemyslovští bratři Spytihněv a Vratislav nést průchod cizí armády přes své 

území, nezdá se, že by se pokusili o zásah, na který by jim stejně spíše nestačily síly.558 

Ani v pozdější době nemáme žádné archeologické stopy o vzájemných konfrontacích 

Čechů a Maďarů. Zmínky o úmrtí Vratislava v bitvě s Maďary559 jsou zřejmě historickým 

omylem, a především se nezdají být potvrzeny adekvátními prameny – žádný nájezd 

v roce 921 na sever Říše nemířil a maďarské vojsko se v dané době s jistotou pohybovalo 

v Itálii,560 kde dokonce přezimovalo do následujícího roku. Spíše už bychom mohli 

teoretizovat, že při nájezdu v roce 915 padl Spytihněv I., o jehož smrti ovšem prameny 

mlčí.561 Kromě samotného nedostatku pramenů má tato situace řadu různých vysvětlení. 

  Pro začátek je pravděpodobné, že v době, kdy první obchodníci směřující na východ 

zamířili spíše Českou kotlinou než nejistým Podunajím, měli Přemyslovci více zdrojů, 

aby konfliktní situace odvraceli tributem, tedy faktickým výpalným. Volný průchod 

                                                                                                                                                               
možnost, že by Jindřich podmínky příměří porušil sám od sebe před uplynutím lhůty. Nájezd tak 

mohl proběhnout i později. V roce 924 měli ostatně Maďaři útočit na západ přes Itálii a na jižní 

„Francii“ (viz AFR 924, s. 373-374 a OLC III, 2-6, s. 358-363, kde je zmíněno i jméno náčelníka 

Szalárda; tuto trasu snad potvrzuje i údajné střetnutí muslimských útočníků s turkickými 

kočovníky v roce 312 hidžry (924-925) v oblasti Benátek: RZD(2) 17, s. 16-17). Zmínka 

o Maďarech ve východních Frankách (PRA 924, s. 157) bohužel není obsažena ve zdroji se 

spolehlivým datováním. K roku 926 je doložen nájezd na Švábsko (ALa 926, s. 55 a AAl 926, 

s. 56 a ASG paradoxně k chybnému datu 925, s. 78) a překročení Rýna (ARe 926, s. 68; AEi 926, 

s. 261; PRA 926, s. 158; AFR 926, s. 376 a AVM 926, s. 157; chybně i AAM 928, s. 241). 

V tomto roce by tedy snad bylo i pravděpodobnější, že se část útočníků vydala severněji a ztratila 

významného vůdce v lokální srážce. 
558 Kouřil 2016, s. 124. 
559 Zprávu o smrti knížete přináší ČHU 34, s. 86-87, boje s ním obecně uvádí i MK14 54, s. 304. 

Viz též Třeštík 1997, s. 363. Úvaha, že by se vládce Čechů pustil např. do kampaně směrem na 

Moravu, příliš neodpovídá současné představě o přemyslovské moci v této době. Přestože 

v literatuře existuje určitý směr, který možný počátek větší expanze Přemyslovců do Slezska či 

jinými směry v této době zvažuje (naposledy přehledně – a skepticky – Matla 2008, s. 101-109), 

není zřejmě důvod se těmito tezemi zde hlouběji zabývat pro jejich malou pravděpodobnost. 

Steinhübel 2016, s. 257-258 buduje poměrně složitou (a špatně dokazatelnou) konstrukci, kde 

dává smrt Vratislava v bojích s Maďary do souvislostí s rozpadem česko-bavorské koalice (viz u 

pozn. 589) a následným obsazením Nitry Maďary (viz u pozn. 574). 
560 OLC II, 61, s. 340-341 (a dále) líčí, jak Maďaři, vedení jistými Dursakem a Bugatem úspěšně 

přepadli koalici nepřátel svého dlouhodobého spojence Berengara. Jejich vojsko pak zřejmě na 

Apeninském poloostrově přezimovalo a pokračovalo v plenění i příští rok (ABe 922, s. 120 a AFR 

922, s. 370). 

Postava velmože jménem Bogat se poté objeví i v ČUA 39, s. 84-85. Steinhübel 2016, s. 241, 

pozn. 938 a 250 se ho po mém soudu velmi násilně snaží identifikovat s dalšími postavami 

v maďarské historii 10. století. 
561 Opět tápeme co do přesného data. Hagiografie v duchu obvyklých narativů uvádí jen věk 

v době úmrtí – 40 let (FPB 2, s. 469; ŽUV 3, s. 26-27). Pozdní České anály uvádí rok 905 (AČe, 

s. 380), nicméně literatura se posléze spíše shoduje na datu o deset let pozdějším, dosvědčeným až 

pozdními analistickými svody, jako je tzv. Auctarium Mellicense, MGH SS IX, s. 536 (viz Třeštík 

1997, s. 109 a 194). Tomu by snad odpovídal i nález jeho ostatků v kostele Panny Marie (srov. 

výše v pozn. 540 citovanou studii Frolík 2018; i když se zdá, že pochovaný jedinec v hrobce je 

starší). Ve Vaníček 2014, s. 77 je otázka rozhodnutí mezi lety 905 a 915 stále otevřená. Paradoxně 

mohl Spytihněv také padnout jako spojenec Maďarů (viz pozn. 555). 
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krajinou, spojený například s tributárním zásobováním vojska, pak mohl sám o sobě 

představovat vyjednávací nabídku, kterou jistě Maďaři, kteří směřovali do bohatších 

oblastí na západě, nemuseli ignorovat. O několik stovek kilometrů severozápadně se 

rozkládající země Dalemniců fungovaly podobně jako přátelské prostředí pro kočovníky, 

kteří zjevně uzavřeli spojeneckou smlouvu s místními obyvateli.562 Spojenectví s Maďary 

nemuselo mít povahu ochotné spolupráce,563 ale východiska z nouze (Dalemnicům se 

v roce 906 také nevyplatilo). Pro Přemyslovce, pokud můžeme soudit z relativně 

poklidných informací o první polovině 10. století, ovšem jistě bylo ve výsledku výhodné. 

  Pro jistou míru spojenectví mezi Přemyslovci a Maďary svědčí ještě další proměna 

politické situace, kterou můžeme sledovat na počátku druhé dekády 10. století. Bavorský 

vévoda Arnulf, syn u Bratislavy padlého Luitpolda a předpokládaný partner či nadřízený 

Přemyslovců, několikrát úspěšně napadl vracející se (a zřejmě kořistí obtížené a 

nepozorné) maďarské vojsko. Povedlo se mu to v roce 909 u Pockingu,564 v roce 910 

u Neuchingu565 a v roce 913 na Innu.566 Vítězství Arnulfa mohou jistě být prameny 

zveličená, nicméně další politický osud vévody Arnulfa skutečně zaujme. V následujících 

letech se stal obětí snahy krále Konráda I. vypořádat se s říšskou opozicí a musel 

nadvakrát opustit své země. Zamířil proti všem předpokladům právě na maďarské území, 

kde ho místní vládci zřejmě přívětivě přijali. Paradoxně i přesto, že se díky svým 

záškodnickým akcím mohl jako jeden z mála říšských velmožů pochlubit úspěchy v boji 

proti Maďarům.567 Bavorský vévoda se poté několikrát pokusil získat své postavení zpět a 

nadvakrát vypudil franské síly i s pomocí maďarského vojska z Bavorska.568 Od té doby, 

                                                           
562 Widukindova kronika dokonce možná mimoděk zaznamenala, jak tato smlouva byla uzavřena: 

Dalemnici podle něj Maďarům, kteří mířili vstříc porážce u Riade, předhodili mrtvého psa (DSW 

I, 38, s. 56). Saský kronikář to považoval za posměšné gesto, možná ale šlo o opakování rituálu, 

jímž se podobné smlouvy u východních kočovníků uzavíraly – srov. LBK, s. 148 a Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 133-134. Dalemnici tak jen mohli rušit původní závazek 

spojenectví stejně, jak byl uzavřen – nad mrtvým psem, který měl symbolizovat osud toho, kdo by 

smlouvu porušil. 
563 Srov. výše spory o „zahraniční politice“ Přemyslovců v pozn. 539. 
564 Notae Necrologicae Ecclesiae Maioris Frisingensis, MGH Necr. 3, Berlin 1905, s. 82. Viz i 

Steinhübel 2016, s. 253 (ke všem vítězstvím). 
565 AAl a ALA 910, s. 54-55; ASG 910 s. 77; AIu 910, s. 742, ale i 911, s. 744; zřejmě k tomuto i 

ANV 911, s. 7. Není ale vyloučené, že v některých pramenech se mísí zprávy o vítězství z let 909 

a 910. 
566 AAl 913, s. 56; AEi, s. 259; ARe 913, s. 68; ASG 913, s. 77; AIu 912, s. 742 či 914, s. 744 a 

PRA 913, s. 155. Jednalo se zřejmě o vcelku zásadní vítězství, ke kterému ovšem bylo třeba 

sjednotit síly jihoněmeckých vévodů. Velké ztráty měli Maďaři utrpět i podle domácí tradice, 

kterou můžeme s některou z těchto bitev ztotožnit (ČHU 39, s. 88-91 a MK14 59, s. 306-307). 
567 Nabízí se různá vysvětlení – nejjednodušší je možnost, že Arnulf po dlouhodobém sousedství 

s Maďary věděl, na kterou skupinu se zde obrátit. Mohlo jít o opozici vůči jeho dosavadním 

nepřátelům, či prostě můžeme počítat s jistým pragmatismem maďarských náčelníků, kteří 

chápali, že Říše jim bude vydána na pospas nejsnáze tehdy, když budou podporovat opozici proti 

centralizačním snahám Konráda. 
568 Boje mezi Konrádem a Arnulfem dokládá ve značně zkrácené verzi i Widukind z Corvey 

(DSW I, 25, s. 37), o účasti Maďarů se nicméně nezmiňuje. Viz též AAl 917, s. 56; AIu 917, 
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přinejmenším do let bezprostředně předcházejících velké konfrontaci u Riade, vedl 

Arnulf vůči Maďarům relativně smířlivou politiku.569 Za tributární poplatky bylo 

Bavorsku skutečně dopřáno mírové období, zatímco sousedé – zejména v Itálii, ve 

Francích a Sasku ‒ dále trpěli nájezdy. Je dokonce možné předpokládat, že v předchozích 

a následujících obdobích obvyklá příchylnost Čechů k Bavorům mohla vést k snazšímu 

porozumění všech tří politických entit a pomoci Bavorům i Čechům uzavřít s Maďary 

cosi, co by svět jistě chápal jako skandální spojenectví. Ve skutečnosti šlo ovšem o 

prostou dohodu s momentálně nejsilnější politickou entitou v Podunají, která umožnila 

Čechům, podobně jako Bavorsku, za jistých podmínek vzkvétat i přes zuřící války 

v okolí. Bavorsko i Čechy mohly v dané době také stále využívat obchodní trasy mířící na 

východ severně od Podunají. 

  Na spojenectví Bavorska a Čechů (a Maďarů?) navázal Dušan Třeštík ve svých 

úvahách570 ještě jednoho člena aliance, konkrétně severní Itálii. Vládce Bavorska v 10. 

skutečně několikrát prokázal vcelku vážný zájem získat do své moci i zaalpské regiony 

severovýchodní Itálie.571 Úspěšně se to později podařilo Jindřichovi I. Bavorskému z rodu 

Otonů.572 Arnulf ve svém postavení dílem nezávislého vévody mohl skutečně usilovat 

získat pro svou politiku podporu za Alpami a vytvořit tak nový mocenský svazek. Dušan 

Třeštík připomněl, že v některých slovanských pramenech k životu svatého Václava je 

přítomen záhadný biskup, který se měl účastnit světcových postřižin a kterého v souladu 

se starší literaturou identifikoval jako veronského biskupa Notkera.573 Tím by český 

knížecí „dvůr“ byl přímo zapojen do skutečně širokých aliančních plánů, které ovšem 

nemohly neobsahovat i nutnost sjednotit politiku vůči Maďarům – zatím spíše na 

přátelské bázi. 

  Bohužel jen malé, pokud vůbec jaké povědomí máme o „vnitřní“ situaci v Karpatské 

kotlině. Na počátku 10. století pravděpodobně bylo nutné ještě vybalancovat vztahy mezi 

staršími mocenskými centry a nově příchozími kočovníky. Jak již bylo uvedeno proti 

dříve předpokládanému „stažení Slovanů do hor“ dnes obecně můžeme mluvit spíše o 

spolupráci a vytvoření jakéhosi konglomerátu maďarsko-slovanské moci. Po mém soudu 

k utvoření této spolupráce mohlo dojít velmi rychle a případné vnitřní vazby mezi 

slovanskými elitami, které zde mohla vytvořit Velká Morava, napomohly rychlosti a 

                                                                                                                                                               
s. 742 a 744; AEi 917, s. 182 a PRA 917, s. 155. Na Arnulfovu spolupráci s Maďary naráží 

OLC II, 19, s. 314-315 a II, 21, s. s. 316-317. K celému problému v literatuře viz např. 

Zehetmayer 2016, s. 89-90 a Steinhübel 2016, s. 254 (datuje první odchod k Maďarům už do roku 

914). 
569 Vr. Vaníček (2014, s. 71) hovoří o jakémsi sousedském konsensu. 
570 Třeštík 1997, s. 360. Souhlasně i Vaníček 2017, s. 135 a Steinhübel 2016, s. 254. 
571 Ještě v roce 934 se pokusil svého syna prosadit za vládce na severu Itálie (AIu 934, s. 743). 
572 DSW II, 36, s. 95-96. 
573 1SL, s. 21 a 36. Viz Třeštík 1997, s. 203 a 360. 
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geografickému rozšíření přímé hegemonie kočovníků. Není proto nutné předpokládat, že 

až s odstupem docházelo k dobývání oblastí jako Nitransko (jak činí často slovenská i 

moravská literatura).574 I když se často mohla utvořit „odbojná“ centra stojící proti 

kočovnické nadvládě,575 jež byla likvidována až s odstupem, na Slovensku ale zatím 

k přesvědčivým nálezům, svědčícím o pozdějším zániku hradisek, nedošlo.576 Moc 

Maďarů se tedy rozšířila poměrně rychle a její faktické úspěchy v prvních dvou dekádách 

desátého století k tomu mohly jednoznačně přispět. Na druhou stranu je zřejmé, že 

Maďaři se v tomto období nepokusili ze situace těžit dlouhodoběji – např. budováním 

nějaké formy správy, která by se v pramenech či archeologickém materiálu více otiskla. 

Zřejmě se skutečně spokojili s vybíráním tributu a vnější mocenskou kontrolou širokých 

oblastí od Podunají, přes Moravu až na dnešní Slovensko. Tyto oblasti ani sami neosídlili, 

pouze si vybudovali nárazníkové pásmo, kde zjevně potlačili jakýkoliv odpor.577 

Důsledkem je, že o těchto částech střední Evropy kdysi už vstupujících do obzoru 

latinských pramenů, ztrácíme jakoukoliv písemnou stopu. 

5.3.4. Obnova křesťanské střední Evropy, 20. léta 10. století 

  Zlomové období pro dění ve střední Evropě znamenaly roky 919-921. Bavorsko-

maďarská koalice byla v bojích proti franskému králi Konrádovi úspěšná a v jedné z bitev 

došlo i ke zranění krále, které se ukázalo být smrtelné.578 Novým vládcem v Říši byl 

nakonec i s požehnáním dědiců krále Konráda zvolen usmířený odpůrce franského krále, 

saský vévoda Jindřich.579 Jindřich sice hned v počátku vlády utrpěl od maďarského vojska 

porážku v bitvě u Püchenu,580 nicméně maďarská armáda pak zřejmě na čas upustila od 

plenění Říše a umožnila novému vládci zvolna konsolidovat síly. 

  Důvod, proč Maďaři změnili obvyklý směr útoků, je neznámý. Svou roli mohl sehrát 

fakt, že jejich dlouhodobý spojenec, Arnulf Bavorský, brzy po nástupu Jindřicha Ptáčníka 

našel s novým vládcem společnou řeč.581 Maďarům také odváděl tribut, takže nájezdníci 

                                                           
574 Viz naposledy Galuška 2017, s. 259; Hudáček 2016, s. 35; Kouřil 2016, s. 116 a Steinhübel 

2016, s. 255-256. Postupný kulturní průnik maďarských artefaktů zejména na západní Slovensko 

může po mém soudu svědčit i o „vzlínání“ dominantní kultury do oblastí, které z pohledu Maďarů 

představovaly podřízenou periferii. Místní elity prostě postupně přejaly vnější kulturu špiček 

politické formace, v níž se cítily být „doma“. 
575 Takovým mohlo být např. jihomoravské Znojmo (viz výše pozn. 370). 
576 Kouřil 2016, s. 111. Za „nejsevernější“ zničené hradisko lze zřejmě považovat podunajský 

Čenkov u Štúrova (Galuška 2017, s. 260-261). 
577 Viz např. Zehetmayer 2016, s. 87. 
578 DSW I, 25, s. 37-38. 
579 DSW I, 26, s. 39. K nejnovějšímu pohledu na volbu viz např. Grabowski 2018, s. 47-84 nebo 

Althoff 2013, s. 35-45. 
580 Srov. výše pozn. 556. 
581 Ještě pro bitvu u Püchen lze uvažovat o podezření, že Maďaři útočili z Arnulfova podnětu na 

jeho dosavadního nepřítele – o to pravděpodobnější je, že mohli projít územím Čechů, tedy dalšího 

člena výše zmíněné aliance.  
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mohli ztratit zájem o další výpravy tímto směrem. Není od věci ani úvaha, že Říše byla 

dlouhodobými nájezdy již natolik vyčerpaná, že ztratila význam coby cíl kořistních 

výprav. Maďarské vojsko stále častěji východní říší jen procházelo na západ, kde byla 

politická situace podobně zmítaná krizí.582 Pretendenti italského trůnu pak velmi často 

volali Maďary jako pomocnou sílu do vzájemných válek,583 a tak byli maďarští vůdci 

zřejmě prostě především „zaneprázdněni“ jinde. Situace nicméně směřovala k velkým 

politickým změnám. 

  Pokud vůbec bavorský vévoda Arnulf skutečně vyvíjel snahy o utvoření nezávislé 

bavorské, či snad dokonce přímo trans-alpské říše, nebo se snažil prosadit vlastní 

kandidaturu na říšský královský trůn v roce 920,584 tváří v tvář spojenému franskému a 

saskému vojsku před branami Řezna kapituloval a opustil tyto plány ve prospěch 

spolupráce s Jindřichem Ptáčníkem za pro sebe přiměřených podmínek. Jindřich se 

rozhodl, snad pod vlivem podobných pokusů krále Konráda,585 uspořádat situaci v Říši 

více pragmaticky a nabídnout bezmála soběstačným vévodům přijatelný model 

spolupráce s centrální mocí: V praxi sice přiměl švábského a bavorského vévodu k uznání 

svrchovanosti nového krále, umožnil jim však určitou autonomii586 a rezignoval i na 

vnější obřadnost královského ceremoniálu,587 což umožnilo chápat Říši stále spíše jako 

federaci vévodství. Smířlivý postup se nakonec ukázal být jako vynikající cesta 

k sjednocení tváří v tvář silnému nepříteli. 

  Je pravděpodobné, že česká knížata nehleděla na toto dění s nadšením. Bavorští 

vládcové dlouhodobě pro Čechy představovali určité partnery, s nimiž mohli jednat a 

zřejmě udržovat status quo, který pro slovanská knížata znamenal především placení 

dávek,588 ale který jinak zřejmě umožňoval nemálo autonomní politický život. Sasové ale 

zřejmě nebyli pro Čechy vítaným partnerem k jednání.589 Alespoň v tomto smyslu 

uvažuje tradiční česká historiografie v souvislosti s možností, že první dvě známé 

                                                           
582 Srov. první větší úspěšné nájezdy na západ výše v pozn. 552 a 557. 
583 Srov. výše pozn. 560. 
584 Skepsi v poslední době vyjádřil Deutinger 2002, ne nepodobně Třeštík 1997, s. 358-359, ale 

srov. též Wolf 1983. 
585 Takto Althoff 2013, s. 40-43. Srov. ale i popis Steinhübel 2016, s. 258-259 ve vztahu 

k východní politice Říše. 
586 Widukind (DSW I, 27, s. 39-40) samozřejmě situaci popisuje silně ve prospěch otonského 

vládce, nicméně je zřejmé, že podmanění Burcharda Švábského a Arnulfa Bavorského bylo 

důsledkem předem dohodnutého kompromisu. 
587 Srov. odkaz výše v pozn. 579. 
588 Je pravděpodobné, že Arnulf v politicky obtížné době rezignoval na větší zásahy do české 

vnitřní politiky, zejména pokud mu slibovala hrazení nějaké části tributu, kterým byl sám 

povinován svým kočovným spojencům. Soustavné odvádění tributu, který bývá někdy datován až 

do časů Karla Velikého, sice prameny nedokládají, ale přesto je po mém soudu pravděpodobné. 

Srov. níže pozn. 1608. 
589 Nešel bych ovšem tak daleko jako Steinhübel 2016, s. 255, který hovoří přímo o rozpadu 

spojenectví mezi Bavory a Čechy. 
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manželky českých knížat – Ludmila a Drahomíra – pocházely obě (či alespoň druhá 

jmenovaná) z oblastí Slovanů hraničících se saskými dobyvateli.590 Je otázka, nakolik je 

tento předpoklad nesporný. Předpoklad „etnické sounáležitosti“ všech Slovanů (tedy i 

těch, kteří zatím nebyli rozpínavostí Sasů ani zdaleka ohroženi),591 je s jistotou do nemalé 

části dědictvím vyhrocené nacionální historiografie minulých století. V praxi je jasné, že 

linie nepřátelství a přátelství rozhodně nekorespondovala s etnickou mapou Evropy, a je i 

sporné, do jaké míry si tuto mapu elity obou dvou jazykových živlů ve střední Evropě 

uvědomovaly.592 Zejména stojí za zmínku fakt, že špičky Čechů i Havolanů přijaly 

křesťanství a kulturně tedy mohly být blíže saským a bavorským elitám než svým 

pohanským sousedům.593 Změny uspořádání v Říši ovšem skutečně mohly znamenat pro 

Čechy velkou neznámou a omezení práv bavorského souseda mohlo být vnímáno v Praze 

s nevolí. Pokud ovšem můžeme soudit, zatím se neměl Čechů nový řád v Říši jakkoliv 

dotknout.594 

  Situaci v Praze zřejmě zkomplikovala více jiná událost – smrt vládnoucího knížete 

Vratislava.595 Přemyslovci těchto generací zřejmě, pokud můžeme věřit pramenům, 

umírali až příliš mladí na to, aby stačili situaci konsolidovat na delší dobu. Jak po smrti 

Bořivoje,596 tak po smrti obou jeho synů o třicet let později, nastalo zřejmě období jistého 

mezivládí. Zatímco v prvním případě upadla země do závislosti na Moravě, ve druhém 

případě byla vláda zřejmě předána regentce či regentkám.597 Patrně není třeba 

zpochybňovat fakt, že to byl spíše mocenský souboj a osobní spory se snachou 

Drahomírou, které vedly k vraždě kněžny Ludmily než náboženský spor, jak nabízejí 

některé legendy.598 Nabízí se dokonce jistá možnost, že politický rozpor starší a mladší 

                                                           
590 Třeštík 1997, s. 369. 
591 Projektovat do politiky první poloviny 10. století permanentní obavu ze Sasů je i po mém soudu 

hlavní nedostatek práce Dušana Třeštíka (viz Vaníček 2014, s. 66). Domnívám se, že nárůst saské 

moci v Polabí se nemohl projevit před rokem 915, kdy Jindřich zřejmě uzavřel dohodu 

s Konrádem (Althoff 2013, s. 32-35 takto vykládá mlčení pramenů po údajném vyrovnání mezi 

Sasy a Franky u Grony, popisovaném DSW I, 24, s. 36-37) a uvolnil si tak ruce ve svém hlavním 

problému. 
592 Srov. dále kapitolu 6.4. 
593 Je to poměrně zajímavá situace zejména v kontextu s obvykle předpokládaným dlouhodobým 

spojenectvím Čechů s Polabskými Slovany dokládaným na konci 10. století (srov. níže v kapitole 

5.3.10, od pozn. 893 dále). 
594 Za hlavní argument lze chápat fakt, že Arnulf v roce 922 (srov. dále) v Čechách zasahoval 

o své vůli a bez dohledu Jindřicha Ptáčníka. 
595 FPB 3, s. 470 a ŽUV 3, s. 28-29 pouze uvádí, že zemřel jako třiatřicetiletý. (PLL, s. 64 omylem 

uvádí toto číslo jako dobu vlády, zprávu minejní redakce 1SL, s. 21, že Vratislav byl při 

postřižinách syna již stár, můžeme považovat za autorský výmysl.) Datum je doloženo pozdějšími 

prameny jako AČe 921, s. 380, ale představuje svou provázaností s úmrtím Ludmily prakticky 

nesporný element chronologie, srov. Vaníček 2014, s. 77 i Třeštík 1997, s. 205. 
596 Srov. výše, kapitola 5.3.1. 
597 Srov. výše pozn. 538. 
598 Nejstarší hagiografické texty paradoxně o pohanství Drahomíry mluví velmi neurčitě: Ani 

slovem se o něm nedočteme ve Fuit (pouze stereotypně čteme, že Drahomíru k činu navedl Ďábel 

– FPB 4, s. 471), nezmiňují ho ani slovanské texty 1SL (naopak se dle nich Drahomíra raduje 
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kněžny spočíval právě v tom, jak se postavit k nové situaci v Říši. Je přinejmenším 

nemálo indicií, že Ludmila mohla patřit k zastáncům tradiční linie politiky, spoléhající se 

na umírněnou protektorskou pozici Bavorů. Ludmilině „konzervativnímu“ smýšlení by 

odpovídal její věk, kontakty s řezenským archipresbyterem Pavlem,599 směr útěku, který 

zvolila, když opustila před smrtí Prahu,600 ale i fakt, že po její smrti Arnulf Bavorský 

zasahoval v Čechách. Jakou stranu by ovšem představovala Drahomíra? Byla by snad 

prosaská, či naopak v konfrontaci s rozmáhající se mocí Sasů v Bavorsku (a ohrožení 

Havolanů, odkud Drahomíra pocházela) naopak vyhraněně obecně protiříšská? V tomto 

směru by většina úvah byla čistou teorií.601 Nakonec je taky možné, že osobní animozity 

obou kněžen vážily ve sporu víc než jakákoliv praktická politika. 

  Ať už je turbulentní dění v Čechách příznakem jakéhokoliv sporu, v roce 922 vstoupil 

do Čech Arnulf,602 posílený dlouhodobým smírem s Maďary i dohodou s Jindřichem, 

která mu umožňovala ve svých zemích jednat jako svrchovaný vládce, což se v tuto chvíli 

jistě týkalo i přemyslovského knížectví. Situace v Čechách mu zřejmě nebyla příliš po 

chuti, nebo považoval za nutné alespoň demonstrativně ukázat, že v českém knížectví je 

                                                                                                                                                               
z víry svého syna – viz 1SL, s. 16, 23 a 38) a zcela vymizelo i z legendy Vavřince (USV 2, s. 27). 

CFČ 3, s. 59 a ŽUV 3, s. 26-27 zdůrazňují pohanství v krajích jejího původu (snad ve snaze 

částečně chování Drahomíry „omluvit“); bavorská redakce CFB, s. 185 ji ovšem označí přímo za 

incredula, což pak ještě v Gumpoldově a Kristiánově legendě zdůrazní svatý Václav, jenž svou 

matku označí za tam genere quam operum inquinacione gentilis a předvídá své babičce smrt pro 

víru (ŽVK 11, s. 154; ŽUV 3, s. 34-35; z Gumpolda pak stejně 2SL 11, s. 100), již má Drahomíra 

nenávidět. Přímý motiv k vraždě ovšem u podrobnějšího Kristiána zůstává čistě politický a osobní 

spor (ŽUV 3, s. 30-31) a Drahomířino skutečné náboženství je dokonce naznačeno v tom, že 

nechává nad hrobem své oběti postavit kostel (ŽUV 4, s. 42-43). Z toho je myslím jasné, že 

pohanství Drahomíry se vyvinulo postupnými úpravami příběhu a je tedy spíše plodem obvyklého 

hagiografického syžetu. Na podobný vývoj upozornil i D. Třeštík (1997, s. 373) a také 

N. Profantová ve svém životopise Ludmily (1996, s. 99-114) s Drahomířiným pohanstvím vůbec 

nepracuje a celý spor vykládá čistě jako politický. Je dokonce možné, že Drahomířin rod už 

křesťanství dříve přijal – srov. dále pozn. 627. 

Přesto se občas Drahomíra jako pohanka objevuje i v moderní literatuře (Ożóg 2016, s. 29; Berend 

– Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 113, prakticky i Padberg 2009, s. 161 – příznačné je, že se 

jedná o literaturu spíše zahraniční). Je každopádně jisté, že Drahomíra se hodila do konstrukce 

křesťanského příběhu jako antiteze křesťanských přemyslovských hrdinů (možná i proto, že 

nebyla Češkou – viz Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 93-94). 
599 Tuto postavu uvádí na scénu bez komentáře CFB, s. 184-185 a CFČ 3, s. 59 – označuje ho 

nejasným titulem maior presbiter a zmiňuje jeho dům na Pražském hradě. Takto celý motiv od něj 

převzal i Gumpold (ŽVK 9-10, s. 153-154) a z něj pak přirozeně i sázavský hagiograf (2SL 9-11, 

s. 98-99), který ovšem vypouští onen dovětek „staršího“ či „vyššího“ kněze. ŽUV 3, s. 32-33 jej 

ve scéně věštby představuje jako Ludmilina společníka a zpovědníka který je přítomen i na Tetíně 

před vraždou (ŽUV 4, s. 34-35) a dostane na starost i převezení Ludmiliných ostatků do Prahy 

(ŽUV 5, s. 48-49). 1SL (s. 19, 27 a 42) jej zná jako kněze, který pochoval Václava na Boleslavi. 

D. Třeštík (1997, s. 175) z těchto údajů vyvodil, že se snad jednalo o arcikněze, de facto zástupce 

řezenského biskupa v Praze. Souhlasně např. Štefan 2018, s. 162-163; Matla 2017, s. 90 a Vaníček 

2017, s. 134. Podstatně skeptičtěji Kalhous 2015c, s. 7. 
600 Srov. prameny zmíněné k Tetínu výše v pozn. 335. 
601 Jednu z těchto teorií ovšem rozpracovávám v kapitole 7.2.2. Asi nejtypičtější je v poslední době 

pohled tlumočený ve Steinhübel 2016, s. 259, kde je celý spor umístěn do souřadnic právě 

proběhnuvšího vyrovnání v Říši. Ludmila by zde představovala stranu konformní spolupráce 

s dosavadními spojenci i Sasy, Drahomíra by naopak byla spíše pro konfliktní řešení. 
602 AŘe 922, s. 583. 
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pánem situace on. České prameny v tomto směru neposkytují příliš možností k sledování 

dalšího vývoje, i když existují názory, že to byl právě Arnulfův zásah, který dosadil na 

trůn Václava.603 Jistotu opět nemáme, snad jen v tom smyslu, že dalších zásahů zřejmě až 

do roku 929 nebylo třeba (pokud nastoupil Václav později, Arnulfovi to nijak nevadilo) a 

že zřejmě po následujících několik let zůstávaly Čechy s Bavorskem v původním, 

relativně přátelském vztahu. 

  Právě tento závěr je velmi důležitý i v kontextu následujícího dění v říšsko-maďarských 

vztazích. V roce 924 či během následujících dvou let604 vstoupili Maďaři znovu do Saska. 

Pokud můžeme hodnotit skromné zprávy o tomto úderu (zejména Widukinda, který 

později o změně směru maďarských útoků informoval),605 mířili nájezdníci opět přes 

česká území. V dané době, kdy aliance mezi Bavory a Sasy byla ještě stále spíše 

vynucená a neprověřená lety dalšího společného fungování v otonské Říši, nás nemusí 

překvapit, že by bavorští spojenci – kterými Češi po nájezdu Arnulfa s největší 

pravděpodobností stále byli – propustili armádu Maďarů, s nimiž udržovali dlouhodobě 

poklidné vztahy, přes své území na Sasy. Nicméně do konce této dekády již mělo být vše 

jinak. 

  Změnu přinesla událost, o které nás podrobně informuje Widukind:606 Zatímco Jindřich 

zatím pouze budoval prvky pasivní obrany a poslední maďarský nájezd raději přečkával 

ve falci Werla, jedné saské jednotce se podařilo zajmout maďarského velmože. Jindřich 

využil této možnosti k vyjednávání a dohodl se s Maďary na pravidelném a zřejmě velmi 

vysokém tributu. Bavoři, Sasové a pravděpodobně i Češi tak byli nyní vázáni 

s nájezdníky tributárními dohodami. Ačkoliv cena za takovou dohodu byla skutečně 

nemírná (alespoň ji tak prezentují prameny),607 dávala přinejmenším jistou šanci 

regenerovat hospodářskou a politickou situaci a na další nájezdy se rámcově připravit. 

Není zcela jasné, zda tuto dohodu Jindřich uzavřel za celou Říši, nebo pouze za Sasko. 

Viděli jsme už, že bavorský vévoda udržoval s nájezdníky určitou vlastní diplomacii. 

V roce 926 pak Maďaři napadli Švábsko608 a v roce 927 údajně měli Arnulf s Maďary 

                                                           
603 Viz Pekař 1934, s. 38-39, k tomu kriticky Třeštík 1997, s. 375. Viz ale též Steinhübel 2016, 

s. 259. Obecně bývá tento zásah spojován se snahou konsolidovat situaci po smrti Ludmily, snad 

v souvislosti s některými případným úpadkem církve za vlády „pohanky“ Drahomíry (Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 113) – k tomu ovšem viz i kapitolu 7.2.2. Třeštík (viz výše 

s. 374) ji považuje prostě za neúspěšný podnik vévody. 
604 Srov. výše pozn. 557. 
605 Dle DSW II, 5, s. 71 se při nájezdu v roce 937 vydali Maďaři do Saska z Frank a pokoušeli se 

napadnout Sasko ze západu – prošli tedy jihem německých oblastí a překročili hřeben 

středoněmeckých hor. 
606 Viz citaci DSW v pozn. 557. 
607 Dle DSW I, 38, s. 55 musel v posledních letech před boji u Riade Jindřich sáhnout i na kostelní 

zlato. 
608 Pokud nešlo ve skutečnosti o tutéž výpravu, během které došlo k zajetí maďarského náčelníka – 

srov. výše pozn. 557. 
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obnovit separátní mír.609 Zdá se tedy, že Říše měla charakter v tomto směru ještě stále 

výrazně konfederační – pokud použijeme tento moderní termín – a většina vévodů si 

zřejmě především ponechala kontrolu nad vnější politikou, občas ovšem i k vlastní škodě, 

jak lze zmínit v případě vévody Burcharda Švábského. Byla to asi právě následná 

protimaďarská opatření se svým vítězným koncem u Riade, která vytvořila vstupní 

podmínky pro budoucí funkční sjednocení říšských vévodství v jeden celek. 

  Přestože období mezi lety 925-929 v Čechách by mělo být teoreticky nejlépe pokryto 

informacemi ze svatováclavských legend, máme kvůli specifické topice těchto především 

hagiografických děl jen velmi špatné informace o skutečném politickém dění. Můžeme 

zmínit Václavův boj o prosazení křesťanství proti velmožům starší generace,610 jedná se 

ovšem o natolik stereotypně hagiografické téma, že rozhodně není možné hovořit 

o jistotě, že i čtyřicet let po křtu Bořivoje zůstávala elita země částečně pohanskou. Za 

zmínku ovšem stojí nejdůležitější počin knížete Václava – přenesení ostatků svaté 

Ludmily z jejího prvního hrobu na místě její vraždy na hradisku Tetíně do pražského 

kostela sv. Jiří,611 který začal budovat už Vratislav I.612 Výstavnost chrámu i přenesení 

ostatků, které samo o sobě mohlo znamenat vyhlášení Ludmily za svatou,613 svádí 

dokonce k interpretaci, že Václav usiloval o oddělení české církve od bavorské pod 

samostatným biskupstvím.614 Ačkoliv souvislost mezi těmito počiny není bezprostřední, 

lze tuto teorii vesměs přijmout jako logickou. Bavorský vévoda a biskup jistě nemuseli 

být tímto vývojem nadšeni a jejich odpor lze považovat za jeden z prvních důvodů, proč 

Václavova snaha ztroskotala.615 V dané době ještě nebyla možnost obejít bavorské 

                                                           
609 AŘe 927, s. 583. 
610 Obecně CFB, s. 185 a CFČ 4, s. 60. V ŽUV 5, s. 42-45 ještě nenacházíme zmínky 

o vysloveném pohanství Václavových odpůrců a bránění Václavovi ještě před nástupem k moci 

v praktikování víry můžeme zdůvodnit i tím, že se vládnoucí elitě zdál knížecí vztah k víře příliš 

exaltovaný, ale tamtéž 6, s. 58-59 (zde se už naopak po Václavově převzetí vlády zmiňuje 

legendista o tom, že kníže se důsledně vyhýbal účasti na stále ještě probíhajících pohanských 

obřadech, než jejich pořádání definitivně znemožnil). Tuto část příběhu Gumpold přestavěl do 

velmi obecné roviny (ŽVK 7 a 12-13, s. 151 a 155-156). I v 2SL 12, s. 100-101 ještě ale 

nacházíme „bezbožné muže“, kteří se v této chvíli s Drahomírou radí a poté nutí Václava chodit na 

pohanské obřady. 
611 ŽUV 5, s. 46-55 (je ovšem třeba říci, že zde není jednoznačně řečeno, že místem pohřbu byl sv. 

Jiří, ač to zřejmě vyplývá z kontextu – srov. dále). Denní data přenesení těla uváděná Kristiánem 

by měla odpovídat roku 925. S jistotou uvádí místo pohřbu PLL, s. 65. 
612 CFB, s. 183 a CFČ 1, s. 58; ŽVK 3, s. 148; 2SL 3, s. 89-90 a ŽUV 3, s. 28-29 a tamtéž 6, s. 62-

63. Možná šlo o zamýšlené sídlo biskupství (k tomu a kostelu obecně např. Sommer – Třeštík – 

Žemlička – Opačić 2007, s. 238). Naposledy o kostelu sv. Jiří viz Maříková-Kubková 2018, 

s. 116-117 a Prix 2018, s. 187-188 a 190. 
613 Matla 2017, s. 98; Vaníček 2014, s. 88-89. 
614 Matla 2017, s. 99, pozn. 87; Vaníček 2014, s. 115-116 nebo Charvát 2011, s. 82-83 a 110. 
615 V Kristiánově legendě je přitom výslovně uvedeno, že Václav si musel vyžádat biskupovu 

asistenci při uložení Ludmily do nového hrobu – aby kostel byl řádně vysvěcen (ŽUV 5, s. 52-53). 

Je otázkou, jestli toto gesto ovšem není výrazem až pozdějších snah o prosazení kanonicky 

předpokládané biskupské pravomoci světit chrámy. Kristián psal v době, kdy si podobné 

privilegium na Boleslavovi II. musel biskup Vojtěch vynutit písemně (srov. výše pozn. 84). 
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vévody, ať už přímo k říšskému králi (ten byl navíc zaneprázdněn jinými starostmi), nebo 

k papeži (jehož úřad nebyl v dané době vybaven dostatečnou autoritou, která by 

překonala místní spory). I proto zřejmě zůstal kult sv. Ludmily dlouhodobě pochybný.616 

  Vcelku opatrně lze říci, že Václav se snad zvolna začal v politickém dění 

přeorientovávat z Bavorska na Sasko. Ve hře stále zůstává i přesné datum světcovy smrti, 

i když asi žádná závažnější práce v dnešní době nevznikla s úvahou, že k vraždě došlo už 

roku 929.617 Jistý důkaz proměny orientace Čech poskytuje pouze přijetí a rozšíření úcty 

ke sv. Vítu, saskému světci z prostředí corveyského kláštera.618 Bohužel legendistická 

zpráva o věnování ostatků na jakémsi sněmu, kam Václav dorazil sice opožděn, ale 

s doprovodem andělů, je velice pozdní.619 Významnou událostí, která naopak nebudí 

pochyby co do uskutečnění a datace, je příchod vojska saského krále do Prahy v roce 929. 

Je velmi nepravděpodobné, že k definitivní změně orientace došlo dříve, naopak je dost 

dobře možné předpokládat, že příchod Sasů (a Bavorů!) do Prahy roku 929, věnování 

ostatků sv. Víta i proměna orientace české politiky spolu souvisejí. 

  Nejprve je ovšem nutné zmínit kontext saského nájezdu. Jindřich Ptáčník se ocitl v létě 

roku 929 pod Pražským hradem na konci dlouhého tažení, jehož se (na rozdíl od války 

s Ratary na Labi)620 osobně účastnil a které si kladlo za cíl podřízení sousedních 

slovanských národů.621 Nebyla to ovšem pouhá expanze dlouhodobě připravovaná proti 

Slovanům, jak bylo možné vyčíst z mnohých historiografických děl, zejména první 

poloviny 20. století.622 Jindřich postupoval zřejmě zcela pragmaticky: I přes uzavřený 

smír s Maďary zřejmě předpokládal, že další konfrontace s nájezdníky je nevyhnutelná už 

proto, že si jistě dokázal spočítat, jak dlouho bude moci v rámci svých území vybírat 

prostředky na nákladný tribut. Prvním předpokladem pro úspěšnou obranu bylo 

především sjednocení říšských vévodství. Arnulf i Burchard Švábský zřejmě včas 

pochopili, že možnost vlastní politiky může ve vztahu k Maďarům být spíše ke škodě než 

k užitku, a k Jindřichově politice pasivní i aktivní obrany proti nájezdům se připojili ještě 

                                                           
616 Scénu, která měla představovat zlom v uznání Ludmilina kultu, popisuje až k roku 1100 

KČK III, 11, s. 171. 
617 Toto datum ovšem dokládají starší prameny poměrně ve shodě – ŽUV 7, s. 74-75; KČK I, 17, 

s. 35-36, ale i mnohé anály, jako APr, s. 119; AČe, s. 380 nebo poznaňské APS, s. 129. Ruské 

redakce 1SL, s. 19 a 28 uvádí rok 6337, což by odpovídalo roku 829 byzantské éry; snad měl autor 

na mysli skutečně také rok 929. Celou historii sporu o toto neuralgické datum českých dějin shrnul 

např. Třeštík 1997, s. 209-260. 
618 K svatovítskému kultu v Říši viz Hehl 2000, případně Becher 1997. 
619 Scéna se objevuje ve zřejmě velmi pozdní legendě s incipit Ut annuncietur (kap. 15, ed. Paul 

DEVOS, in: Le dossier de S. Wenceslas dans un manuscript du XIIIe siècle, Codex Bollandianus 

433, Annalecta Bollandiana 82, 1964, s. 112-113).  
620 Srov. dále. 
621 Tažení jako celek popisuje DSW I, 35, s. 49-51. 
622 Bartoš 1934, s. 837-838 tak zcela obrátil zprávy Widukinda, že Jindřich vojsko připravil proti 

Maďarům. Podle něj bylo příměří s Maďary jen nutnou, i když těžkou podmínkou, aby Jindřich 

mohl provést expanzi na slovanská území. 
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před rokem 929. Jindřich také zřejmě uspořádal situaci ve vlastním rodě tak, aby stanovil 

jednoznačného nástupce.623 Z hlediska širší politiky musel ovšem především zbavit 

Maďary otevřených i tichých spojenců, kteří by mohli přispět k další porážce říšských 

jednotek. Tažení v letech 928-929 mělo zřejmě fungovat jako součást obranných opatření 

a vytvořit na levém křídle obrany bezpečný kordon podmaněných slovanských území. 

  V případě Havolanů bylo zejména třeba vyrovnat se s promyšlenou obranou 

v braniborských močálech.624 I když není známo, že by Havolané přímo spolupracovali 

s Maďary, zásah v Braniboru byl s jistotou součástí pohraniční politiky, která sledovala 

celkové momentální zajištění situace. Jádrem výpravy nicméně jistě byl zásah 

u Dalemniců. Widukind z Corvey výslovně zmiňuje, že Dalemnici s Maďary 

spolupracovali, byť ke své škodě.625 Zásah proti centrálnímu hradisku Gana (Jahne) byl 

veden s mimořádnou brutalitou, o níž se u obou sousedních kmenů kronikář nezmiňuje.626 

Je pravděpodobné, že rozdílný způsob v zacházení s podrobeným kmenem byl podmíněn 

i tím, že Dalemnici setrvávali při pohanství, zatímco vládnoucí vrstva obou sousedních 

kmenů už byla de facto křesťanská.627 Pomsta za otevřenou spolupráci s Maďary ale hrála 

také jistou roli. Jindřich Ptáčník potřeboval exemplární příklad, který by dal ostatním 

kmenům najevo, že doba slabé Říše, která musela mlčky trpět spolupráci Slovanů 

s Maďary, skončila.628 

  O poznání kulantněji si počínal Jindřich v Čechách. Zásah v roce 929, jak je popsán ve 

Widukindově kronice a několika análech,629 je neuralgickým bodem českého dějepisectví. 

Nekončící debaty o tom, jak je kronikářův záznam o spolupráci a věrnosti míněn, zda 

větším „kolaborantem“ s Otony byl Václav či Boleslav a zda a jak se tento fakt odrazil 

v pozdější boleslavské vraždě (a dříve též jestli právě datum vojenské výpravy něco 

vypovídá o datu Václavovy vraždy), utnula spíše únava tématem než jednoznačná shoda 

o interpretaci. Sám Widukind psal o události s odstupem třiceti až čtyřiceti let, což 

samozřejmě důvěryhodnost jeho zprávy podstatně relativizuje. Zaujme ale především, že 

prameny jsou rozpačité, pokud mají vůbec informovat o vojenském konfliktu, který by 

v rámci Jindřichova tažení do Čech proběhl. Widukindův popis, s velkým odstupem 

nejpodrobnější verze ze všech informátorů, přináší po vcelku detailním líčení pádu 

                                                           
623 K tomu viz např. Althoff 2013, s. 55-60 nebo Beumann 2000a, s. 42-43. 
624 DSW I, 35, s. 49-50 uvádí, že Jindřich využil tuhou zimu, která zbavila Slovany jejich hlavní 

obrany. 
625 Srov. výše pozn. 517. 
626 DSW I, 35, s. 50. Lokalitu hradiska se zřejmě podařilo nedávno objevit – viz Pech 2015, s. 124-

127. 
627 Křesťanství havolanské knížecí dynastie předpokládá např. Berend 2018, s. 23 a 2007b, s. 33 

nebo Lübke 2000, s. 210; o poznání rezervovaněji Ludat 1995, s. 14. 
628 K důvodu rozdílného zacházení s Čechy srov. také pohled J. Razima 2017, s. 52-53 a 82-83. 
629 DSW I, 35, s. 50-51. Viz též AEi (mylně) 928, s. 184 a 262, se stejným omylem PRA 928, 

s. 158. O účasti bavorského vévody Arnulfa informují AŘe 929, s. 583, resp. AŘs, s. 746. 
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Braniboru i Gany jen prostou zmínku o tom, že Jindřich k Praze „přitáhl“ a vedl jednání 

s Václavem.630 Šlo by ovšem o poměrně logický postup. Jindřich totiž zřejmě nevytáhl do 

Čech, aby se pustil do války. Po dvou dlouhých, byť úspěšných kampaních, trvajících od 

zimních měsíců předchozího roku, by to zřejmě ani nebylo moudré. Navíc se této výpravy 

zúčastnil i bavorský vévoda, jemuž celá země Čechů víceméně podléhala dosud. Chybí 

zprávy o tom, že by Češi s říšskými předáky vedli před dotčeným datem jakýkoliv 

otevřený spor. 

  Po mém soudu je vcelku pravděpodobné, že celá událost před Pražským hradem roku 

929 se odehrála podle úplně jiného scénáře, než rozehrávají někteří čeští historici, kteří 

předpokládají urputné boje, či dramatické obléhání bohužel bezmocného panovníka 

Čech.631 Ve skutečnosti šlo o pouhou demonstrativní výpravu – na území říšského satelitu 

vstoupila armáda, ověnčená nemalou kořistí z předchozích bitev a dva suveréni nárokující 

si poslušnost Václava se zde ve shodě dostavili za svým „podřízeným“. Václav byl 

zřejmě v této době respektovaným partnerem, byť se jeho loajalita nepokládala za zcela 

spolehlivou tváří v tvář maďarské hrozbě. Jindřich celou výpravu zahájil potlačením 

vzpurných kmenů, s Maďary otevřeně spolupracujících, a nyní již jen potvrzoval bezpečí 

svých hranic poslední „návštěvou“ u českého knížete. Z pramenů vysvítá spíše akt 

převzetí (nikoliv tedy momentálního vytvoření) přímé svrchovanosti Jindřicha nad 

českým panovníkem z rukou bavorského vévody. Čechové se přece Říši poddali 

nejpozději v roce 895.632 Jistě se jednalo též o důležitý krok ve vztahu Jindřicha 

k Arnulfovi. Bavorský vévoda totiž zhruba ve stejné době přistoupil k obranné politice 

říšského krále a zřejmě se zavázal respektovat případné rozhodnutí o konfrontaci, 

přestože dosud s Maďary vedl spíše opatrnou a snad i trochu přátelskou politiku. Nejisté 

území Čech, kudy často proudila maďarská vojska do Saska, musel snad předat Arnulf 

Jindřichovi jako zástavu (možná dokonce jen dočasnou) své věrnosti společnému 

protimaďarskému postupu a umožnit tak Sasům i přímou kontrolu nad tím, že Čechové 

ustoupí od své dosavadní přezíravosti k maďarským postupům přes své území. Václav 

musel zřejmě přísahat věrnost této alianci také a snad byl za to odměněn obvyklým 

vyjádřením sounáležitosti, snad i uzavřením oficiálního přátelství se saským vládcem 

(i když zde prameny nikde výslovně tuto možnost nevyjadřují).633 Zde se dostáváme i 

                                                           
630 O boji nás informuje (i když velmi nejistě) např. PRA – ten ale je od událostí vzdálen stejně 

jako Widukind. Nejblíže popisu výpravy jako válečné jsou Řezenské anály. I ty se ovšem omezují 

jen na konstatování, že Jindřich zvítězil. 
631 Naposledy např. Vaníček 2014, s. 111-112. Opačný názor reprezentují např. Lutovský – Petráň 

2005, s. 14. Podle jejich interpretace se Václav ani bránit nemohl, protože neměl žádnou armádu. 

Tu měl vytvořit až Boleslav (jak uvidíme dále). Nejistě se k faktickému průběhu kampaně 

vyjadřuje Razim 2017, s. 82. 
632 Srov. výše, zejména pozn. 474. 
633 Nabízí se tu dokonce srovnání se situací ostatních říšských vévodů, kteří uznali svou porážku i 

bez boje. Jak ještě uvidíme, podobný obraz pak nabízí zmínka české hagiografie o možném 
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k možnosti, že ostatky sv. Víta, které se v této době měly do Čech dostat, mohly sloužit 

jako připomínka Václavovy přísahy.634 Kostel sv. Víta pak byl vyjádřením nové vazby se 

saskými duchovními centry a sloužil jako důstojná schrána ostatku.635 Widukind rovněž 

zvlášť uvádí, že z Čech byl do Saska nově placen tribut.636 Snad šlo o poplatek, který byl 

původně odváděn do Bavorska a nyní byl vítaným příspěvkem Jindřichovi, který sám 

potřeboval Maďarům platit nemalé výpalné. 

  Již bez účasti Jindřicha se hrabatům z pohraničních území – vznikající Billungovské a 

Východní marky – podařilo ještě téhož roku na podzim zajistit poslední část saské 

hranice spektakulárním vítězstvím nad Ratary (a Obodrity?) na Labi u hradu Lenzen.637 

Horečné přípravy na konflikt s Maďary se chýlily ke konci. V následujících pěti letech 

Jindřich stihl podmanit ještě další slovanské kmeny, o kterých už se nezmínil Widukind 

z Corvey.638 Předpokládaná kořist a tributy z prvních let mu mohly posloužit k uhrazení 

                                                                                                                                                               
sjednocování Čech pod Václavem – odbojný kníže měl být také na svém místě potvrzen jen za slib 

věrnosti (viz výše v citovaném ŽUV v pozn. 364). Při rozboru obřadných „přátelských vztahů“ 

uzavíraných s oblibou Jindřichem Ptáčníkem s poraženými lokálními vládci je třeba zdůraznit, že 

přátelský vztah nevylučoval jasně nadřazené a podřízené postavení obou stran této dohody. 

K cílenému budování přátelských struktur za Jindřicha I. viz optimisticky Althoff (v pozn. 585 

nebo 1992), opatrněji, ale rámcově též do jisté míry souhlasně Kaeding – Kümmerlen – Seidel 

2000. Naposledy viz též Grabowski 2018, s. 109-124. 

V debatě se samozřejmě objevuje i možnost uzavření lenního svazku: Lenní poměr jasně odmítají 

např. Lutovský – Petráň 2005, s. 14-15. Ti spíše interpretují celou věc podobně jako autor této 

práce: Václav se stal spíše jedním ze „zpřátelených,“ třebaže podřízených vévodů, čemuž přispěl i 

dar ostatků. 

Naposledy Razim 2017, s. 65-66, 71, 73 a 80 rovněž spíše odmítá striktně vazalský vztah, ale 

pokládá zmíněnou fidelitas za jakýsi předstupeň lenního svazku. Je třeba si ovšem uvědomit, že 

kronikářův popis situace je jistě poněkud tendenční a rozhodně vznikl s jistým odstupem. 
634 Vedle výše zmíněného komentáře Lutovský – Petráň viz též Vaníček 2017, s. 141 a Třeštík 

1997, s. 412-414. 
635 O výstavbě kostela např. 1SL, s. 16 a 39 (zmatečně s. 24); CFB, s. 186; CFČ 6, s. 61; ŽVK 15-

16, s. 157; ŽUV 6, s. 62-63; tamtéž 8, s. 78-79 a 2SL 15-16, s. 105-106. Zaujme ale, že kostel byl 

vysvěcen na svátek sv. Jimrama (KČK I, 18, s. 37-38; srov. ale i vostokovskou redakci 1SL, s. 16-

17, která uvádí, že Václav byl tomuto světci „zaslíben“, charvatská redakce (s. 39), že jej (zvláště) 

ctil, zatímco zmatečná minejní (s. 24) nechá Václava sv. „Abrahamovi“ přímo zasvětit kostel) – 

jednalo se snad o vzdorné gesto řezenského biskupa, kterému Praha stále plně podléhala? Možná, 

že kostel začal vznikat dříve (Sláma 2015b, s. 99-101 se domnívá, že v době příchodu saského 

vojska už stál; Třeštík 1997, s. 257 soudí, že kostel byl před vysvěcením, ke kterému došlo snad už 

týž rok nebo následující; D. Prix (2018, s. 191) ovšem předpokládá, že s výstavbou se mělo začít 

teprve 930) a ostatky svatého Víta změnily původní plán vybudovat kostel jiného, „bavorského“ 

světce, třeba právě Jimrama. Kostel byl ovšem zřejmě dokončen až za vlády Boleslava (viz 

zmíněnou zprávu KČK nebo APr 929, s. 119; také Prix tamtéž a Vaníček 2014, s. 139). Objevuje 

se ale i názor, že obliba sv. Víta do Čech dorazila přes Bavorsko (Sommer – Třeštík – Žemlička – 

Opačić 2007, s. 234). 

K stavebním okolnostem Václavovy rotundy viz Maříková-Kubková 2018, s. 117-118 a Prix 2018, 

s. 191-194. 
636 K otázce českého tributu se v obecném kontextu vyjádřím níže v kapitole 8.2 u pozn. 1608.  
637 DSW I, 36, s. 51-54 a ACo 929, s. 4. S chybou v datu uvádí bitvu AQu 930, s. 457 a se stejnou 

chybou se zpráva dostala i do AČe 930, s. 380. 
638 V roce 931 si podmanil Obodrity (ARe 931, s. 69; AHi 931, s. 20; ANV 931, s. 8; AEi 931, 

s. 184 a 262; AQu 931, s. 458; AHL 931, s. 34 a PRA 931, s. 158), o rok později pak zřejmě 

Lužice (AHi 932, s. 20; ANV 932, s. 8). Do této kampaně lze zřejmě zařadit i informace 

o vybudování důležitého protislovanského opevnění v Míšni, o čemž píše KDM I, 16(9), s. 22-23, 



 
137 

části poplatků Maďarům, případně k realizaci posledních opatření před jednostranným 

vypovězením mírových dohod. V Čechách nicméně Václav rovněž nezahálel. Je 

pravděpodobné, že už v této době započal proces likvidace místních vládců a posledních 

mocenských konkurentů přemyslovské vlády. Tato fáze „sjednocování Čech“ je dosud 

tradičně připisována až Boleslavovi I.639 Je však třeba skutečně zvážit, že už Václav byl 

schopen vojensky si podmanit některé své sousedy a konkurenty. Přinejmenším zmínka 

o podmanění kouřimského knížete naznačuje, že k podobným střetům docházelo,640 i 

když zatím ještě nemusely končit totální eliminací protivníka a nahrazení jeho moci 

dosazením věrných správců na jeho hradisko či nové hradisko v bezprostřední blízkosti. 

Archeologie ovšem už zná i zánikové horizonty regionálních hradisek, jejichž zničení 

(nebo stavba nových v jejich blízkosti) může být přisuzováno právě Václavovi.641 Další 

argumenty ve prospěch rostoucí Václavovy moci ještě zmíníme.642 

  Jak bylo z výše uvedeného textu patrné, dějiny maďarského kmene se v této době stále 

omezují na dějiny nájezdů, neboť sledování jejich domácích politických vztahů je zcela 

mimo možnosti dobových pramenů a tápeme i co do poznání vnitřní struktury 

„kočovného státu“.643 Jediné, co můžeme z pramenů odhadovat, je fakt, že v této době 

musela Maďary ovládat již generace Arpádových synů, či jejich vrstevníci.644 Dvacátá 

léta jsou, jak už bylo výše zmíněno, zaměřena spíše na italské výpravy, kde se v místních 

bojích Maďaři přidávali pravidelně spíše na stranu Berengara I. a poté jeho nepřímého 

nástupce Huga z Provence. Za zmínku jistě stojí, že jejich největší nepřítel v Itálii 

(i v regionech budoucího Švýcarska), Rudolf Hornoburgundský, platil za spojence 

Jindřicha I. Dá se tedy říci, že vztahy pro a protimaďarské formovaly v Evropě jistou 

                                                                                                                                                               
stejně jako o likvidaci hradu Lebusa (snad dnešní Löbsal – viz Pech 2015, s. 127-129), který 

později naopak opevnil Jindřich II. proti Slovanům (tamtéž VI, 59(39), s. 346-347). V roce 934 se 

pak ještě zřejmě pokusil podmanit si Ukrany (AHi 934, s. 20; ANV 934, s. 8; AQu 934, s. 458 a 

PRA 934, s. 159). Obecně tato tažení zřejmě shrnula OLC III, 21, s. 370-371. 
639 Viz Matla 2017, s. 93; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 137; Sommer – Třeštík – 

Žemlička – Opačić 2007, s. 229; Lutovský 2006, s. 109-110; podobně Lutovský – Petráň 2005, 

s. 11 a 15-18; z kanonických děl ještě např. Sláma 1988, s. 80-84. 
640 Zpráva tzv. Kristiána (srov. výše pozn. 364) může být na jednu stranu pouze legendistickým 

stereotypem, inspirovaným např. příběhem podmanění bavorského a švábského vévody ve 

Widukindově kronice (srov. výše pozn. 586). Není ovšem vyloučeno, že tím, kdo se ve skutečnosti 

inspiroval, byl už Václav – v Jindřichově politice, které mohl být sám vystaven (srov. výše). 
641 Naposledy Charvát 2011, s. 131 uvádí stavbu Žatce, podmanění jižních Čech (viz ale zde jinou 

interpretaci Lutovský u pozn. 361) a připomíná i souboj s kouřimským knížetem (pozn. 364), na 

základě Sláma 2010, s. 42 a Matla 2008, s. 55-63.  Nejedná se ovšem o zcela přijatou tezi a 

dendrochronologická data mohou být v tomto směru interpretována dvojace. Počátek sjednocování 

Čech za Václava připouští i Lutovský – Petráň 2005, s. 144, pozn. 13. 
642 Srov. níže v kapitole 5.3.5 úsek věnovaný nástupu Boleslava na trůn. 
643 Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 342. 
644 Popis první generace po Arpádovi udává DAI 40, s. 397-398. Bohužel z tohoto soupisu 

nevyčteme, jakým způsobem se předávala bezprostředně po Arpádovi vláda, tj. který 

z arpádovských knížat stál v čele po smrti praotce rodu. V dobách vzniku díla byl „knížetem“ 

potomek třetího syna v pořadí – Jutočův syn Feliči (křesťanští Arpádovci pak byli dokonce 

potomky čtvrtého z Arpádových synů – Zoltána). 
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spojitou frontu. I to svědčí o tom, že vztahy nájezdníků s evropskými vládci se skutečně 

řídily určitou logikou a nejednalo se o prosté nekontrolované plenění. Obětí italských 

kampaní Maďarů se stalo i Švábsko – v roce 926 zde vyplenili nájezdníci klášter 

St. Gallen.645 To zřejmě upevnilo protimaďarské spojenectví zdejšího vévody s králem 

Jindřichem. 

  Zcela zvlášť, zatím bez vnější vazby s děním na trojmezí Říše / Čechy / Uhry, je třeba 

zmínit alespoň stručně dění v oblastech, které budou později tvořit jádro polského státu – 

budoucím Velkopolsku. Tradiční interpretace předpiastovského dění předpokládala 

sjednocování dílčích oblastí obývaných „kmenovou“ společností jakousi krystalizací. 

V jádru měl stát kmen „Polanů“,646 který si postupně podřídil všechny sousedy a dal 

název novému státnímu útvaru. Potíž ovšem spočívá v tom, jak vcelku nekompromisně 

konstatoval Przemysław Urbańczyk, že o existenci Polanů neexistuje jediná pramenná 

zmínka647 a historiografie si je zřejmě vyprojektovala v návaznosti na podobné dění 

v Čechách a dost možná i v Uhrách – Čechové měli původně být pouze malým 

„středočeským kmenem“, zatímco Maďarům měl dát jméno jeden ze sedmi dílčích 

kmenů „Megyer“. 

  V poslední době se naopak zdá, že vznik státní politické formy lze v oblasti Velkopolska 

sledovat více než podrobně na archeologickém materiálu. Moderní bádání odhalilo 

v lokalitách nejstarších piastovských hradisek stavby, jejichž vznik lze pomocí 

dendrochronologie datovat velmi precizně. Právě do dvacátých či počátku třicátých let se 

řadí první fáze výstavby větších, promyšleně budovaných hradisek, která sledují ve 

výstavbě shodnou koncepci (Grzybowo, Poznań, Hedeč, Ląd a Lednický ostrov).648 

Krátké a shodné období vzniku naznačuje, že se jednalo o jednolitý projekt, za kterým 

zřejmě musela stát jednotná síla, která o této výstavbě rozhodla. Jedná se o sílu pro nás 

vlastně neznámou, u níž nelze vystopovat žádné bezprostřední vlivy zvenčí.649 Prostorová 

                                                           
645 Srov. výše pozn. 608. 
646 Viz např. Strzelczyk 2016, s. 208. 
647 Urbańczyk 2015, s. 60-61 a 95-97; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 97 a Urbańczyk 

– Rosik 2007, s. 264. Klasický pohled naposledy prezentuje např. Ożóg 2016, s. 52-55 a 

Strzelczyk 2016, s. 75-78 a 208, který už ale sám zmiňuje jisté pochybnosti. 
648 Srov. výše pozn. 327. Z těchto lokalit zaujal badatele většinou nejvíce Hedeč, u něhož je 

evidentní jistá kontinuita do starších dob (Ożóg 2016, s. 76-77), i když, jak připomíná Urbańczyk 

2015, s. 146 a 160, není jisté, že se muselo jednat o vládu téhož rodu či vůbec kontinuitu 

mocenského útvaru. 
649 Názor P. Urbańczyka (2015, s. 179-180, či znovu týž 2017, s. 187-188), že se jednalo 

o velkomoravskou emigraci, není snad až tak fantastický, jak se může na první pohled zdát. 

Nicméně je třeba připomenout, že velkomoravské elity měly v dané době řadu jiných možností, 

kde se „realizovat“ geograficky blíže (obrana Východní Marky, Znojmo, Olomouc, Čechy, 

připojení se k maďarskému svazu). Také není jasné, proč by tyto elity čekaly téměř 20 let na 

výstavbu svých nových hradisek, u nichž nakonec není ani příliš stop po dané migraci. Pro další 

protiargumenty obecně viz Polek 2017, s. 57-58; Sikorski 2017, s. 204-205 či Ożóg 2016, s. 77-80. 

I proto bych se klonil k myšlence, že původ této síly byl spíše endogenní. 
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návaznost s pozdější piastovskou říší je sice náznakem možnosti, že tu máme co do činění 

s hypotetickým, avšak v podstatě nesporně existujícím „dědem“ Měška I., ovšem je třeba 

se mít i poněkud na pozoru před tak snadnou interpretací.650 

  Politická moc, která vybudovala tato hradiska, se zatím jeví být bez větších návazností 

na dění ve zbytku střední Evropy, snad vyjma dálkového obchodu, který do značné míry 

zasahoval i do těchto regionů. Před prvními informacemi o vzájemných kontaktech 

Piastovců se zbytkem střední Evropy uběhne ještě období celé jedné generace. 

5.3.5. Konec neporazitelného nepřítele, 30. léta 

  V zatím spíše symbolicky zlomovém roce 933 směřoval vývoj ve střední Evropě k první 

větší kolizi maďarského kmenového svazu od pádu Velké Moravy a počátku krizového 

vývoje v Říši. Jindřich Ptáčník vsadil zřejmě svou roli krále a sjednotitele 

východofranských vévodství na kartu protimaďarské obrany.651 Úspěch a smysl této 

politiky bylo ovšem nutné ověřit v boji. Přísahy všech zúčastněných před bitvou navozují 

atmosféru spíše legislativního aktu než ozbrojené konfrontace.652 Je dokonce možné 

chápat celou věc tak, že se Jindřich rozhodl svou politiku podrobit jakési formě Božího 

soudu. První vládce nové dynastie také zřejmě usiloval o to, aby se konfrontace odehrála 

na území Saska (či Říše), a proto nevyužil žádné z území podmaněných a přátelských 

Slovanů jako nárazníkovou zónu. Widukind výslovně píše, že už poražení Dalemnici se 

pouze demonstrativně odmítli k maďarskému vojsku přidat a provázeli jeho postup 

posměchem.653 I kdyby šlo Jindřichovi primárně jen o spektakulární vítězství, nebo 

naopak čistě o vybití co největšího množství nebezpečných nepřátel (jak se o dvacet let 

později podařilo Otovi), dává stále logiku postup, při němž Jindřich nechá protáhnout 

Maďary územím Slovanů a pak jim odřízne únikové cesty. Plán se nepovedl zcela, 

protože jak popisuje i vcelku loajální saský kronikář Widukind, hlavnímu vojsku Maďarů 

se i přes poslední léčku nastraženou neozbrojeným durynským oddílem podařilo uniknout 

                                                           
650 Ostatně sám P. Urbańczyk, který se k interpretaci tohoto „proto-státního“ jádra coby proto-

piastovské domény kloní, varuje před automatickým pohledem na prostorovou návaznost coby 

doklad skutečné tradice. (Urbańczyk 2015, s. 146-148). Tradiční polská mytologie dokonce 

naznačuje jistou možnost, že v době před Měškem I. došlo k jisté „výměně“ dynastií: Nejstarší 

známá pověst hovoří o převzetí vlády z rukou nehodných knížat – Popelova rodu (viz KČP I, 1-3, 

s. 16-22). 
651 Je pravděpodobné, že právě maďarská karta hrála hlavní roli při rozhodování lotharingijské 

nobility o dalším směřování země mezi východem a západem franské říše. Jako součást 

východního království se především z role pohraničního a maďarskými nájezdy nejohroženějšího 

regionu posunuli do role bojového zázemí, navíc konsolidace na východ od Rýna probíhala 

znatelně lépe, než na západ od řeky Car (takto Beumann 2000a, s. 39). 
652 DSW I, 38, s. 55. 
653 Srov. výše pozn. 562. I tak tato zpráva působí překvapivě, zejména proto, že se jedná 

o poslední zprávu o existenci tohoto kmene. 
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totální zkáze.654 Jindřich ovšem mohl být spokojen a prezentoval zahnání Maďarů jako  

naprosté vítězství.655 Jeho politika společného postupu se osvědčila a on sám mohl 

úspěšně prosadit kontrolu nad většinou vnějších aspektů politiky ostatních vévodů.656 

Jaká byla role Čechů v této konfrontaci, není zcela jisté, na druhou stranu existuje i 

možnost, že Václav se mohl dostavit jako přímý účastník bitvy se svými oddíly po bok 

krále Jindřicha.657 

  Vítězství u Riade bylo významné zejména z pohledu prosazování otonské moci 

(a v pozdějších pramenech představuje zřetelný pandán k Otově výhře na Lechu). Přesto 

ale nelze mluvit o tom, že by se situace touto bitvou prakticky proměnila. A již dva roky 

na to byl celý systém středoevropských vztahů podroben náročné zkoušce. Jindřich už 

v roce 935 totiž utrpěl zřejmě dosti závažný záchvat mrtvice, v pramenech se občas 

hovoří přímo o paralýze.658 To mohlo být paradoxně pro stabilitu vlády podstatně horší 

než náhlá smrt panovníka – nástupce se sice mohl ujmout své role, ale neměl zdaleka 

jasnou pozici. Když v následujícím roce Jindřich zemřel, zdálo se, že jeho syn Ota bude 

muset na všechny otcovy úspěchy navázat bez mála od píky. Nástupnickou krizi a s ní 

související „čistky“ v říšských úřadech vyřešil Ota ještě zřejmě poměrně snadno,659 neboť 

valná většina domácích velmožů stála na jeho straně – alespoň doposud.660 Ve stejné době 

si ovšem musel také poradit s krizovým vývojem vztahů u řady říšských satelitů. Jak se 

zdá, prakticky na všech slovanských územích došlo k událostem směřujícím 

                                                           
654 DSW I, 38, s. 57. O něco rozšafněji popisuje bitvu Liudprand (OLC II, 25-31, s. 318-325). 
655 Zprávu zřejmě „povinně“ zaznamenaly mnohé říšské anály: ARe 934, s. 69; AIu 933, s. 743; 

AEi 933, s. 185, v jiném rukopise chybně 934, s. 262; ACo 933, s. 4; AQu 933, s. 458; AŘe 934, 

s. 583; AŘs 934, s. 746 a PRA 934, s. 159, ale i APr 933, s. 119 nebo AKK 933, s. 41. 

K propagaci králova úspěchu měla dle Liudpranda (OLC II, 31, s. 324-325) sloužit i nástěnná 

malba v merseburské falci. V literatuře k Riade naposledy např. Grabowski 2018, s. 197-213. 
656 Součástí tohoto úspěšného postupu byla i výprava proti Dánům – viz DSW I, 40, s. 59 a ACo 

934, s. 4. 
657 Možnou účast Slovanů při boji u Riade naznačuje Flodoard z Remeše (AFR, s. 381: Henricus 

cum Baioariis et Saxonibus ceterisque quibusdam sibi subiectis gentibus). Ze všech sousedních 

kmenů, které byly při výpravách roku 929 a poté podmaněny, byl zřejmě v nejkonstruktivnějších 

vztazích s Jindřichovou Říší právě Václav. Účast české výpravy je tak možná 

nejpravděpodobnější. Ostatně i hagiografové nakonec připouštějí, že Václav byl bojovníkem – 

v duchu líčení samozřejmě vítězným díky Boží přízni (CFB, s. 185-186; CFČ 5, s. 60 ŽUV 6, 

s. 60-61). Na druhou stranu stále je třeba zmínit, že Václav musel zajistit bezpečí Čech 

v momentě, kdy se maďarské vojsko frustrovaně vracelo z Riade (a protože z pramenů vyplývá 

spíše velmi rychlý ústup, stěží postupovali Maďaři jinudy než přes slovanská území; zbývá ovšem 

i možnost, že Maďaři ustoupili oklikou přes Slezsko). 
658 PRA 935, s. 159. 
659 Za pravděpodobnou považuji teorii, že Ota se snažil do vyšších úřadů dosazovat velmože, kteří 

nebyli v tak těsném spojení s jeho matkou, jež se patrně jen těžce smiřovala s opomenutím jejího 

mladšího syna Jindřicha – viz Keller 2008, s. 30. K nástupu nového panovníka viz naposledy např. 

Grabowski 2018, s. 85-108. 
660 Otu ovšem čekal sotva rok domácího míru, než se celý budovaný systém jeho otce rozpadl i 

uvnitř. Povstání konce 30. let naposledy s ohledem na literární obraz pojednal Grabowski 2018, 

s. 125-195. Tato rebelie ovšem zřejmě neměla bezprostřední důsledky pro otonskou východní 

politiku. 
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k otevřenému nepřátelství vůči Říši pod novým panovníkem.661 Do tohoto kontextu je 

zasazena ve Widukindově kronice zpráva o smrti svatého Václava.662 Pokud bychom 

nebyli ovlivněni zprávami, datujícími úmrtí knížete již do roku 929, museli bychom 

téměř s jistotou tvrdit, že k úmrtí došlo v době a možná i přímé souvislosti se smrtí 

Jindřicha Ptáčníka.663 Česká literatura nicméně jednohlasně odmítá možnost, že by 

k vraždě došlo v souvislosti s onemocněním otonského vládce (Dušan Třeštík má 

dokonce za to, že mohlo jít o zcela nahodilý spor664), zejména kvůli respektování denního 

data vraždy – Jindřich měl onemocnět až v říjnu či listopadu 935.665 

  Boleslav ovšem nesáhl pouze po přemyslovském panství,666 ale rozhodl se – alespoň dle 

zažitého pohledu na české dějiny – také pro aktivní a definitivní sjednocení území 

obývané dosud spíše jen formálně jednotnými Čechy. Je jisté, že za vlády Boleslava byla 

v tomto směru učiněna podstatná, a hlavně konečná část procesu definitivního převzetí 

moci nad českými regiony.667 Přesto pokládám za pravděpodobné, že přinejmenším 

počátek tohoto dění leží už ve Václavových dobách. Pro začátek je třeba zmínit už první 

zprávu Widukinda z Corvey,668 který v souvislosti s Čechy důsledně mluví pouze 

o jediném knížeti, ač u vládců Slovanů někdy pracuje i s množným číslem.669 Zde je 

ovšem třeba mít se na pozoru, neboť je pravděpodobné, že kronikář byl pod vlivem 

anachronické představy o jednotném přemyslovském území, jak jej znal za Boleslava I. 

Zmínili jsme ovšem také archeologické nálezy, které dříve poněkud hrubé datování 

některých typických zániků, na něž navázalo založení nového hradiska, které patrně 

sloužilo přemyslovské moci, posunuly už do Václavovy doby. Máme tak k dispozici 

poměrně nesporný doklad toho, že již Václav pravděpodobně postupoval v souladu 

s doktrínou přímého ovládání České kotliny. Na dalším místě je také třeba zmínit indicie 

o tom, že už Václav disponoval větší bojovou silou, jejíž vybudování mohlo souviset 

                                                           
661 DSW II, 3-4, s. 68 a 70. 
662 DSW II, 3, s. 68. 
663 Úkladnou vraždu předpokládají přirozeně všechny legendy. Vedle čistě mocenského sporu (viz 

naposledy např. Vaníček 2014, s. 130-136) bývá občas zmiňován i po mém soudu méně 

pravděpodobný pokus o restauraci předkřesťanských vztahů (s odmítavým komentářem zmiňuje 

Vaníček 2017, s. 136, tezi naposledy uvádějí Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 113-114 

nebo Padberg 2009, s. 161). Boleslav se ovšem vesměs jako pohan neprojevuje a jeho špatný vztah 

k některým kněžím lze chápat spíše v kontextu války mezi ním a Otou I. (srov. dále a kapitolu 

7.2.2). 
664 Třeštík 1997, s. 434-435. 
665 Jeho poslední jistá listina je dána 12. října 935 (MGH, DD H I, Hannover 1879-1884, s. 74, 

č. 41). Velmi teoreticky se tedy ještě mohl o vraždě Václava dovědět. 
666 Průběh převzetí moci se navíc jeví poměrně dramaticky nejen kvůli zprávám legend (srov. výše 

pozn. 335), které mohly celou věci popsat zveličeně: máme k dispozici i poměrně dobře 

datovatelnou nálezovou situaci z hradiska Budeč (viz tamtéž). 
667 Srov. výše pozn. 639. Jak ještě uvedu níže, případ dobytí slavníkovské Libice považuji od 

celého fenoménu za oddělený. 
668 Srov. výše pozn. 629. 
669 Např. při notoricky známé hromadné vraždě havolanských (?) předáků zmíněnou v DSW II, 20, 

s. 84. 
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s potřebou konat pravidelné válečné akce, jakou byla eliminace nebezpečných 

regionálních soupeřů. Již jsme zmínili zákrok proti kouřimskému knížeti, ale i možnou 

konfrontaci s Maďary u Riade, kam mohl Václav poslat své bojovníky. Zatím jde ovšem 

o záležitosti čistě nepřímé. Pragmatický důkaz ovšem zmínil Petr Charvát670 – pokud 

Boleslav byl schopen pouhý rok po smrti svého bratra úspěšně konfrontovat říšskou 

armádu (byť pochybnější kvality) a vyvrátit hradisko vyhlédnutého soupeře do základů, 

jak nás informuje kronikář Widukind,671 pak musel nesporně vycházet ze sil a kvalit 

vojska, které už vybudoval jeho bratr. 

  Zmíněný útok na hrad slovanského „podkrále“ byl dosud interpretován právě jako 

počátek sjednocovacích bojů.672 Popis kronikáře nás ovšem nechává na pochybách, jestli 

se skutečně vůbec jednalo o hrad ležící na území České kotliny.673 Je možné, že naopak 

sledujeme v řádcích kronikáře Widukinda zprávu o prvním expanzivním úderu českého 

knížete, který si už byl vládou v české kotlině jist.674 Další zajímavou indicií o silách a 

možnostech českého knížete je fakt, že když prakticky ve stejné době (zřejmě v roce 937) 

došlo k útoku Maďarů na Říši, jenž měl zřejmě také testovat připravenost nového saského 

krále, postupovali Maďaři raději přes Franky (a zřejmě tedy Bavorsko), než aby se drželi 

dosavadních útoků přes Čechy.675 Widukind s radostí poznamenává, že když Maďaři 

neuspěli ani při následujícím útoku, dalších třicet let už do Saska žádný útok už 

nezamířil.676 Je pravděpodobné, že tedy už v této době měl Boleslav jednak tak dobrou 

                                                           
670 Charvát 2011, s. 132. Stejnou myšlenku opakuje i Vaníček 2014, s. 135. 
671 Bohužel i tato zpráva patří k další otázky vzbuzujícím zmínkám, které obecně o Čechách 

Widukind poskytuje (viz odkaz na DSW zmíněný v poznámce 364). 
672 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 138; Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, 

s. 229-230; Lutovský 2006, s. 108; Lutovský – Petráň 2005, s. 17 a Třeštík 1997, s. 437. 
673 S geografickým umístěním do Čech počítá naposledy ještě Razim 2017, s. 46. Vychází ovšem 

pouze z použitého termínu sub-regulus, který ovšem Widukind používá velmi často a zjevně i bez 

jím předpokládané nezbytné „podřízenosti“. Kronikář, který navíc dříve popisoval Václava jasně 

za jediného krále Čechů, také nejen uvádí, že šlo o „sousedního“ podkrále, ale také připojuje 

zmínku o současném stavu lokality. Bylo by značně pravděpodobnější, kdyby znal soudobý stav 

místa, které by se nacházelo směrem blíže k Sasku. Podobně lze jako jistý argument považovat i 

zprávu o místech, odkud vyrazila proti Boleslavovi říšská hotovost – jestliže Boleslav dokázal obě 

vojska napadnout předtím, než se spojila, je velmi pravděpodobné, že se tak muselo stát ještě před 

jejich vstupem do Čech, kam obě jednotky mířily z dvou relativně si blízkých lokalit. 
674 Boleslavův útok tak mohl mířit někam do oblasti dnešní Saské Kamenice, kde mohl vyvrátit 

jedno z posledních hradisek Dalemniců. Jejich zmizení z mapy po roce 933 (viz pozn. 562, kde 

zmíněni vůbec naposledy ve Widukindově kronice) by tak bylo podtrženo. 
675 DSW II, 5, s. 71; KDM II, 34(22), s. 80-81; ARe 932 (emendováno v MGH II, Hannover 1829, 

s. 239 na 937), s. 68; AEi 937, s. 185; AQu 937, s. 461. Výprava dále pokračovala do Galie (AFR 

937, s. 384 a AVM 937, s. 157) a vracela se zpět přes Itálii (ABe 937, s. 121; celou výpravu 

zaznamenaly ovšem s chybným datem 938 i AAM, s. 241). Dva po sobě následující útoky (srov. 

dále) nicméně opět trochu znemožňují přesné určení, který z nich mají analisté a kronikáři na 

mysli. 
676 DSW II, 14, s. 78-79; ARe 938, s. 69; AEi 938, s. 185 a 262; ACo 938, s. 4 a PRA 938, s. 160. 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 139 uvádí, že Boleslav během války mohl nechat 

Maďary procházet cestou za pleněním. Útok v roce 938 je ale jediný, který ještě mohl projít 

Čechami (Kouřil 2016, s. 124), i když ani to není zcela jisté. Teze, že by se Maďaři účastnili 

Boleslavovy akce proti subregulovi v roce 936 (Kouřil 2016, tamtéž) je zcela neprokazatelná. 
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kontrolu nad svým územím a jednak do té míry komplikované vztahy s Maďary, že se 

tato jejich obvyklá dráha nadobro uzavřela. Sasko tedy těžilo z této Boleslavovy 

úspěšnosti a je možné, že jde o jeden z hlavních důvodů, proč Ota přes deklarované 

čtrnáctileté nepřátelství s Boleslavem nikdy doopravdy proti svému sousedovi 

nezaútočil.677 Boleslav byl spokojen s tím, že mu drobnější konfrontace přinesla likvidaci 

nepohodlného knížete a samozřejmě nestál o rozsáhlý konflikt s Říší, který by ho 

vyčerpal, bez vyhlídky na větší možnosti kořistění a získávání území.678 Je evidentní, že 

spíše jen využil dobu momentální krize vlády v Říši k jednorázovému zásahu proti 

konkurentovi, který se doposud na pomoc Sasů mohl spoléhat. Jeden z možných důvodů 

tohoto zásahu ještě zmíníme. 

  Předpokládaným důvodem ukončení dosavadního oboustranně výhodného tiše či 

otevřeně přátelského vztahu Čechů a Maďarů mohla být počínající expanze českého 

knížete na Moravu, kterou Maďaři mohli považovat (s ohledem na tradici moravských 

Slovanů, bojujících zřejmě v jejich vojsku a tvořících snad i část maďarské aristokracie) 

za svou zájmovou oblast. Bohužel ovšem nemáme žádné konkrétní důkazy svědčící 

o datu expanze na Moravu, ani o případných konfrontacích Maďarů s Čechy. Je také 

možné, že ač vztahy mezi nomády a přemyslovským suverénem na konci 30. let 

10. století ochladly, k otevřeným konfrontacím nedocházelo a Maďaři procházeli dále na 

západ Podunajím proto, že se jednalo o momentálně snazší cestu. Bavoři se v této době 

ocitli mezi říšskými vzbouřenci, kteří s jistým zpožděním reagovali na Otovu suverénní 

vnitřní politiku vypovídáním dosavadní poslušnosti novému králi.679 Vojenské operace 

Maďarů přes jejich území tak pravděpodobně mohly být po jistou dobu tolerovány. 

  S možnou Boleslavovou expanzí na Moravu na konci třicátých let 10. století by bylo 

možné počítat především tehdy, pokud by skutečně Boleslav po smrti svého bratra 

sjednocování samotných Čech pouze dokončoval nebo pokud se v této době už mohl 

spolehnout na momentální loajalitu zdejších regionálních knížat. I konzervativnější česká 

historiografie připouští, že hlavním důvodem pro směřování expanze na východ bylo 

sledování obchodních tras, zejména již výše zmíněné důležité magistrály směřující ze 

západního Bavorska místo Podunajím severněji, bezpečnějšími slovanskými oblastmi.680 

Stezka překračovala Šumavu a mířila na Prahu snad zhruba po trase dnešní dálnice D5, 

nebo mohla využívat vodních toků – Vltavu a Berounku (s jistými výhradami, které mají 

                                                           
677 I Widukind (DSW II, 3, s. 70) v podstatě ihned po zahájení války odbývá celý konflikt, jako by 

ani nestál za řeč. Nedostatku zpráv o vojenských konfliktech si moderní literatura všímá prakticky 

jednotně (viz např. Razim 2017, s. 84-85 či Lutovský – Petráň 2005, s. 19). 
678 Srov. také v následující podkapitole zmínku o rukojmích. 
679 Ota I. se musel zbavit revoltujících synů vévody Arnulfa. V rámci domácí vévodské dynastie 

nakonec král nalezl spolehlivého spojence v Arnulfově mladším bratru Bertholdovi. Viz např. 

DSW II, 9, s. 73 a II, 34, s. 94. 
680 Srov. výše pozn. 531. 
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k takovému druhu dopravy někteří badatelé).681 Boleslav beze sporu vycítil příležitost, 

která se nabízela v možnostech kontroly nad většími úseky této obchodní trasy.682 Pokud 

by ovšem platila teze o sledování obchodních tras, Boleslavovi by mělo stačit kontrolovat 

sever Moravy, nebo dokonce jen Olomoucko jako případnou obrannou periferii proti 

Maďarům. Spojnice mezi Prahou a Krakovem totiž vůbec nemusela původně přes 

Olomoucko mířit – mohla překročit Orlické hory u dnešního Náchodu a pokračovat dále 

směrem na Kladsko a do Poodří. 

  Na Moravě se mohl skutečně Boleslav střetnout se zájmy Maďarů.683 Ačkoliv zde 

zřejmě nájezdníci nezůstávali dlouhodobě „posádkou“, naznačují nálezy, že bezpečnější 

pro obchodní dráhu skutečně bylo postupovat rovnou do Slezska. S ovládnutím Moravy 

se pojí další otázka v historickém vývoji české kultury. Je totiž možné, že přímým 

kontaktem s relikty moravského křesťanství oživil Boleslav myšlenku slovanské církve 

navazující na tradici moravsko-panonského arcibiskupství Metoděje.684 Pokud bychom 

například přijali možnost vzniku tzv. První staroslověnské legendy v době, kam jej 

kladou spíše literární vědci (jejich svědectví je nicméně možno považovat za klíčové),685 

nabízela by se zde přímá souvislost s tímto fenoménem. Boleslavova studená válka s Říší 

by navíc nabízela jistou příležitost k zamyšlení o obnovení původního Václavova (pokud 

byl jaký) projektu o samostatné české diecézi (neřkuli návaznosti na moravskou 

provincii). Pakliže předchozí plán mohl ztroskotat na nelibosti bavorského kléru, nebylo 

by nic překvapivého na tom, že by Boleslav dosavadní probavorskou církevní hierarchii 

z Čech vyhnal a pokusil se o projekt alternativní.686 Pokus obsadit část bývalé 

mojmírovské říše a získat tak nárok na její církevní pozici by dokonce mohl být jedním 

                                                           
681 Vodní doprava v Čechách měla zřejmě jen omezený význam – řeky byly pro tento účel velmi 

divoké a jejich vodní stav nespolehlivý (Klimek 2014, s. 80). Vltava u Prahy nicméně snad již jistý 

prostor k plavbě nabízela. 
682 Již zde cítíme jistý rozdíl mezi prostým dodáváním otroků na trh (s kterým počítají dosavadní 

badatelé) a skutečnou kontrolou větší části obchodní stezky. Boleslav zřejmě usiloval o druhou 

možnost. K dalšímu srov. níže kapitolu 8.2. 
683 Jejich přítomnost zde nebyla zřejmě velká, ale zato mohla být dlouhodobá – naposledy Kouřil 

2016, s. 121-122. 
684 Poněkud skepticky Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 231, byť připomínají 

existenci arcibiskupství de iure. O něco vstřícněji pak sám Žemlička 2017, s. 36-37. Asi 

nejoptimističtější v tomto smyslu jsou Kalivoda 2010, s. 59; Štefan 2016, s. 196 a Kalhous 2016, 

s. 173 a 180 a 2004. Kalhous dokonce předpokládá, že v dané době stále existovala na Moravě 

živá instituce biskupa (viz dále problém moravského biskupství – zejména pozn. 801 a 858). 

Pokud by tomu tak ale bylo, buď Boleslav získal kontrolu nad Moravou až velmi pozdě (což by 

ovšem ještě zmenšilo pravděpodobnost kontinuity biskupství v Olomouci, která navíc nemusela 

sahat až k Metodějovi), nebo by naopak musel po získání kontroly nad Moravou a jejím biskupem 

velmi dlouho váhat, než by se pokusil o zisk vlastní církevní správy. Ta nakonec neměla s dřívější 

moravskou církví téměř nic společného. Po mém soudu je tedy málo pravděpodobné, že by se úřad 

biskupa na Moravě udržel, i když tu mohlo po zániku Velké Moravy zůstat nemálo křesťanů i 

fungujících chrámů. Srov. např. skepsi Matla 2017, s. 102. 
685 Srov. výše pozn. 55. 
686 Srovnej také níže kapitolu 7.2.2. 
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z hlavních cílů moravské expanze sám o sobě.687 Otázka ovšem zní, kdy k této expanzi 

došlo – nejpozději zřejmě v souvislosti s rokem 955, můžeme ovšem posunout toto datum 

i do roku 938, kdy Maďaři, jak jsme viděli, zřejmě nejpozději procházejí českou kotlinou 

naposledy.688 

  Zbývá ještě zhodnotit, jak se tyto proměny mohly podepsat na dění v Karpatské kotlině, 

které stále nemáme bohužel prameny přímo podchyceno. Neúspěch u Riade snad 

skutečně ovlivnil vůli Maďarů vyrazit na další výpravy na západ. Pro rok 934 máme 

doložen jen velmi nejistý nájezd na Méty, který ale nedoplňují žádné další zprávy 

o průchodu vojska, proto je možné, že jde o spíše zmatečné datum.689 Naopak se zdá, že 

hlavní síly Maďarů se obrátily na východ a po primární srážce s Pečeněhy se spolu se 

svým dosavadním nepřítelem obrátily proti Bulharsku a (poprvé také) Byzanci.690 

Válečnou štěstěnu na západě pokoušeli Maďaři až v roce 935 – vydali se jižními cestami 

do Západofranské říše a vraceli se přes Itálii.691 Jak již bylo řečeno, nástupnická krize se 

po smrti Jindřicha I. projevila s jistým zpožděním a Maďaři byli dalším fenoménem, 

který ji podpořil. Na Sasko útočili nadvakrát,692 pokaždé ovšem neúspěšně. Zdá se, že 

uzavření přístupových cest bylo skutečně hlavním důvodem, proč Maďaři raději zvolili 

bouřlivější regiony jihu Západofranské říše a severní Itálie k poklidnějšímu kořistění.693 

Maďarská chuť po vítězství se zřejmě zatím nikterak nesnížila, Riade fungovalo jako 

přelomový moment prakticky jen do poměrně brzké Jindřichovy smrti. Naopak spory 

o vládu v Říši brzy podnítily další útoky. Ty však dopadly pro Maďary velmi neslavně. 

Za téměř jisté považuji naopak, že přístupová trasa přes českou kotlinu zůstala Maďarům 

                                                           
687 Je ovšem otázka, jestli zde už historická literatura anachronicky neanticipuje dění až o více jak 

dvacet let pozdější. 
688 Vcelku přijatelná se jeví chronologie, kterou nedávno načrtla Matla 2008, s. 219-239 (ale s ní 

souhlasně např. i Polek 2017, s. 58-59 či Ożóg 2016, s. 67-68), podle které v této době a ve 40. 

letech Boleslav již mohl počítat s dobytou částí Čech a expandoval dále do Slezska, na severní 

Moravu a na Krakovsko. Sám bych pouze korigoval eventuální obsazení Slezska pouze na oblasti 

bezprostředně spojené s obchodní stezkou na Krakov – šlo by tedy především o Kladsko a 

jihovýchodní Slezsko (Urbańczyk 2015, s. 181-184). Otázku obsazení středního Poodří při expani 

na východ bych vcelku ponechal otevřenou. Paradoxně existuje možnost s obsazením pozdější 

Vratislavi spojovat i konkrétní architekturu (zbytky kostela, snad z 10. století zmiňují např. Polek 

2017, s. 59 a Ożóg 2016, s. 187-188). Zde je ovšem možné tuto stavbu spojovat i s expanzí Měška 

I. (viz dále pozn. 888). S Přemyslovskou expanzí by měla souviset fortifikace střežící přechod přes 

řeku z 40. let 10. století (naposledy viz výše Polek). 
689 Viz Annales Mettenses brevissimi 934, MGH, SS III, s. 155. 
690 Úspěšný útok na nejistou pohraniční pevnosti Walendar je doložen v RZD(2) 17, s. 59-64. 

Další zdroje uvádí Antonopoulos 1993, s. 257-260, srov. ale i Stephenson 2000, s. 39 a Moravcsik 

1970, s. 55-56 a 60. Nájezd zřejmě mířil na oblasti Thrákie a dorazil snad až ke Konstantinopoli. 
691 AFR 935, s. 383. 
692 Není jasné, zda šlo o zvláštní výpravu, nebo jestli se Maďaři při návratu z prvního tažení 

pokusili zopakovat úder na sever. Datované zprávy análů trpí úsečností (a nepřesností), zatímco 

poměrně spolehlivému výkladu kronikáře Widukinda zase schází přesná vročení. 
693 V roce 937 v Říši příliš neuspěli, ale pokračovali dále na západ – viz AFR v pozn. 675. 

Bezradnost místních líčí ve svém komentáři k nájezdu Richer z Remeše, Historiarum Libri IIII 

II, 7, in: MGH SS XXXVIII, Hannover 2000, s. 103. 
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již definitivně uzavřena. Boleslav, ač formálně nepřítel Oty, fungoval jako velmi dobrý 

strážce klidu na východní hranici. 

5.3.6. Čtyřicátá léta, uklidnění situace 

  Čtyřicátá léta se nesou ve znamení jistého uklidnění politického dění ve střední Evropě. 

Král Ota I. sice ještě zpočátku řešil nebezpečné ambice svého mladšího bratra Jindřicha, 

které ho dokonce vedly k otevřeným revoltám a snahám o atentát,694 vždy ale zůstalo jen 

u mírného postupu vůči provinilcům. Ve druhé polovině 40. let pak celou situaci 

uklidnilo předání Bavorska do Jindřichových rukou.695 Ota se měl možnost v „zahraniční 

politice“ věnovat velmi ambiciózním projektům, moderoval např. situaci v západofranské 

říši a jeho vojska se při zásahu proti Hugovi Velikému dostala až do Paříže a krátkodobě 

obléhala i normanský Rouen.696 Expanze na východ se soustředila spíše na Polabí, kde 

v Otových službách nacházíme smutně proslulého markraběte Gera, jenž skutečně 

úspěšně zastupoval v této oblasti svého vládce a podmanil si (i když prameny tvrdí, že i 

na svou dobu velmi pochybným způsobem) oblasti Havolanů.697 

  V polovině 40. let tak mohla říšská církev přikročit k ambicióznímu misijnímu projektu 

christianizace pravobřežního Polabí. Do této doby spadá první založení nových 

biskupství v Braniboru a Havelbergu. Ota si šířením křesťanství získal pozici obránce a 

reprezentanta církve ve střední Evropě a na církevní synodě v Ingelheimu dosáhl 

zatímního vrcholu své vlády.698 Synoda zřejmě schválila jak založení nových biskupství 

u Slovanů, tak vynesla rozhodčí výrok v oblasti západofranských sporů. Ota coby 

předsedající osoba vystupoval jako nesporná autorita i v duchovním smyslu. Na otázkou, 

proč se ani v tak výhodné situaci nepokusil řešit spory s Boleslavem I., jsem se pokusil 

odpovědět výše. Nicméně přinejmenším o jistém konzervativním vyjednávání a řešení 

celé situace máme zajímavou zprávu od kronikáře Widukinda.699 Jím zmíněná rukojmí 

musela bezesporu představovat první známky snahy obou vladařů hledat východisko 

z „války“ nějakou formou smíru.700 Spor s Čechy tedy zřejmě pro Otu nepředstavoval až 

tak výraznou prioritu a k jeho řešení tak mohlo dojít až o několik let později. 

                                                           
694 DSW II, 31, s. 92-93. 
695 DSW II, 36, s. 95. 
696 DSW III, 2-4, s. 104-107. Widukind ovšem Otovy úspěchy zřejmě poněkud přeceňuje. 
697 Srov. výše pozn. 669. Tuto zprávu ale v kontextu poněkud zpochybnil Lübke 2000, s. 211. 
698 Viz např. Althoff 2013, s. 91-93 a Beumann 2000a, s. 65-66. 
699 DSW II, 40, s. 99. Razim 2017, s. 84-85 prostě předpokládá, že obě strany viděly celých čtrnáct 

let prioritní problémy jinde. 
700 Není bez zajímavosti, že tímto rukojmím mohl být i Boleslavův syn Strachkvas-Kristián, který 

získal své vzdělání v řezenském klášteře (Třeštík 1997, s. 255). Umístění rukojmích a zajatců do 

péče mnichů byl ostatně obvyklý tah, který jednak zajistil nad osobami dohled, jednak 

u nedospělých synů vedl k možnosti vzdělání a patřičné indoktrinace. Na druhou stranu se 

nejednalo o podmínky nedůstojné a pokořující vůči straně, která rukojmí vyslala. 
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  Na maďarské frontě je třeba zmínit úspěchy dosavadního bavorského vévody Bertholda, 

který vcelku zdařile spravoval jihovýchodní hranici Říše. Ještě v roce 942 maďarské 

vojsko prošlo Itálií a dorazilo až do Španělska,701 už o rok později se ale s bavorským 

vévodou střetli nájezdníci ve zřejmě poměrně rozsáhlé bitvě u města Wels.702 

Bertholdovo vítězství v tomto střetnutí bylo současníky považováno za velmi důležitý 

bod protimaďarských válek. Vévodův nástupce, králův bratr Jindřich, pak na jeho 

úspěchy navázal ambiciózní politikou, která znovu přinesla na světlo možnost 

zformování jednotného bavorsko-severoitalského mocenského prostoru. Navíc se mu 

povedlo nejen odrazit maďarskou armádu,703 ale zřejmě také poprvé po dlouhé době 

podniknout i přímý útok na maďarské území.704 Když připočteme Jindřichovu úspěšnou 

expanzi do severní Itálie, kde snad shodou okolností opět zvítězil nad procházející 

maďarskou armádou,705 dá se říci, že proti tradičnímu nepříteli Říše postavil prakticky 

neprodyšnou hráz. Pro Maďary musela tato situace představovat skutečný problém, neboť 

síla západních sousedů musela bez pochyb brzdit nezbytný přísun kořisti pro extenzivně 

živené jízdní vojsko. 

  Maďaři v této době poněkud vystoupili ze stínu pramenů, které si dosud všímaly de 

facto pouze škod, které stihli napáchat v Evropě. Jejich nájezdy totiž vzbudily větší zájem 

i v Byzanci, kterou napadli roku 943.706 Byzanc věc řešila uzavíráním pětiletých mírů, 

které byly sice obnovovány, ale nikoliv bez příchodu Maďarů k byzantským hranicím či 

rovnou do Konstantinopole. Koncem 40. let pak sesbíral řecký císař Konstantin 

                                                           
701 OLC V, 19, s. 466-467. Arabský pramen k tomuto nájezdu tlumočil Czeglédy 1985. Jedná se 

o velmi zajímavou výpravu, která po mém soudu zajímavě nastiňuje fakt, že u Maďarů skutečně 

při nájezdech mohl hrát jistou roli faktor touhy po dobrodružství. 
702 ASG 943, s. 78; AIu 942, s. 743; ANV 943, s. 8 a AŘe 943, s. 583. K roku 944 datuje tuto 

událost PRA, s. 163. Ve stejném roce se Maďaři objevují ale i na území Byzance a vymůžou si tak 

další tribut. Je otázka, zda lze obě výpravy přičíst jednomu vojsku, nebo tu už máme první nejistý 

doklad o tom, že v Panonii se začala formovat různá mocenská centra, která sledujeme na počátku 

11. století. 
703 Roku 948 v Nordgau (AIu 948, s. 743). Zřejmě hned o rok později se pokusili Bavoři zatlačit 

na Maďary a vyrazili dobývat Podunají za Enží, ale utrpěli porážku (ANV 949 s. 8; k roku 950 

AŘe, s. 583). Detaily k této porážce popisuje (pravděpodobně) i KDM II, 27(17), s. 72-73. 

Prameny uvádějí jako místo střetu nejistou lokalitu Loa. Místa pro toto střetnutí jsou hledány od 

alpského Lauffenu na Traunu (Zehetmeyer 2016, s. 87 a 89) až po Laa na Dyji, zcela přesvědčivé 

není ani jedno tvrzení. 
704 Do roku 951 datují tento útok AŘe 951, s. 583, mohl se ale odehrát už o rok dříve, neboť v roce 

951 se Otoni vydali dobývat severní Itálii. Velkou válku mezi Bavory a Uhry (bez dalšího popisu) 

datují ostatní anály do roku 950 – viz AHi 950, s. 21; ANV 950, s. 9; AQu 950, s. 465; AHL 950, 

s. 36, ale i APr 950, s. 119. Bohužel jde opět o situaci, kdy více podobných střetnutí splývá do 

krátké epochy několika let. 
705 Jindřich měl ve Widukindově podání Maďary porazit dvakrát (DSW II, 36, s. 95-96). Může tím 

myslet střetnutí v roce 948 a 950. Není ale nemožné, že k další srážce mohlo dojít v Itálii: Jindřich 

ve stejnou dobu (jak píší i citované DSW) dobýval Aquileu a překročil řeku „Ticinum“. Je málo 

pravděpodobné, že by Widukind mínil tažení do Panonie a překročení Tisy. S velkou 

pravděpodobností tedy šlo o střetnutí s vojskem Maďarů, které procházelo Itálií (srov. AFR 951, 

s. 400), někde na řece Ticino u Pavie (viz edici DSW). 
706 Viz stručně Stephenson 2000, s. 39-40 a Antonopoulos 1993, s. 260-261. 
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Porfyrogennetos materii pro své dílo o správě říše. V něm věnoval mimo jiné nemalou 

pozornost Maďarům 707 jako nepříteli, který si ostatně v posledních dvou dekádách 

vydobyl na jeho impériu nemalý tribut.708 Díky jeho zprávě máme k dispozici především 

asi nejrozsáhlejší rodokmen nejstarších generací Arpádovců, zcela unikátní, pokud jde 

o zprávy současníků. Stejně tak ale z jeho lakonického konstatování víme, že z generace 

Arpádových synů nebyl už žádný koncem 40. let 10. století naživu. Konstantinovými 

současníky byli Arpádovi vnuci Feliči (uvedený jako současný „kníže“) Fali, Taši a 

Takšoň,709 stejně jako pravnuk Termaču. Vedle Arpádova rodu ovšem v kmenovém svazu 

musela existovat významná pozice dalších rodů a klanů, které obsazovaly další úřady. 

Konstantin zmiňuje především karchase (zřejmě třetím nejvyšším náčelníkovi 

Maďarů)710 jménem Bulču, který měl svůj titul získat dědictvím po otci. 

  Bulču a Termaču přišli asi v roce 948 „jako přátelé“ do Konstantinopole. O něco později 

bylo navázáno podobné spojenectví i se sedmihradským knížetem Maďarů – Gyulou.711 

Bulču a Gyula byli v této době v Byzanci dokonce pokřtěni a u některých dalších 

náčelníků, jako je Arpádovec Termaču, se křest rovněž předpokládá.712 

                                                           
707 Maďarů se týkají zejména kapitoly 38-40, v české (bohužel zkrácené) verzi editované jako 

DAI, s. 393-398. 
708 V nálezech v Panonii nacházíme poměrně významné množství byzantských zlatých mincí. To 

zaujme jednak tím, že můžeme díky tomu poměrně dobře datovat tributární příjmy Maďarů po 

roce 945, jednak je zlato mezi nálezy ze severní Evropy (z pohledu Byzance) dosti vyhraněným 

tributem – námezdní Varjagové ve stejné době dostávali mince stříbrné (k tomu viz Curta 2015, 

s. 8-10). S velkou pravděpodobností tedy o podobě tributu rozhodoval příjemce. A je pak otázkou, 

proč Skandinávci obecně dávali přednost stříbru, zatímco nomádi ze stepí zlatu. Narážíme tu 

ovšem na možnost, že motivace k výběru drahého kovu měla základ v kulturně-sakrální sféře a 

s čistě racionálními argumenty si tak nevystačíme. 
709 DAI 40, s. 397-398. Takšoň je zároveň doložen jako vojevůdce při nájezdu na Itálii v roce 947 

(OLC V, 33, s. 482-483, srov. i ABe 947, s. 122). 
710 DAI 40, s. 398. Pro další informace o systému náčelníků mezi Maďary srovnej kapitolu 6.1, 

zejména u pozn. 1114. 
711 Jedná se o Gyulu „staršího“ (někdy též jako Gyula I.). K jeho potomkovi (synovi, vnukovi, či 

synovci) srov. níže v pozn. 1049. Obecně o původu a příbuzenských vztazích dynastie Gyulů 

informují poněkud zmatečně už pozdní středověké prameny (ČUA 27, s. 64-65; jen velmi krátce 

ČHU 29, s. 82-83 a MK14 30, s. 290-291). K Gyulům v literatuře viz např. Kristó 2003, s. 61-69 a 

Curta 2001, s. 145-146. 
712 Zpráva se nachází v díle Synopsis Historiarum Jana Skylitzése (vydání Hanse Thurna, Corpus 

Fontium historiae Byzantinae, Berlin 1973, s. 239; při studiu jsem nicméně využil překlad Wortley 

2010, s. 231). Viz též Stephenson 2000, s. 40 K předpokladu dalších křtů zmíněných „přátelských“ 

náčelníků viz Révész 2012, s. 83-85. Zejména s oblastí Gyulova Sedmihradska bývá nejčastěji 

spojován fenomén takzvaného arcibiskupství „Turků“, jež je doloženo jednak v pozdějších 

byzantských pramenech, jednak vcelku fascinujícím způsobem nálezem olověných pečetí, které 

svědčí o udržování titulu mezi řeckou hierarchií. Drobným náznakem o existenci biskupa řeckého 

ritu je i krátká zmínka v LŠH 19, s. 428 (není ovšem jednoznačně podáno, zda se jednalo 

o biskupa v Uhrách či mimo ně). Otázka ovšem je, kdy přesně došlo ke vzniku tohoto 

arcibiskupství – zda to bylo již v době christianizace Gyuly, nebo až v době pozdější (za vlády 

Štěpána I. se zmiňuje založení druhé a možná tedy i řecké metropole v Kaloči – viz pozn. 989 a 

1035 a Barabás 2017, s. 124). Mohlo také (od počátku, či postupně) jít o více méně titulární 

funkci, která neměla se skutečným působením v Panonii nic společného. K celému problému více 

Barabás 2017, s. 118-119; Révész 2012 a Baán 1999. 
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  Zmínka o přátelském vztahu s Konstantinopolí zaujme v konfrontaci s údaji ze západní 

Evropy – v dané době sledujeme nemalé snahy Maďarů západní Evropu napadat, a to i 

přes dílčí neúspěchy, vedoucí postupně až ke katastrofě na lešském poli. Není snad od 

věci se domnívat, že byzantští císaři díky tributu a obratné diplomacii přiměli Maďary, 

aby obraceli svou pozornost na západ (zvlášť když Otoni se stále více angažovali v Itálii a 

postupně se tak přibližovali přímé zájmové sféře Byzance). Maďaři v napadání území 

Otonů za řecké zlato pokračovali i přes některé těžké porážky. Můžeme snad podezřívat 

Byzantince z otevřeného najímání Maďarů k útokům?713 Tento trend každopádně končí 

nejen s porážkou na Lechu, ale především s popravou karchase Bulču.714 Zdůraznil bych 

také, že když čteme zprávu Konstantina o Maďarech, nenacházíme tu jediný náznak toho, 

že by Maďaři v této době už byli snad rozděleni na více mocenských center. Polyarchie 

ve formě výslovně zmíněné hierarchie titulů, zmínka o Arpádově rodině – to vše 

naznačuje, že Konstantin viděl maďarský kmen jako jeden celek. Fakt, že se zároveň 

objevují stejná jména náčelníků ve východních a západních pramenech, by to mohl 

vcelku potvrzovat. 

  Velmi málo informací máme naopak opět o Čechách.715 Tamní dění totiž spadá do jistě 

plodné, ale málo prameny pokryté etapy budování Boleslavovy říše. Čistě hypoteticky 

                                                           
713 Padberg 2009, s. 165-167 např. takovou alianci předpokládá, ale za její hlavní směr pokládá 

spíše Bulharsko. Ożóg 2016, s. 26 dokonce popisuje Maďary jako v podstatě christianizované 

z východu a výsledkem bitvy na Lechu pro něj je spíš změna orientace jejich zahraniční politiky 

z východu na západ. 
714 Srov. následující kapitolu (pozn. 735). Bulču je tedy spolu s Takšoněm jeden z prvních 

náčelníků, jejichž jména potvrdí východní i západní prameny (Bulču možná znají i prameny 

arabské – viz Steinhübel 2016, s. 240, pozn. 935). Skylitzés (viz předchozí pozn.) sice uvádí, že 

Bulču i po uzavření míru měl nadále napadat Byzanc, ale je otázka, nakolik lze této spíše pozdní 

zprávě věřit. Útoky na Byzanc nejsou v této době jinde doloženy (měly být ostatně odvraceny 

tributem) na rozdíl od poměrně vytrvalých útoků na západ. Kronikářova zpráva se tak může více 

týkat Bulčúovy perfidnosti ve víře. 

Bulču se pak zároveň dostal i do pozdějších uherských kronik jako pololegendární postava, 

spojovaná už s obdobím kolem záboru země (ČUA 39, s. 84-5, tamtéž 53, s. 116-117 a 55, s. 118-

119; ČHU 33, s. 84-87; MK14 33, s. 292 a dále). V ČUA je jeho otcem Bogat, jehož jméno zase 

známe z italského tažení ve 20. letech 10. století (srov. výše pozn. 560). Přinejmenším to 

naznačuje, že mezi Maďary měla jména jejich dávných náčelníků dlouhou tradici, snad 

prostřednictvím nějaké ústně tradované epiky. 

Steinhübel 2016, s. 240-241 se pokusil o jakýsi životopis náčelníka Bulču, ale po mém soudu 

vychází jeho teorie příliš daleko od pramenů. Jeho předpoklad, že většina náčelníků měla dvě 

jména (tamtéž pozn. 938) je navíc příliš komplikovaným vysvětlením prostých omylů, které 

přinášejí zejména pozdní prameny. 
715 Pokud nepočítáme poněkud schematické zmínky svatováclavských legend. Ty samozřejmě 

počítají s tím, že do 40. let vstupovala přemyslovská říše pod hrůzovládou vrahů ze Staré 

Boleslavi, i když neopomenou zmínit, že došlo k translaci těla Václava. Tuto zvláštní dichotomii 

můžeme vysvětlit snad tím, že popis hagiografů vycházel z čistě subjektivního a schematického 

vidění (srov. dále možné okolnosti zmíněné v kapitole 7.2.2, k samotné translaci pozn. 1522). 

V kontextu současné literatury převládá spíše optimistické vidění Boleslava jako sice agresivního, 

ale relativně konstruktivního státníka (např. Lutovský 2006, s. 9). Výrazně odlišný hlas se ozývá 

pouze v práci Vr. Vaníčka (2014, především s. 135-138), který naopak bere zprávy legend 

poměrně vážně a Boleslavovu epochu přinejmenším do 50. let považuje spíše za úpadek. Je ovšem 
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bychom do této doby mohli zasadit obsazení Krakova, který v 60. letech s jistotou držel 

český vládce.716 Náznakem významné vojenské kampaně, která mohla vyústit v obsazení 

důležitého bodu na cestě na Kyjev, je výše zmíněná zpráva o rukojmích, které Boleslav 

věnoval králi Otovi.717 Boleslav tím mohl sledovat „uvolnění rukou“ na západě ve 

prospěch svých východních tažení. Hlavní otázkou ovšem je, jestli se v této oblasti vůbec 

potýkal s nějakým ozbrojeným odporem. Jak jsem již uvedl výše,718 všechny dosavadní 

zmínky o zdejším mocenském uspořádání jsou čistá teorie, pro niž máme jen chabý 

doklad v podobě zmínky o knížeti, jehož si podmanil Svatopluk. Co se dělo v Krakovsku 

poté až do doby příchodu vojsk Boleslava I. Ukrutného, je v podstatě neřešitelná záhada. 

I pokud by ale Boleslav prostor spíše obsazoval, než dobýval, je pravděpodobné, že 

k tomu potřeboval lidské zdroje, které původně mohly být připraveny pro případ saského 

útoku. Boleslav se každopádně někdy v této době (nejpozději asi v 50. letech po uzavření 

míru s Otou) stal pánem důležitého obchodního uzlu, který spojoval se suchozemskou 

stezkou, vedoucí jeho říší, ekonomicky zajímavé oblasti na Baltu. Krakovsko mohlo 

v dané době představovat oblast, která byla tak důležitá, že její centrální bod zmínil o dvě 

desetiletí později Ibrahim ibn Jakub ve své zprávě jako jedno ze dvou měst ovládaných 

Boleslavem I. 

  Při celkovém shrnutí je tedy třeba říci, že situace v celém středoevropském prostoru byla 

alespoň co do našich vědomostí z pramenů po celá 40. léta 10. století v globálním 

pohledu poměrně prosta větších turbulentních zlomů, což paradoxně znamená jistou 

prořídlost významných pramenných zpráv. Zprávy se začínají zahušťovat až ke konci 

dekády, kdy se jednak dočítáme více o maďarských útocích, jednak zaregistrujeme 

významnou změnu, jež odstartuje poměrně hektickou první polovinu následující dekády. 

5.3.7. Nové boje, padesátá léta 

  Počátek padesátých let charakterizuje několik velmi důležitých dějů, které měly ovlivnit 

další situaci v celé střední Evropě. Prvním, symbolicky velmi významným bodem, bylo 

především známé střetnutí u „Nového Hradu“ v Čechách. Ve vzácné shodě zde stojí 

úřední prameny a významný otonský kronikář, kteří společně zachycují zajímavý konec 

čtrnáctileté „studené“ česko-říšské války.719 Ota a Boleslav se střetávají více na 

                                                                                                                                                               
sporné, zda by za těchto okolností byl Boleslav schopen jednat úspěšně se silným sousedem v Říši 

a diplomaticky pro sebe získat volné pole. 
716 Srov. kapitolu 5.3.8. 
717 Srov. výše pozn. 699. 
718 Srov. výše v kapitole 4.4, ke zdrojům pak pozn. 344 a 345. 
719 Viz pozn. 79. Stručněji onu zprávu zachytily i některé dobové říšské prameny (AEi 950, s. 187 

a 264 a PRA 950, s. 164). Přesná lokalita „Nového hradu“, zmíněného oběma prameny, je však 

objektem sporů – srov. naposledy Izdný – Spurná 2016, s. 94-95 a pozn. 52, s. 158. Zajímavé 

informace přináší Flodoard z Remeše, který tvrdí, že útok mířil na Prahu (AFR 950, s. 400), což 

by možná naznačovalo, že Nový hrad zmíněný Widukindem mohl být Vyšehrad (k této možnosti 
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diplomatickém než válečném poli.720 Obě armády zřejmě skutečně podnikly několik 

manévrů, které zásadně ohrozily protivníka, nicméně, než mohlo dojít k větším ztrátám a 

bojům, oba panovníci uzavřeli dohodu, jejíž podrobný obsah ovšem sledujeme jen 

nepřímo.721 Widukind popsal celou záležitost velmi lakonicky – Boleslav zde vystupuje 

jako osoba, která se dobrovolně podrobí soudu svého suveréna, krále Oty. Vládce Říše si 

tak uchoval tvář, nicméně i český kníže vystupuje dostatečně sebevědomě. Kronikář 

neopomine zdůraznit, že šlo o počátek budoucí úspěšné spolupráce. Diplomatický pramen 

informuje o zdánlivě odtažité a malicherné záležitosti s donací pro biskupství v Řeznu. 

Zde je třeba ovšem zdůraznit (a česká literatura po mém soudu jen málo reflektuje tuto 

okolnost), že obdarování řezenského biskupství – které samo o sobě bylo pro biskupa 

významné a jen proto se také zřejmě samotná listina uchovala – muselo být nesporně 

podmíněno související situací. Dary pro řezenského biskupa měly podle mého názoru 

kompenzovat nárůst nákladů na obnovenou duchovní správu Čech. Dětmar z Merseburku 

později píše, že Čechy převzal do své správy bavorský vévoda722 a dlouhodobý politický 

vztah Čechů s Bavory tak jen navázal na dřívější orientaci, kterou krátká, spíše prosaská 

vláda knížete Václava nejspíš narušila jen málo. Klíčové bylo zřejmě převzetí církevní 

svrchovanosti, protože ta byla po dobu studené války s velkou pravděpodobností 

přerušena. Zmínky latinských legend – vzniklých v bavorském prostředí – o vyhánění 

kněží tedy mohou dost dobře odpovídat realitě.723 Na vině ale nebylo, jak již jsem 

zmiňoval výše, případné pohanství Boleslava, či jeho odpor k Sasům a Bavorům jako 

takový, ale prostě sám fakt, že se český vládce na čas rozešel s aktivní spoluprací s Říší. 

Naznačil jsem i, že se Boleslav pokoušel v návaznosti na dobytí Moravy o alternativní 

církevní projekt,724 který ochlazení vztahů s říšskou církví jistě muselo podpořit. Tato 

etapa v roce 950 s jistotou skončila. Vyjednávání o tomto problému mohlo být zásadní 

náplní dohod na „hradě Nový“. 

  Je otázkou, nakolik Ota ve chvíli smíru s Boleslavem, plánoval další dění. Jako důvod 

smírného řešení celého konfliktu je možné uvažovat nastávající Otovu italskou výpravu. 

                                                                                                                                                               
viz naposledy Lutovský 2018). Ostatně otonské kampaně dané doby častěji mířily prostě 

k „centru“ sousedních celků (Razim 2017, s. 81; sám však předpokládá, že k setkání došlo někde 

v severních či severozápadních Čechách). 
720 Důvodů pro výsledné mírové urovnání uvádí literatura velké množství a je bezpředmětné je 

rozebírat. Kronikář sám uvádí snahu Oty vyhnout se ztrátám (podobně naposledy Razim 2017, 

s. 86-87). Po mém soudu zapadá výsledek do podoby celého sporu, který byl spíše „politickým“ 

rozporem dvou sousedních vládců o výsledné podobě vzájemné dohody, kterou ovšem bylo 

v zájmu obou panovníků uzavřít například kvůli společnému postupu proti Maďarům (jak i Razim, 

tamtéž, s. 87 a 89-90). 
721 K otázce podoby vzájemné dohody viz naposledy Razim 2017, s. 65-66, 73, 80 a 87-89. 
722 KDM II, 2(1), s. 40-41. Naposledy ovšem s jistou opatrností k této zprávě Razim 2017, s. 88. 
723 CFB, s. 187; CFČ 9, s. 61; jen velmi nejistě ŽVK 20, s. 161, s ní 2SL 20, s. 113; a ŽUV 8, 

s. 76-77. Zmiňuje se o něm ovšem ale i slovanská 1SL, s. 18, 26 a 41. 
724 Srov. výše pozn. 684 apod. Podrobněji je myšlenka rozvedena dále v kapitole 7.2.2. 
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Nesrovnalostí v této tezi je ovšem fakt, že ke smíru mezi Otou a Boleslavem došlo už ve 

chvíli, kdy byl naživu legitimní (pokud je možno v dobových italských poměrech vůbec 

toto adjektivum použít) italský vládce a také manžel budoucí Otovy ženy.725 I tak je 

možné předjímat, že Ota plánoval v dané chvíli zřejmě další postup v expanzi jiným 

směrem a Boleslavova spolupráce mu přišla vhod. Byla brzy ještě důležitější, než se 

momentálně zdálo. 

  Během dvou let se totiž situace v Říši opět zkomplikovala. Ota sice úspěšně vyrazil do 

Itálie, získal ruku dědičky trůnu a s ní formální svrchovanost nad italskými velmoži.726 

Na druhou stranu tato výprava mu zřejmě získala jen malý reálný vliv, a navíc vedla 

k rozkolu v rodině – o místo v italské politice se ucházel jak Otův syn Liudolf, tak 

(o poznání úspěšněji) Otův bratr Jindřich. Vzájemná nevraživost těchto dvou členů 

otonského domu nakonec vyprovokovala povstání Liudolfa,727 který se cítil být ohrožen 

nejen strýcem, ale i novou macechou. Říše byla uvržena do stavu paralýzy, kdy se 

jednotlivá města či biskupství přikláněla na tu či onu stranu v povstání. Skutečných obětí 

bylo ovšem nakonec o něco méně, než by se mohlo na první pohled zdát – otevřená 

střetnutí velmi často nahrazovalo jednání obou stran. I tak se ovšem na scéně mohli opět 

objevit Maďaři.728 Povstalci buď aktivně přivolali maďarskou pomoc, nebo se rozhodli 

využít situace a vyplatili se před útočníky tak, aby tíha nájezdu padla na králi věrné 

spojence. V tomto kontextu je nicméně jistě zajímavé, že mezi povstalci byli synové 

bavorského vévody Arnulfa, který spoluprací s Maďary podpořil svůj odboj proti králi 

Konrádovi. Na druhou stranu situace byla tak komplikovaná, že i území povstalců byla 

ničena maďarskými útoky.729 Největší tíhu nájezdu nesla zřejmě Lotharingie a Maďaři 

dokonce opět překročili hranice Západofranské říše a vraceli se přes Itálii. 

  Domnělé, nebo skutečné spojenectví s Maďary bylo zřejmě smrtící pro reputaci 

povstalců, kteří se doposud tvářili spíše jako dotčená a královskými spojenci původně 

poškozená strana. Povstání směřovalo k rychlému konci, snad trochu překvapivě pro 

potenciální maďarské útočníky, kteří zřejmě dopředu zvažovali další úder.730 I přestože 

                                                           
725 Toho měl dokonce podle mínění dobových svědků sprovodit ze světa vzdorokrál Berengar – 

viz AFR 950, s. 400. 
726 DSW III, 9-11, s. 109-110. 
727 Průběh povstání je poměrně podrobně popsán ve DSW III, 10-40, s. 109-122. Jelikož jde 

o vedlejší problém, další odkazy do pramenů opomíjím. 
728 Příchod Maďarů je poměrně podrobně zachycen v řadě pramenů. Widukind zmiňuje jejich 

spojení s povstalci, ale vyjadřuje se spíše opatrně a ústy svých hrdinů – DSW III, 30-32, s. 117-

119. Liudolf se hájí s tím, že Maďary pouze vyplatil, navíc přepadeny byly i statky povstalců. 

Jednoznačně za vinu Liudolfovi dává nájezd mnoho ostatních pramenů: KDM II, 7(3), s. 46-47; 

PRA 954, s. 164 a AFR 954, s. 402. Ve zkratce k nájezdu též AEi 954, s. 188 a 265. Náznak 

tohoto spojenectví se dostal i do jinak bájného podání ČUA 56, s. 120-123. 
729 DSW III, 30, s. 118. 
730 DSW III, 44, s. 123 uvádí, že se u krále Oty objevila maďarská delegace, která ovšem byla 

podezřívána spíše ze špionáže než upřímného vyjednávání. 
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povstání až na pokračující revoltu bavorských straníků Luitpoldovců skončilo, odhodlali 

se Maďaři k novému útoku na jižní germánská vévodství. V úvahu připadá i 

koordinování akcí mezi zbylými povstalci,731 Polabskými Slovany a Maďary, i když 

logistika podobných dohod by zřejmě byla velmi náročná, zvlášť když cestou leželo 

Otovi loajální české území.732 Jak se ukázalo, měl ale útok znamenat definitivní tečku za 

maďarskými nájezdy na západ. 

  Rozebírat detailně příčiny a okolnosti maďarské porážky na Lechu (u Augsburgu) by 

zřejmě bylo zbytečné. Příznačné ovšem je, že útok nese známku jisté zoufalosti – 

maďarské vojsko se pustilo za pomoci prostých pěšáků do obléhání města, na které 

nemělo ani v nejmenším prostředky.733 Situace trochu připomíná fatální porážku Avarů 

u Konstantinopole, kde došlo k podobnému selhání kočovných vůdců slovanských 

poddaných, které v důsledku vedlo k secesi slovanských území z moci kaganátu. I tehdy 

Slované nesli největší tíhu ztrát. 

  Ztráty zaznamenala i císařská armáda, zejména v zadním, nenadále přepadeném voji 

tvořeném Čechy a Šváby.734 České vojsko na Lechu mělo impozantní, ale stále poměrně 

uvěřitelnou velikost, odhadovanou prameny na tisícovku jízdních bojovníků. Boleslav 

musel mít ovšem k dispozici síly celkově mnohem větší. Prameny nás totiž především 

informují o dalším Boleslavově vítězství nad Maďary.735 Mohlo jít o samostatné vojenské 

tažení, které mohlo mít za cíl rozšíření moci českých knížat do oblastí dosud pevněji 

                                                           
731 Luitpoldovci původně kontrolované město Řezno zůstávalo zatím králi i Jindřichu Bavorskému 

uzavřeno (potomci vévody Arnulfa se měli dle ŽSU I, 12, s. 198-199 dále s Maďary spojovat) a na 

severu říše se pohyboval vůči Otonům nepřátelský hrabě Wichmann II. (jeho časté rebelie obecně 

podchycuje jen kronikář Widukind, k této konkrétní viz DSW III, 50-53, s. 129-132). 
732 Jisté podezření by snad vzbuzovala zpráva (KDM II, 38(24), s. 86-87), která uvádí, že 

k Slovanům u Merseburku se měla dostat jako kořist z bitvy zbroj Konráda Rudého, který v boji 

zahynul. Jestli je to doklad spolupráce Slovanů s Maďary, nebo prostě náznak „běžného“ lupičství 

mezi slovanskými pomocnými bojovníky na kterékoliv straně, musí zůstat nerozhodnuto. 
733 Viz např. sugestivní scénu v ŽSU I, 12, s. 198-199, podle něhož museli jezdci nutit pěšáky do 

útoku pomocí bičů. Srov. také Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 127. 
734 DSW III, 44, s. 125. O přítomnosti Čechů se zmiňují i AFR 955, s. 403. Účast Čechů je po 

mém soudu dalším z důvodů, proč se domnívat, že čtrnáctiletá válka mezi Otou a Boleslavem 

nebyla tak vážným střetnutím, jak by se mohlo zdát. Již pět let po smíru je Boleslav nejen v pozici 

spojence, ale dokonce s důvěrou umístěn do týlu vojska. 
735 ASG 955, s. 79. Jde nejen o druhou porážku od Čechů, ale také o zajetí maďarského náčelníka 

Léla.  

Widukind z Corvey uvádí, že tři náčelníci byli po bitvě popraveni v Řeznu (DSW III, 48, s. 128). 

Mladší Ebersberská kronika (MGH SS 20, Hannover 1868, s. 12) jej spolu s náčelníkem Súrem 

jmenuje mezi zajatci. Trojici by doplnil přímo u Augsburgu zajatý Bulču (viz cit. ASG). Zajetí 

Léla, jeho převoz do Ebersbergu a následná poprava v Řeznu by znamenaly, že obě bitvy nemohla 

dělit tak velká vzdálenost. Poprava náčelníků se pak dostala i do uherských kronik, kde ovšem 

nabrala podobu mýtu (viz ČUA 55, s. 118-119; ČHU 40, s. 90-95 a MK14 60, s. 308 – které 

ovšem uvádí jen jména Léla a Bulču). 

Také Lél se, podobně jako Bulču (srov. výše pozn. 714), stal součástí mytologie a jeho jméno bylo 

spojováno se záborem země: ČUA 6, s. 18-19, tamtéž 53, s. 116-117; ČHU 32, s. 84-85; MK14 

32, s. 291 a dále. 
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držených Maďary – na jižní Moravu a západní Slovensko.736 Boleslav mohl prostě využít 

situace a expandovat proti nepříteli, stiženému spektakulární porážkou, doplněnou 

o pobíjení zajatců. Existuje ale i jiná interpretace tohoto „druhého vítězství“, o němž se 

zmiňuje analistika. Boleslav mohl k Lechu poslat jen část své armády. Druhý kontingent, 

snad z východnějších území Boleslavovy říše, mířil na bojiště cestou, která se v opačném 

směru stala maďarskou dráhou ústupu. Druhé české vojsko pak mohlo být tou největší 

příčinou definitivní zkázy maďarského vojska, které od Lechu prchlo, ale cestou na 

východ se dostalo do kleští. Prameny hovoří o popravě maďarských náčelníků v Řeznu, 

což je zřejmě důvod, proč německá literatura situuje druhou porážku Maďarů českým 

vojskem, při níž měl jeden z nich být zajat, do prostoru Landshutu.737 

  Česká vojenská síla musela v této době být vcelku impozantní. Již v říjnu téhož roku 

totiž zamířily další pomocné sbory českého knížete na sever, aby u řeky Raxa (Recknitz?) 

pomohly královské armádě vyklouznout z pasti připravené obodritským knížetem 

Stojhněvem a zasadit definitivní porážku posledním nepřátelům otonské moci.738 Ota byl 

ověnčen důležitými vavříny, a i říšské prameny dokonce neopomněly zdůraznit závažnost 

české pomoci v této těžké době. Historik může pouze konstatovat, že už v této době 

mohla zřejmě vznikající česká říše dosahovat své největší rozlohy. Nejzazší východní 

hranice bývá většinou v souladu s dobovými definicemi hledána na východě u koryt řek 

Bug a Styr. Je možné,739 že i tady museli Češi vytlačit podobně jako na Moravě 

maďarskou sílu ze svých zájmových prostorů. Po prohraných bitvách (pokud se jedna 

z nich neodehrála právě zde) ale Maďaři mohli ustupovat víc než ochotně. 

  Je otázkou, zda a jak bylo možné toto území efektivně spravovat, či jestli bylo možné 

natolik rozsáhlé vojenské síly udržovat jinak než extenzivně – expanzí a kořistěním.740 

I při konzervativnějším odhadu šíření Boleslavovy moci muselo nejpozději v této době 

dojít k dobytí Krakova. Datování této akce do 40. let je ovšem po mém soudu 

                                                           
736 Takto Kouřil 2016, s. 125 a Lutovský 2006, s. 135. S dobýváním Moravy a západního 

„Slovenska“ v této době počítají i další badatelé jako Hudáček 2016, s. 115-116 nebo Matla 2008, 

s. 239. Zajímavou úvahou je i konflikt na zcela jiném geografickém prostoru: Češi totiž mohli na 

Maďary narazit i v okolí (budoucího) Přemyšlu na východní výspě svého území (srov. výše 

kapitolu 5.3.3, u pozn. 543 a možnost, že maďarské nálezy zde lze datovat i do doby pozdější, 

např. Matla 2008, s. 131-133). 
737 Takto např. Beumann 2000a, s. 79. Podobný názor se nachází i ve Vaníček 2014, s. 148, byť 

zde toto české vítězství stojí spíše stranou celkové kampaně. 
738 Takto AFR 955, s. 403. Českou přítomnost nezmiňuje zásadní pramen – Widukindova kronika, 

která celou bitvu popisuje dosti podrobně (DSW III, 53-55, s. 132-135). KDM II, 12(6), s. 50-53 

už jen ve zkratce shrnula; podobně ASG 955, s. 79; AHi 955, s. 20; AQu 955, s. 467-468 a PRA 

955, s. 168). Není možné s jistotou říci, jestli Widukind spojence pouze v rámci svého líčení 

„přehlédl“ (ostatně šlo mu především o vylíčení dramatické scény mezi markrabětem Gerem a 

jeho slovanským protivníkem, který po zásluze pykal za svou pýchu a neochotu ke kompromisu), 

či je to doklad jejich faktické nepřítomnosti. Jsem nakloněn věřit první eventualitě. 
739 Srov. výše pozn. 736. 
740 Tuto úvahu, v moderní literatuře vesměs převládající, se pokouším ovšem testovat níže 

v kapitole 8.2. 
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pravděpodobnější – české síly sice nebyly při podpoře Oty I. zničeny zcela, ale jistě velmi 

vyčerpány na to, aby se pustily do rozsáhlých expanzivních akcí. Zajímavou drobností, 

odehrávající se v této době v Čechách, musel být příchod velmi zvláštního „hosta“ z Říše, 

kterým byl exulant Reginar, vyslaný sem za trest z rozhodnutí Oty I.741 Těžko říci, jak 

mechanismus podobných internací probíhal, naznačuje ovšem míru spolupráce a důvěry, 

která panovala mezi Otou a Boleslavem. 

  Spektakulární vítězství na Lechu, náležitě využité pro rozsáhlou „informační kampaň“, 

šířenou prostřednictvím kostelů,742 využil Ota I. k pokračování dalšího ze svých projektů 

– expanze na slovanské území spolu s misijními počiny. Není skutečně na místě hodnotit 

toto dění očima nacionalistické historiografie minulých století. Je přinejmenším 

pravděpodobné, že Ota I. byl veden v podstatě upřímnou snahou o šíření vlastní víry 

(a hodnotit toto snažení očima dnešního člověka by vedlo k nemístnému anachronickému 

popisu). Národní otázky možná byly na jisté úrovni říšské politiky přítomny, na druhé 

straně lze říci, že slovanští velmoži, kteří byli ochotni a schopni zapojit se do systému 

říšské politiky, byli v praxi považováni za rovnocenné – ať už se bavíme o knížatech 

z Polabí,743 Přemyslovcích či Piastovcích. Zanedlouho měli tuto skupinu doplnit i 

maďarští velmoži. 

  V tomto kontextu je třeba poněkud blíže zmínit jeden ze stěžejních počinů Oty I. 

v misijní oblasti – budování nové, v Sasku sídlící misijní struktury navázané na novou 

církevní provincii. Ota tímto počinem rozvinul přinejmenším hned tři aspekty své 

politiky: Jednak dopřál Sasku nezávislou církevní provincii. Většina saského území byla 

dosud podřízena mohučskému primasovi. Výjimku představovala jen hamburská, spíše 

titulární provincie. Dále dodal nemalý lesk svému vznikajícímu sídlu v Magdeburku, jenž 

očividně představoval vysněný projekt budoucího císaře. V neposlední řadě ovšem 

sloužilo nové arcibiskupství bezprostřednímu úkolu šíření říšské správy (civilní i 

církevní) na ovládnutých územích.744 Říše s úspěchem podmaňovala už od dob Jindřicha 

Ptáčníka Slovany, Ota I. pak jeho moc v těchto oblastech brzy obnovil, v 50. letech dost 

možná vykročil za oblasti dobyté jeho otcem a v 60. letech 10. století se zdálo, že tento 

postup bude dále pokračovat. Kroniky už úspěšná tažení popisují bezmála suchým 

                                                           
741 S datem uvádí zprávu o exilu mezi Slovany (PRA 958, s. 169). Upřesnění, že šlo o Čechy, 

dodává KDM VII, 46(32), s. 454-455. 
742 DSW III, 49, s. 128-129. 
743 Typické je např. v tomto případě, že vzbouřenému Stojhněvovi nabízel Ota stejné přátelství 

jako dříve jiným vzbouřencům, pokud své nepřátelství dobrovolně ukončí (DSW III, 53, s. 133). 
744 Viz např. zhodnocení celého problému v Althoff 2013, s. 109-111, 118-121 a 127-131 či 

Beumann 2000a, s. 102-106. Viz také soubor studií na dané téma Beumann 2000b. 
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výčtem745 – říšské svrchovanosti se podřídili Rujánové, Ukrané, Lužičané a kmeny dříve 

označované souhrnně jako Rataři, které zřejmě později formovaly lutický svaz. Vedle již 

existujících biskupství na území Havolanů měly být zakládány další provincie na 

podmaněných územích. Proti tomu se ovšem postavila vcelku pochopitelně konzervativní 

vrstva biskupů ze severu germánských oblastí, kteří se cítili být dotyčnou reformou 

nejvíce dotčeni. Především Otův nevlastní syn Vilém a později i biskup z Halberstadtu 

Bernard. Za jejich života prakticky nebyla možnost, aby se s plánem na založení nových 

biskupství dále pokročilo, ač se Ota snažil ostatní církevní hodnostáře získávat na svou 

stranu. Nepomohla mu ani druhá italská cesta, v jejímž průběhu získal císařskou korunu a 

několikrát v Římě instaloval „svého“ papeže. 

  Zřejmě v souvislosti s těmito misijními plány je třeba chápat i pozdější zprávy – 

poněkud kusé a zmatečné – o úspěšném zakládání biskupství na územích Čechů, Poláků, 

a dokonce i Maďarů. Přinejmenším je třeba zmínit, že v této době mohlo dojít k prvním 

pokusům o vyslání misionářů na maďarské území. Přesné datum prvních misijních 

pokusů samozřejmě neznáme, nicméně s porážkou na Lechu výrazně rostla možnost, že 

k takovému postupu Ota a jeho bavorský bratr sáhnou. Jednalo se venkoncem o ověřený 

postup šíření říšského vlivu. Obvykle je celá situace interpretována tak, že s vybitím elity 

maďarského vojska na Lechu, dokonaným zcela jistě pro odstrašující efekt, a provedenou 

popravou tří zajatých náčelníků v Řeznu muselo dojít ke změnám v maďarském 

kmenovém svazu. Řečeno moderním jazykem, navrch po „jestřábech“ získaly „holubice“, 

pravděpodobně z rodu Arpádovců.746 Jak už jsme ale naznačili výše, možná přesnější 

vidění situace je takové, že na Lechu padla skupina byzantských exponentů, kteří útoky 

na západ konali nejen s vidinou kořisti, ale možná i dalšího byzantského zlata. Naopak po 

roce 955 se odehrálo ještě několik nájezdů na Balkán,747 které skončily až porážkou 

spojeneckých vojsk útočících na Byzanc roku 970 u Arkadiopole. 

  Badatelé se shodují, že bez extenzivních nájezdů bylo maďarské hospodářství 

v polovině 10. století prakticky neudržitelné. Oblasti na západě Panonie ovládli dříve či 

později náčelníci odvolávající se na arpádovský původ, kteří zřejmě nakonec sledovali 

urputnou snahu svých stejně postavených soukmenovců o udržení bojového charakteru 

                                                           
745 DSW III, 42, s. 122; III, 54, s. 134 a III, 67, s. 141; podobně KDM II, 14(9), s. 54-55, která do 

této řady přidává i polského Měška – je otázkou, zda oprávněně, nebo jde o prostý souhrn 

informací z Dětmarova zdroje, kterým byly DSW (srov. dále pozn. 762). 
746 Takto např. Lutovský 2006, s. 135. 
747 Antonopoulos 1993, s. 261-262 uvádí z byzantských zdrojů neúspěšný nájezd v roce 959 

(naznačující změnu v dosud přátelských vzazích s císařem Konstantinem), dále 961 (tamtéž, 

s. 262). Koncem 60. let pak ještě jednou Maďaři přepadli byzantské periferie (tamtéž s. 255 a 262 

a Liudprand, Zpráva o poselství 45, AQ VIII, Darmstadt 1971, s. 564-565). Viz též obecně Engel 

2001, s. 15 nebo Stephenson 2000, s. 41 a 47. Nájezdy se ovšem čím dál víc podobají spíše 

drobným lupičským výpravám s malým úspěchem. 
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maďarské společnosti spíše s nelibostí. V kontextu je zmiňováno především jméno 

náčelníka Takšoně, vnuka Arpádova,748 který se buď se štěstím živý vrátil z poslední 

výpravy do Bavorska a Švábska, či se rozhodl vůbec celé akce nezúčastnit. Po fyzické 

likvidaci jeho soupeřů na náměstí v Řeznu se stal logickým vůdcem zbytku západních 

maďarských kmenů. Svému synovi pak zřejmě předal úkol najít pro zemi nový životní 

prostor v hospodářské, politické i kulturní oblasti. 

  Hlavním problémem bojechtivých nomádů a snad též potomků místních Slovanů zřejmě 

byl fakt nemalé izolace, ke které vedla jejich dosavadní politika. Už na počátku 50. let, 

kdy Bavoři a Češi prakticky přehradili cestu na západ, bylo jasné, že dlouhodobě je 

situace neudržitelná. Pro část maďarských kmenů ještě existovala možnost spolupráce 

s Rusy, expandujícími na Balkán. Máme také, jak jsme uvedli, zprávy o christianizaci, 

která se zřejmě týkala hlavně jižních a jihovýchodních oblastí.749 Na západě země ovšem 

zřejmě bylo třeba uvažovat pragmatičtěji. Především se nabízela možnost využít 

obchodního potenciálu území, které kdysi přineslo bohatství a politickou prosperitu 

moravským náčelníkům. Se změnou životního stylu se nabízela i možnost, že obchodníci, 

využívající dosud náročnější, ale bezpečnější suchozemskou trasu, se vydají do dosud 

nebezpečného Podunají. Jistý náznak změn nabízela možnost dosáhnout z Podunají 

Jaderského moře, která se otevřela expanzí Jindřicha I. Bavorského. Není jistě náhodou, 

že právě (ti)750 Arpádovci, ovládající zejména oblasti kolem poslední části Dunaje mířící 

ve shodě s preferovanou obchodní trasou, se v novém státním uspořádání stali dominantní 

silou. Do Panonie zamířili jistě vedle misionářů (či před nimi) i odvážnější obchodníci. Je 

dokonce možné, že obchod byl aktivizován i opačným směrem, z východu na západ, jak 

ještě uvidíme. 

  Je také třeba zmínit, že dosud oddělený a mimo pozornost kronikářů ležící prostor 

Velkopolska prodělal v 50. letech 10. století další zásadní proměny. Do této dekády je 

díky dendrochronologii řazena velká obnova stávajících „proto-piastovských“ hradů.751 

Došlo opět ke vzniku poměrně jednolité vrstvy výstavby, která opět potvrzuje, že moc 

v této doméně měl pevně v rukou jedinec, či úzká skupina cílevědomých „stavitelů“ 

hradisek. Mohl důvodem pro obnovenou výstavbu být nástup nové generace „Piastovců“, 

                                                           
748 Engel 2001, s. 19 uvádí tradiční rok nástupu 947, v nejstarších textech se nicméně nevyskytuje. 
749 Srov. výše pozn. 357 a odpovídající pasáž v kapitole 5.3.6. 
750 O skutečném rozrodu Arpádových potomků máme, jak uvedeno výše, jen skromné informace. 

Příbuzenství mezi Takšoněm a Gejzou je asi nejslabším článkem ve zmíněném řetězu. Je navíc 

možné, že identita Arpádova rodu byla „automaticky“ vlastní všem mocnějším maďarským 

náčelníkům (za potomka Arpáda je například považován i Štěpánův konkurent Koppány – srov. 

dále). 
751 Srov. výše v kapitole 5.3.4, zejména pozn. 648 a dále. 
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tentokrát už přímo otce Měška I., kterého Gal Anonym pojmenoval Siemomysł?752 Nově 

budovaná hradiska v Bninu, Moraczewu a Hnězdnu (které skutečně mezi piastovskými 

hrady vzniklo „na zelené louce“ až nyní)753 prostor dosavadních držav předpokládaných 

proto-Piastovců „zahustila“754 a o něco později se objevila i nová, směřující směrem na 

jih.755 Brzy se však tento dosud separátní vývoj měl ocitnout přímo v ohnisku dění, které 

zajímalo i naše dosavadní autory pramenů. 

5.3.8. Obchodní centrum ve střední Evropě, otonská christianizace 

  Stav střední Evropy v 60. letech nám vcelku zajímavým a snad i poněkud nestranným 

způsobem zachytila zajímavá zpráva obchodníka Ibrahima ibn Jakuba.756 Je náročné 

hodnotit preciznost arabské zprávy, zapsané jen jako přetlumočení původního díla 

o bezmála sto let později. Nicméně v konfrontaci s ostatními vědomostmi o dobovém 

dění se zdá, že se nám dochovala skutečně přesná a spolehlivá relace. Asi nejzajímavější 

informace z této zprávy se týkají piastovské říše. 

  „Poláci“, jejichž jméno ovšem zaznamenají až první svatovojtěšské legendy757 a 

mince758 o čtyřicet let později, mezitím naprosto bez jakékoliv zprávy, která by 

zachycovala toto dění, prošli určitým „předstátním“ vývojem a jejich říše se náhle 

vynořila z mlčení pramenů jako velký, důležitý a perspektivní státní útvar. Až 

nejmodernější bádání o daném vývoji prozradilo trochu více a výše jsme mohli sledovat, 

jak se ve dvou vlnách rozvinula společenská organizace, napohled se podobající např. 

dění v české kotlině. Na toto dění navazuje zřetelná likvidace starších pevností probíhající 

ve 2. polovině 10. století.759 Zatímco budeme sledovat vstup Piastovců do dějin, budou se 

vládcové nově vznikající říše zabývat ještě likvidací případných drobnějších konkurentů, 

či „renovovat“ svoje starší centra. 

                                                           
752 KČP I, 3-4, s. 24-26. Jména pohanských vládců Polska mohou přirozeně být reálná a uchována 

např. ústní tradicí (důvěru ve zprávu Gala má např. Strzelczyk 2016, s. 58-59), ale stejně tak může 

jít o prostý výmysl pozdního autora. 
753 Ożóg 2016, s. 108. V příkrém rozporu je toto zjištění s piastovskou rodovou tradicí, která 

dlouhodobě považuje Hnězdno za nejstarší známé centrum moci (KČP I, 1, s. 16). 
754 Urbańczyk 2015, s. 156-157. 
755 Urbańczyk 2015, s. 157-158 už je spojuje s Měškem. 
756 Srov. výše pozn. 102. 
757 Zcela poprvé se zřejmě slovo objeví v ŽVC 25, s. 164-165 jako Palaniorum; dále (a správněji) 

v o něco mladším ŽVB1 21, s. 26 a ŽVB2 21, s. 59 Brzy na to se objevuje i v dalších pramenech 

(AHi i ANV toto jméno zmiňují v souvislosti s rokem 1003 – viz pozn. 1016 – příznačně v době, 

kdy bylo třeba odlišit od sebe dva slovanské vládce Boleslavy), v KDM poprvé IV, 55(35), s. 194 

zde srov. i ostatní případy dle s. 569. 
758 Jedná se o zajímavý denár s chybovou legendou PRINCES POLONIE (viz např. Suchodolski 

2012, s. 34, 280 a 287-305). 
759 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 99 a 118. 
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  První historickou postavou, kterou zmiňují prameny, je samozřejmě kníže Měšek (I.).760 

Vedle podrobné, ovšem jen rámcově datovatelné zprávy ibn Jakuba,761 se poprvé 

objevuje v kronice Widukinda z Corvey (datovatelná kontextem do roku 963).762 

Informace o jeho osobě jsou ovšem dosti zvláštní – válčí se sousedními Slovany (jimž 

ovšem v tuto chvíli velí saský exulant Wichmann II.), ovládá Slovany nazývané 

„Licicaviki“ a je přítelem císaře. Popis Měškovy vlády je sám o sobě velmi stručný a 

těžko interpretovatelný. Věta o vládě nad „Licicaviki“ je dokonce formulovaná tak, že 

svádí k výkladu, že šlo jen o jeden z více kmenů, které Měšek ovládal. Název Polska do 

přelomu století nefiguruje v žádném prameni a jediné další „tituly“, které v souvislosti 

s Měškem známe, jsou „král Severu“ (z ibn Jakuba) a „soudce Dagome“, který ovládá 

„Civitas Schinesghe“.763 Ze zlomkovitých a nejasně interpretovatelných pramenů vysvítá 

fakt, že už v první polovině 60. let byl Měšek velmi úspěšným vládcem nemalé říše, která 

na západě začala sousedit s expandující Říší, na severu usilovala ovládnout dolní 

Poodří764 a zřejmě sahala i dále na jih, takže posléze obsáhla důležitou spojnici mezi 

Baltem a Magdeburkem směrem na Krakov.765 Pozdější kampaň proti Wolinu, stvrzená 

výstavbou v Poodří zřejmě umožnila Měškovi získat více z obchodních cest na Baltu a 

stát se důležitým podílníkem na severojižních obchodních drahách.766 Měšek byl 

každopádně v dobrém vztahu s císařem Otou,767 nicméně to nijak nebránilo místním 

říšským vládcům, aby podnikali na jeho země různé útoky, jak ještě uvidíme.768  

                                                           
760 Osoba prvního historicky známého piastovského vládce přirozeně láká ke zpracování v různých 

monografiích, za všechny znovu zmiňuji poslední vydání Strzelczyk 2016, méně ortodoxní 

Urbańczyk 2012 a Labuda 2002a. 
761 Srov. výše pozn. 388. Další informace o Měškově říši, včetně podrobného popisu jejího 

vnitřního fungování, nacházíme v ZOS 8, s. 415. 
762 DSW III, 66, s. 141. K datování srovnej se zprávou o podmanění Lužičanů k tomuto roku 

(PRA, s. 173) a Rosik 2004b, s. 240-241. Strzelczyk 2016, s. 96 se dokonce domnívá, že šlo 

o jedinou vojenskou kampaň z Říše, která podmanila jak Lužici, tak Měška. 
763 Viz DIu a kapitolu 4.4 u pozn. 385 a 5.3.11 u pozn. 920. 
764 Koncem 60. let 10. století je doložena výstavba hradiska u Santoku, nejpozději od té doby tedy 

měl Měšek zajištěn přístup k dolní Odře (Urbańczyk 2015, s. 157). 
765 Srov. níže 5.3.10. Přesvědčení, že Měšek v této době už expandoval i na severovýchod do 

Kujavska a Mazovska (Ożóg 2016, s. 74) bych považoval za čirou spekulaci. 
766 Jeho pokusy o další postup na sever zřejmě zachycuje DSW III, 69, s. 143-145, kde je k roku 

967 zmíněn Měškův úspěšný souboj s vojskem vyslaným z emporia Wolin (k tomu srov. i pozn. 

347), vedeným již zmíněným hrabětem Wichmannem, který zde padl. Další souboje o tuto oblast 

zachytíme ještě v pozdějších dekádách (viz dále u pozn. 825). Měškovi se ovšem ovládnutí Wolina 

zřejmě zcela nezdařilo (viz Urbańczyk 2015, s. 214-220), mohl ovšem obsadit nemalou část 

okolních území, a tak obchodní přístav alespoň částečně dostat pod kontrolu. Od konce 60. let také 

v oblastech Měškovy vlády začínáme nacházet velké množství mincí ze západní Evropy, zatímco 

doposud tvořila většinu „piastovských“ pokladů prakticky jen ražba ze střední Asie (viz např. 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 307). Je otázkou, nakolik zde máme před sebou 

důsledek nějakého vědomého rozhodnutí místních vládců a nakolik se prostě jen ve stejné době 

proměnily vnější ekonomické okolnosti. S jistotou to ale prokazuje Měškovy obchodní kontakty 

směrem k západním křesťanským vládcům. 
767 Dost možná mu odváděl tribut (viz výše pozn. 305), což by implikovalo jistou podřízenost (část 

polské liteatury jako Ożóg 2016, s. 85-86 ji ovšem odmítá). Tu mohly způsobit buď porážky od 

Wichmanna (Strzelczyk 2016, s. 96-97, i když Vaníček 2017, s. 139 správně připomíná, že saský 
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  Jen velmi málo víme o Měškově přijetí křtu, jež bývá tradičně datováno do roku 966.769 

Widukind označuje už k roku 963 Měška jako krále, což bývá titul, jenž většinou 

vyhrazuje křesťanským vládcům slovanských kmenů. V tomto směru ovšem může jít i 

o anachronický předpoklad,770 neboť Widukind měl jistě zprávy o pozdějším případném 

Měškově křtu. Pozdější kroniky spojují přijetí křtu se sňatkem s Přemyslovnou 

Dobravou, který se měl odehrát roku 965.771 Ta jistě byla důležitým impulzem pro šíření 

křesťanství na „dvůr“ tohoto vládce, ale na druhou stranu je vcelku pravděpodobné (ba 

nutné), že křest Měška se odehrál i s vědomím a spoluúčastí Říše.772 Měšek do svého křtu 

byl totiž jen obtížně přijatelný otevřený politický partner pro Říši a především – 

i kdybychom přijali možnost příchodu českých kněží znalých místního jazyka – je nutné 

si uvědomit, že pro tak zásadní obřady scházel Čechům odpovídající církevní hodnostář, 

tedy biskup. Dobového zpravodaje Ibrahima ibn Jakuba náboženství jeho obchodních 

                                                                                                                                                               
hrabě tehdy jednal spíš na vlastní pěst), méně pravděpodobněji tlak Čechů či Veletů (Ożóg 2016, 

s. 82-87). Měšek také mohl (jak předpokládá Jurek 2016, s. 436-438, ale podobně i Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 119) v době expanze Říše prostě hledat cestu, jak se vyhnout 

osudu ostatních Slovanů, a rozhodl se pro preventivní poddání. Ota I. jej posléze považoval za 

spřáteleného vládce a umožnil mu tak nerušené budování vlastní moci jako Boleslavovi 

Ukrutnému. Následoval Měškův křest a dynastický sňatek mezi těmito východními říšskými 

spojenci (takto i Ożóg 2016, s. 88). Podobně Strzelczyk 2016, s. 123 naznačuje, že již před 

sňatkem byl Měšek rozhodnut přijmout křest. 
768 Vedle dříve zmíněného Wichmanna to byl i markrabě Hodo (srov. níže u pozn. 825). 
769 Zprávy análů (i když poněkud pozdní) uvádějí toto datum většinou v souvislosti s (dále 

zmíněnou) svatbou Dobravy s Měškem: APK, s. 23; AKK, s. 43; AKr, s. 232 a APT, s. 49; APS, 

s. 129 zcela jistě zmatečně už 960; v ASv, s. 5 je datum posunuto na 967, ASv ale vykazují 

podobný omyl u všech dat z 10. století. V literatuře nebývá souvislost sňatku s křtem, ani rok 966 

předmětem příliš velkých pochyb (viz Ożóg 2016, s. 102 či Berend – Urbańczyk – Wiszewski 

2013, s. 119). 
770 Mühle 2016, s. 31 a Jurek 2015, s. 37 jsou dokonce přesvědčeni, že pro Widukinda byli 

Licicaviki stále pohané. 
771 Zásadní v tomto směru je především informace Dětmara z Merseburku (KDM IV, 55(35), 

s. 194-195), ale tuto zprávu vcelku potvrzují i KČP I, 5, s. 28-30 a částečně i KČK I, 27, s. 49, byť 

samozřejmě každý z jiné perspektivy. 

Předpokládané datum této události je zřejmě uhelným kamenem polské historiografie, protože ho 

nacházíme v mnoha lokálních análech (APK, s. 23; AKK, s. 43; APS, s. 129; AKr, s. 232 a APT, 

s. 49; ASv, s. 4 se stejným omylem jako výše 966). 

Sňatek Přemyslovny s prvním známým Piastovcem je samozřejmě spojován s politickou aliancí 

obou slovanských vládců. K jeho možným důvodům viz výše. Je zřejmě již nemožné určit, jestli 

Dobrava měla být cestou k započnutí „diplomatického“ vztahu s Říší (přes jejího otce), nebo 

naopak „odměnou“ za spolupráci s Otony. Stávající chronologie ovšem spíše svědčí pro druhou 

eventualitu. Dosavadní literaturu k tématu vcelku dobře shrnul Vaníček 2017, s. 142-145. Jeho 

vlastní teze na toto téma lze chápat ale spíše jako esejistické. Viz též von Güttner-Sporzyński 

2017, s. 168, Sobiesiak 2015 a odpovídající úseky Homza 2002 a 2017. 
772 Teorie o misii příchozí s Dobravou bývá navíc poslední dobou spíše předmětem kritiky (viz 

např. Pauk 2017, s. 252-253). V poslední době Jurek 2015 vcelku odvážnou, ovšem dosti 

pravděpodobnou kombinací došel k závěru, že křest Měška mohl být zorganizován v souvislosti se 

sněmy v Magdeburku roku 965 či Quedlinburku 966. Zde se po smrti markraběte Gera řešila 

situace na slovanských územích a Měšek a jeho křest mohli tedy být součástí politických 

rozhodnutí, ke kterým se došlo na tomto setkání. Srov. i Jurek 2016, s. 439. Proti tomu ovšem 

polská literatura tradičně horuje za křest na území „Polska“ (Ożóg 2016, s. 102-110, předpokládá 

Poznaň). Jurkovu tezi rozporuje i Vaníček 2017, s. 145-149, ale nenabízí po mém soudu jinou 

alternativu a spíše opakuje starší myšlenky. Z dalších pohledů na křest Měška viz např. Sas 2017 

či von Güttner-Sporzyński 2017. 
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partnerů bohužel prakticky nezajímalo.773 Jeho popis nicméně potvrzuje, že již v polovině 

60. let 10. století byla Měškova říše ekonomicky velmi vlivný region. 

  Ve stejné době popisoval Ibrahim ibn Jakub i velký trh v Praze.774 Jak jsme již zmínili, 

musel se předpokládaný mír s Maďary po lešské bitvě projevit logicky i na možném 

otvírání obchodních cest Podunajím. V samotné zprávě nicméně ještě Praha a Krakov 

působí jako důležitá obchodní centra, v 60. letech tudíž musela suchozemská cesta kolem 

Karpat stále fungovat ve víceméně nezměněném rytmu. Nicméně už tehdy ibn Jakub 

zmiňuje, že do Čech z maďarských zemí přicházeli také maďarští, židovští a muslimští 

obchodníci.775 Je možné, že muslimští obchodníci, procházející z asijských oblastí nejen 

přes Rus (Rusové dle ibn Jakuba přicházeli do Čech z Krakova), ale i přes Černomoří 

směrem na západ, dorazili do Prahy a přinesli první zvěsti o otevřené cestě Podunajím, 

což musel být po mém soudu nutně začátek konce „obchvatu“ přes Čechy.776 Dunajská 

cesta pak jistě ještě nabrala na důležitosti v době, kdy Rusové přesouvali svá sídla do 

Černomoří,777 a mohla se udržet i poté, kdy se do této oblasti opět prosadil vliv Byzance, 

jež prožívala nový rozkvět. Ibrahim ibn Jakub tak vlastně mohl mimoděk zaznamenat 

počátek úpadku velkého trhu v Prze, aniž by si to sám uvědomil. I tak ale budeme 

sledovat první skutečné projevy krize, která měla jistě spojitost i s postupným přesunem 

obchodních tras z území ovládaného Čechy, až za několik let, nejdříve na počátku 

předposlední dekády 10. století. 

  Prozatímní stav lze poměrně dobře označit jako „otonský mír“. Ota I. byl v dobrém 

vztahu s velkými (dříve či později) křesťanskými knížaty Slovanů. Boleslava můžeme 

prakticky označit za bezmála říšského vévodu, neboť jeho momentální vztah s Říší se 

                                                           
773 Výslovně se zmínil o křesťanství Bulharů (ZOS 9-10, s. 416). Vyvozovat z toho cokoliv 

o křesťanství Měška či Nakona je ovšem těžko možné – ani u Boleslava, jehož křesťanstvím jsme 

si jisti, nepovažoval za nutné věc zmínit. 
774 ZOS 6, s. 413-414. 
775 Srov. D. Adamczyk 2019, s. 167 a Nagy 2018, s. 475-476. 
776 Kristó 2000a předpokládá obecně, že do této doby Maďaři obchodovali spíše jen s východem; 

obchodní vazby tímto směrem naznačují i nálezy arabských mincí, u nichž není pravděpodobné, že 

by se do Podunají dostaly jako kořist (Nagy 2018, s. 476). Je logické, že s navázáním politických 

kontaktů směrem na západ (nejpozději v 70. letech – viz dále) se částečně rozběhly také kontakty 

obchodní. Maďaři sami se pak museli (jak připomíná Kristó cit., s. 139) po ukončení nájezdů 

přeorientovat na obchodní výměnu, pokud chtěli získat zboží a suroviny, kterých se v jejich 

domácím prostředí nedostávalo. Dosud je totiž mohli získat pleněním. Je ovšem otázka, nakolik 

mohl tento obchod sám činit výraznou položku v odbytu pro sousední země. 
777 Tj. do Preslavce (viz VML 6475, s. 31 a 6477, s. 32). Obchodní cestu z Čech a Uher zde autor 

zmiňuje výslovně. Musela tedy být už otevřená a fungovat i pro západní Evropu (viz též 

Urbańczyk 2015, s. 119). Je otázkou, jestli by se obchodníci z Podunají ještě „zdržovali“ 

obchvatem přes Prahu, pokud by hledali odbyt v Černomoří. Na druhou stranu stále mohl mít 

význam obchod se Saskem – odsud totiž také mohlo putovat ono ruskou kronikou zmiňované 

„stříbro z Čech“ (viz dále v kapitole 8.2 u pozn. 1649 a dále zmiňovaná otázka těžby stříbra 

v Čechách). V Uhrách také nacházíme jisté množství skandinávského zboží, např. zbraní (Nagy 

2018, s. 476), které by sem mohly putovat právě přes Sasko a Čechy (i když přichází v úvahu i 

jejich dovoz přes Vislu či Rus. 
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příliš nelišil od vztahu ostatních germánských vévodství v dobách Jindřicha Ptáčníka. 

Maďaři postupně pod tlakem ze západu i východu opustili svůj životní styl nomádských 

kořistníků a přijímali křest,778 a dokonce se zvolna zapojovali do systému zemí přátelsky 

komunikujících s císařem Otou. Paradoxně tak ale na nějakou dobu zmizí ze západních 

pramenů a máme doloženo pouze několik jejich útoků na Byzanc.779 

  V této době umírá kníže Boleslav I. Ukrutný. Jsem nakloněn tomu považovat za datum 

jeho úmrtí rok 967.780 Věc obnáší poměrně složitou interpretaci známého Widukindova 

výroku „qui quamdiu vixit“,781 jenž byl do textu dodán zřejmě roku 968 jako vsuvka a 

vztahuje se k jednomu z bratrů – Boleslavovi či Václavovi. Všechna místa v kronice, 

která se týkají přesného určení Boleslavovy smrti, jsou spíše dvojsmyslná, nicméně rád 

bych jinde doložil, že zmíněným věrným pomocníkem císaře, jenž je nyní po smrti, je 

právě Boleslav I.782 Prakticky ovšem jeho úmrtí o pět let dříve neobnáší příliš dalších 

důsledků pro středoevropskou politiku. Úpadek české říše lze přisoudit spíš širším 

okolnostem než menším schopnostem jeho syna. Ten nastoupil zřejmě bez větších potíží 

a vládl (by po takové úpravě datování) dlouhých 32 let (stejně jako jeho otec) a jeho 

schopnosti kompenzovat územní a hospodářský úpadek byly zřejmě nemalé. Až spory 

jeho synů definitivně umožnily plné propuknutí krize, kterou Boleslav, jak ještě uvidíme, 

očividně různými opatřeními a kampaněmi tlumil. Nemohl ovšem přilákat zpět bohaté 

kupce, kteří by sanovali hospodářské potřeby říše jeho otce, a nemohl najít žádný směr 

vhodný k dlouhodobé expanzi, která by snad řadu problémů vyřešila – byť krátkodobě –, 

                                                           
778 První zprávy o křesťanství mezi Maďary pocházejí z dob jejich intenzivnějších kontaktů 

s Byzancí (srov. v kapitole 5.3.6. pozn. 707 a dále v textu). Do šedesátých let lze zařadit zmínku 

o christianizačním úsilí, kterým se za zády císaře Oty I. pokoušel získat jejich spojenectví papež 

Jan XII. (Liudprand, Život Oty 6, AQ VIII, Darmstadt 1971, s. 502-503), viz též Barabás 2017, 

s. 116; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 136 a Koszta 2010. 
779 Srov. výše pozn. 747. 
780 Datuje jej tak např. Kosmas (KČK, I, 21, s. 41). Moderní česká literatura (naposledy např. 

Vaníček 2014, s. 158 a Lutovský 2006, s. 184-185) zpochybňuje toto datování, někdy v odvolání 

na kronikářovu snahu vyloučit Boleslava I. ze zásluh o pražské biskupství (viz Sláma 2006a, 

s. 208, pozn. 4) a přiklání se spíše k datu 972, doloženému např. AČe, s. 381. 
781 DSW I, 35, s. 51. Není zcela jisté, komu věnoval Widukind adjektiva naznačující více než 

ochotnou spolupráci s Říší. V kontextu nacionalistické historiografie minulých století působila tato 

věta jako příslovečný horký brambor, který mezi sebou přehazovali zastánci Boleslavovy a 

Václavovy „národní“ politiky (srov. pozn. 144). Zdá se, že dnes se literatura více kloní k tomu, že 

Widukind má v tomto případě na mysli Václava (např. Razim 2017, s. 56-57), s čímž se chystám 

v jiné studii nesouhlasit. 
782 Problému se chystám věnovat samostatnou studii, vycházející z podrobné obeznámenosti 

s Widukindovým dílem. Ve zkratce lze říci, že věta v kronice dává nejlepší smysl, pokud ji 

interpretujeme jako dodatečnou vsuvku z doby, kdy Widukind už psal o vládě císaře Oty I. 

(kterého de facto jinak než jako „císař“ v kronice po roce 955 nezmiňuje, vyhýbá se i použití 

jména „Ota“). Sporná je i Widukindova informace, která spojuje Boleslava I. s děním v září 967 

(DSW III, 69, s. 144) – jednak není jednoznačně nutné, aby byl kníže naživu ještě v době, kdy se 

odehrála bitva, na kterou mohl odeslat posily s předstihem, jednak lze Widukindův výrok snadno 

interpretovat jako vztahující se již k Boleslavovi II. Alternativní datování smrti Boleslava I. k roku 

972 (srov. výše) není příliš záhadné, pokud si uvědomíme, že oba letopočty v římských číslicích 

dělí jediné, snadno zaměnitelné písmeno (DCCCCLXVII vs. DCCCCLXXII). 
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když se kolem českého státního útvaru formovaly podobné a díky hospodářské situaci 

momentálně progresivnější státní projekty. Datum úmrtí Boleslava v roce 967 by zřejmě 

nijak neumenšovala jeho dosavadní zásluhy o vznik biskupství, který se realizoval až po 

jeho smrti (ať už ji datujeme do kteréhokoli z obou možných roků). 

  Ještě před koncem 60. let Ota totiž mohl konečně začít realizovat své plány na reformu 

církevní organizace v Říši. Po smrti jeho nevlastního syna Viléma, a především po smrti 

halberstadtského biskupa Bernarda se mu podařilo mezi novými kandidáty najít ke 

kompromisu ochotné členy církve, kteří jeho plány předem schválili a naplnili tak 

kanonickou podmínku zmenšení starých diecézí. Do plánu ovšem byly zahrnuty oblasti 

ležící i mimo Říši, či přímo kontrolované prostřednictvím dohledu markrabat nad 

některými polabskými knížaty. Křesťanská biskupství se podařilo založit v Oldenburku 

(supremaci si vymohl hamburský arcibiskup Adaldag), Merseburku, Žiči a Míšni 

(připadly Magdeburku).783 

  Vytvoření nové arcidiecéze se sufragánními biskupy na slovanských územích nicméně 

vyvolalo potřebu kompenzovat Mohuči její ztráty. Nebyl to ale jen franský metropolita, 

který ztrácel své pole působnosti, o misijní úkoly bylo připraveno např. i corveyské 

opatství. Je už vcelku přijímanou myšlenkou, že kompenzaci mělo v tomto směru 

představovat vytvoření nové diecéze v Praze a její podřízení Mohuči.784 Naopak relativně 

málo zatím v českém prostředí rezonuje myšlenka, že to byl i corveyský klášter a ve 

stejné době vznikající kronika Widukinda z Corvey, která přináší nepřímé zmínky 

o možném zisku nové diecéze pro mohučského metropolitu, jenž měl svrchovanost i nad 

tímto saským klášterem. V kontextu je pak jasné, že Widukind ve svém díle chválí 

Boleslava jako příkladného spojence říše785 a propaguje svatovítský kult786 – zmínky 

o Václavově kultu uvádí jaksi mimochodem, protože mohou na jednu stranu podpořit 

projekt nového biskupství, na druhou stranu oslabit svatovítské a tedy i corveyské zájmy 

v nové diecézi.787 To, že první biskup Dětmar přišel přímo z Corvey, není nikde výslovně 

zmiňováno, nicméně není zcela nemožné, že to byl právě velký saský klášter 

                                                           
783 K tomuto velmi rozsáhlému počinu se souhrnně v dané době vyjádřil např. KDM II, 22(14), 

s. 64-65. 
784 Např. Třeštík 2004, s. 181. 
785 Vedle sporné fráze zmíněné výše v pozn. 781 je Boleslav jako dobrý spojenec chválen 

paradoxně hned poté, co zahájí svou dlouholetou válku s Otou – DSW II, 3, s. 70. 
786 DSW I, 34, s. 46-48 a DSW III, 62, s. 137. 
787 DSW I, 35, s. 50-51. Tato úvaha zároveň vysvětluje, proč kronikář pověsti o svatosti Václava 

sice zmíní, ale odmítá se k nim dále vyjadřovat (místo aby je opominul úplně). 
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s potenciálními misijními aktivitami mezi Slovany,788 který mohl poslat prvního biskupa 

do nové diecéze mohučské metropole.789 

  Vznik nové pražské diecéze byl ovšem zřejmě opět pozdržen podobnými protesty 

dotčených biskupů jako v případě vzniku Magdeburku. Řešením se – stejně jako dříve – 

ukázala být až smrt nepřejícího řezenského biskupa Michala a ordinování nového biskupa 

s výhradou předchozího slibu budoucího souhlasu s oddělením části diecéze.790 Situace, 

kdy biskupství v Řeznu podléhalo území Boleslava I., daleko větší než samotné jádro 

diecéze, byla ale zřejmě dlouhodobě neudržitelná. Nástup nového řezenského biskupa 

v roce 972 zřejmě ještě stále nevyřešil celý problém, neboť brzy poté došlo k úmrtí Oty I. 

a nastalá vnitřní válka v Říši opozdila finální vysvěcení Dětmara do roku 976.791 

Nejzajímavější na celé věci je ovšem fakt, že se nedozvídáme o žádném protestu 

metropolity v Salcburku, který byl vznikem nové diecéze a hlavně jejím „přeřazením“ 

pod správu mohučského metropolity rovněž ochuzen o potenciální příjmy a prestiž. 

Arcibiskup Fridrich I. platil za císařova věrného přívržence a je tedy s podivem, že by se 

Ota I. nepokoušel situaci vyřešit tak, aby i on dostal za své ztráty nějaké kompenzace. 

Jako určitá možnost se ovšem nabízí nově se otevírající misijní prostor mezi Maďary. 

  Na přelomu 60. a 70. let 10. století se totiž politická situace v ostatních částech Evropy 

dále vyvinula směrem, který ukazoval, že pro Maďary nebude návratu od započaté cesty 

smíření se západem. Jednak byla definitivně poražena politická aliance Rusů a Maďarů – 

v roce 970 u Arkadiopole Jan Tzimiskes rozdrtil jejich společné vojsko. Vytlačil tak Rusy 

                                                           
788 Slovanská území dostal klášter do správy už v 9. století po porážce knížete Hostomysla, jak 

uvádí Dětmarova kronika – srov. dále pozn. 1169. 
789 Jméno Dětmar ostatně nalezneme hned vedle jména Widukinda v seznamu corveyských 

mnichů (Catalogus Abbatum et Nomina Fratrum Corbeiensium, MGH, SS 13, Hannover 1881, 

s. 276), nicméně samo není v dané době nijak neobvyklé (srov. další 2 výskyty na seznamu ve 

stejné době), takže se nejedná o nijak průkazný argument. 
790 Tento odklad asi nejlépe vysvětluje poněkud záhadný fakt, že zatímco o biskupství mělo být 

rozhodnuto už koncem 60. let (KČK, I, 22, s. 42-44 uvádí rok 967; APr, s. 119 dokonce 966), 

ordinace biskupa mohla proběhnout až o několik let později: AČe, s. 381 uvádí příchod biskupa 

k roku 974, stejně jako pozdní polské APT, s. 49. Je ovšem také možné, že analista prostě upravil 

datum vzniku biskupství podle udávané smrti knížete Boleslava v AČe (srov. výše pozn. 780 a 

782). Ta měla dle KČK založení biskupství bezprostředně předcházet (viz tamtéž). Za rozhodující 

doklad se ovšem považuje informace o Dětmarově svěcení – viz následující pozn.). 

Je otázkou, nakolik jsme schopni z kusých zmínek pramenů podchytit rozdíl mezi založením 

biskupství, jeho faktickým zřízením, ordinací a přijetím prvního biskupa a konečně jeho 

investitury. Mohlo jít o skutky od sebe vzdálené měsíce i roky. Biskup Dětmar, jak ostatně tvrdí i 

KČK I, 23, s. 44-45, mohl v nové diecézi působit s předstihem před svým oficiálním uvedením do 

funkce. Souhrně k tomu naposledy Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 231. 

Souhlas nového řezenského biskupa Wolfganga se zřízením biskupství výslovně uvádí ŽSW 29, 

s. 538. Církevní život v Čechách je zde popsán jako neuspořádaný, ale otázka zní, jestli jde 

(pravděpodobněji) o literární stylizaci, nebo komentář k reálným poměrům v perspektivní diecézi 

(takto Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 230). 
791 Za rozhodující bývá (viz např. Matla 2017, s. 101 či Kalhous 2004, s. 203) považována zmínka 

o svěcení štrasburským biskupem Erchanbaldem (Catalogi episcoporum Argentinensium, MGH, 

SS XIII, s. 323), datovatelná do počátku roku 976. 
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z Balkánu a definitivně ukončil období maďarských nájezdů. Ve stejnou dobu uzavřel 

spojenectví s císařem Otou, které hrozilo sevřít Maďary do kleští.792 Kníže Gejza, údajně 

syn Takšoně,793 jenž v tuto dobu (podle datování, které ovšem lze považovat za čistě 

hypotetické)794 nastoupil k moci, neviděl zřejmě jinou možnost než vybudovat na západě 

dlouhodobé spojenectví orientované především na Bavory, kteří vzdor mnoha 

nepřátelským obdobím v 10. století – jak jsme viděli – patřili k svým způsobem 

pravidelným (i když leckdy tichým) jednacím partnerům Maďarů. Úspěchy nové víry a 

Arpádovců, kontrolujících v Panonii především severozápadní Podunají, mohla podpořit i 

další politická změna. V této době totiž zcela jistě započal svou renesanci podunajský 

obchod a tradiční obchodní trasa mohla být ještě více vyhledávána židovskými kupci, 

protože císař Jan Tzimiskes byl jeden z mála byzantských vládců, který Židy 

pronásledoval.795 Ti pak mohli o to více využívat suchozemské trasy mimo jeho říši. 

  V roce 972 je pak výslovně doložena misijní akce směřující z Bavorska do Panonie – 

jejím organizátorem není nikdo jiný než budoucí řezenský biskup Wolfgang.796 Další 

misii zmiňuje – bohužel bez hlubších souvislostí – nekrologium kláštera Saint Gallen.797 

Zde zmíněný misionář Prunwart-Bruno je nadto obdařen biskupským titulem. Měli snad 

dokonce Maďaři v této době dostat také svého biskupa (podřízeného možná Salcburku 

jako kompenzaci za ztrátu Prahy)? Christianizace Maďarů měla sice prakticky teprve 

začít, ale misijní biskup mohl být dobrý přechodný způsob, jak tuto činnost zařadit do 

formálních struktur říšského episkopátu a poskytnout jí záštitu.798 

  Není bez zajímavosti, že v polovině 70. let je zmiňován – bez dalšího určení – i jakýsi 

moravský biskup.799 Ačkoliv kontext, v němž se jeho titul objevuje, nahrává interpretaci, 

že se jednalo o druhou diecézi, založenou vedle pražského biskupství a podřízenou 

                                                           
792 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 137 a Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 328. 
793 Viz ČUA 57, s. 126-127; ČHU 7, s. 28-29 a MK14 63, s. 311. 
794 Viz např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 131. 
795 Toto pronásledování zmiňuje např. Charanis 1947, s. 75. Bohužel se mi bohužel zatím 

nepodařilo k problému žádné podrobnější informace v dostupné literatuře nalézt. 
796 AEi 972, s. 267. Viz též ŽSW Prolog a 13, s. 525 a 530-531. 
797 Viz Libri anniversariorum et necrologium monasterii sancti Galli 2.II., MGH Necr. I, Berlin 

1888, s. 466. Teoreticky tento pramen může potvrzovat dopis, který odeslal Ota I. nebo jeho syn 

biskupu Pilgrimovi a kde je zmíněn misijní biskup Bruno (Codex epistolarum tegernseensium, 

MGH, Epp sel. 3, Berlin 1925, s. 101, č. 96). Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 137 uvádí 

Brunona jako misionáře, který mohl pokřtít Gejzu. Srov. též Barabás 2017, s. 116; Steinhübel 

2016, s. 175 a Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 329. 
798 O poznání pozdější doklady o misii jsou spojeny jednak se svatým Vojtěchem (srov. dále pozn. 

939) a poté např. ještě s Brunonem z Augsburgu (viz např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 

2013, s. 137). Oba misionáři by ovšem v Uhrách působili až v 90. letech 10. století, což je po mém 

soudu příliš pozdě na to, aby se do doby před smrtí knížete Gejzy vměstnaly všechny 

předpokládané události spojené se křtem země. 
799 Viz výše pozn. 81. Pro klasickou interpretaci se založením dvou rovnocenných biskupství 

v Praze a na Moravě, podřízených Mohuči, viz např. naposledy Sommer – Třeštík – Žemlička – 

Opačić 2007, s. 231. 
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Mohuči,800 jistě to není jediná možnost.801 Ačkoliv pozdějším zvykem je spojovat titul 

moravského biskupa s Olomoucí, lze říci, že v 10. století existovala jediná moravská 

(arci)biskupská tradice – a to ta spojená s hradisky v dolním Pomoraví.802 Zdejší oblast po 

mém soudu stále setrvávala pod kontrolou maďarských nájezdníků, a je proto bez 

problémů možné, že když byl hledán vhodný titul pro biskupa, který by se věnoval misii 

u Maďarů, mohl tento pojem být vzkříšen.803 Nemluvě o tom, že by se tak v podstatě 

naplnily dřívější ambice Salcburku kontrolovat prostor Moravy a Panonie. Proto 

moravská diecéze, pokud byla, byť krátkodobě, obnovena ve své dřívější existenci, mohla 

být spíše příspěvkem pro spokojenost ochuzeného salcburského arcibiskupa a sloužit 

spíše misijním účelům mezi Maďary než dotvářet síť biskupství v říši Boleslava 

Ukrutného.804 Existence „maďarského“ biskupa je naopak odborníky předpokládána 

z jistých náznaků v pramenech805 a lze ji dokonce považovat i za logickou: Existenci 

křesťanů (tehdy ještě nevyděleného) východního ritu mezi elitami i křesťanů obou ritů 

                                                           
800 Takto Žemlička 2017, s. 37. Obvykle se pak k těmto dvěma biskusptvím podle citu autora a 

geografické úvahy připojují další části předpokládané říše českých Boleslavů: Slezsko, Krakovsko, 

Sandoměřsko, Slovensko (viz např. Hudáček 2016, s. 118). V praxi by to ale mj. znamenalo, že 

moravský biskup by spravoval mnohem větší díl přemyslovské říše (ale také není jasné, jestli tu 

z hlediska církevních institucí bylo co spravovat). 
801 Srov. např. pochyby L. Havlíka (MMFH IV, s. 127-128). Moravský biskup je uveden v prosté 

řadě soudních přísedících (assessoribus) u „běžného“ procesu, kde mohl fungovat i jako nestranný 

zástupce jiné diecéze. Lze si představit, že jako biskup pověřený nově správou území na východní 

hranici Říše mohl mít více důvodů setrvávat s „kolegou“, který de facto řešil podobné problémy, 

byť každý mohli podléhat jiné metropoli. Pokud by obě biskupství vznikla společně, není také 

jasné, proč by nebyli oba noví biskupové společně i vysvěceni (na výše zmíněném – viz pozn. 791 

– seznamu svěcených biskupů moravský biskup zcela chybí). 
802 Existují i teze, že termínem „Morava“ se mohlo chápat tehdy bývalé sídlo velkomoravských 

knížat (viz Steinhübel 2016, s. 111-112). Zároveň by tak odpadl problém s titulaturou, kterou by 

„moravský“ biskup odvozoval netradičně od území, nikoliv města. 
803 Obnovení moravského titulu bylo možné také považovat za snazší z hlediska církevního práva 

– císař ani arcibiskup se v tomto směru dokonce ani nemuseli dovolávat souhlasu papeže se 

vznikem nové diecéze. 
804 Nebylo by také třeba, aby později svatý Vojtěch „sjednocoval“ diecéze pod vládou Prahy. 

Moravská diecéze se mohla pražské dotýkat hranicí ve směru od západu k východu na střední 

Moravě a zájmy obou hierarchů se tak v podstatě míjely, i když Vojtěchovy měly sahat až 

k Tatrám a na dnešní západní Ukrajinu (srov. dále). 
805 Vedle již zmíněného biskupa Brunona se o existenci vyššího církevního hodnostáře na dvoře 

Gejzy zmiňuje neurčitě KDM VIII, 4(3), s. 496-497 (ab antistite suo); zakládání biskupství 

připisuje Gejzovi i LŠV 3, s. 379. Někteří (nejen) maďarští historikové (viz např. Barabás 2017, 

s. 120-121; Graczyńska 2016, s. 37; Steinhübel 2016, s. 175-176 a 228; Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 132, 155 a 333; Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 350-351, ale i 

Györffy 1983, s. 177) předpokládají existenci „misijního“ biskupství (jež by mohlo být buď 

podřízeno papeži, nebo pravděpodobněji Salcburku) sídlícího v praxi zřejmě ve Veszprému. To by 

ovšem znamenalo jednak právní vytvoření nového biskupství „na zelené louce“ (i když k tomu 

zřejmě byl Ota I. oprávněn, jak ještě uvidíme), ale především by pak tento biskup musel předat své 

prvenství v maďarské/uherské církvi nově zakládané arcidiecézi v Ostřihomi (nebo se odsud do 

Ostřihomi odstěhovat). V Uhrách kolem roku 1000 nejsou doloženy žádné podobné spory 

o primát, jaké naznačuje Dětmar z Merseburku v piastovské říši, kde došlo k zřejmě poněkud 

komplikovanému předání primátu Poznaně novému arcibiskupství ve Hnězdnu (srov. dále 

v kapitole 5.3.12). Není ale nemožný ani scénář, podle nějž by titulární biskup „moravský“ sídlil 

v praxi na zcela jiném, pro Arpádovce příhodnějším místě, tedy i ve Veszprému (Ostřihom mi 

ovšem stále připadá jako pravděpodobnější volba). 
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mezi prostým (zejména pak slovanským) obyvatelstvem je možno v Panonii důvodně 

předpokládat. Pro ně všechny mohl biskup sloužit jako důležitá instituce a jeho 

jmenování by tedy bylo možno snadno ospravedlnit. Vyšší hodnostáři byli do Uher už 

vysláni z Byzance a Říma806 a nelze tedy mluvit o tom, že by jmenování biskupa pro 

Panonii v rámci říšské církve přišlo brzy. Říši mohlo dokonce hrozit, že by zde v tomto 

ohledu ztratila veškerý vliv.807 

  Proti existenci moravského či uherského biskupství se nicméně zcela jistě musela 

vyhranit především pasovská diecéze, reprezentovaná známým biskupem Pilgrimem. Ať 

už byl moravský biskup podřízen Mohuči, nebo Salcburku, ať byl pověřen správou území 

na Olomoucku, či spíše od Moravy dále do Podunají, ať už vůbec existoval, či 

neexistoval biskup určený pro správu Panonie – v 70. letech se Pilgrim pokusil na tuto 

oblast vznést nároky i proti svému metropolitovi, přičemž by sám dosáhl arcibiskupského 

pallia.808 Zřejmě mohl mít reálné zásluhy o christianizaci Maďarů, nicméně v listech je 

nejen zveličoval, ale také napojoval na fiktivní historickou tradici arcibiskupství 

v Lorchu. Vznik těchto padělků po mém soudu podporuje myšlenku, že ve hře byla i 

samostatná diecéze pro Podunají, čehož se právě Pilgrim chtěl chopit, či spíše předejít 

tomu, aby nový biskup omezil jeho budoucí misijní zásluhy a zisky. Jak ještě zmíním, 

Pilgrimův zásah může být jedním z důvodů, proč už o maďarském či moravském 

biskupovi do roku 1000 neslyšíme. 

  Ve stejné době, kdy vzniká nová duchovní správa v Praze a zřejmě se též začalo 

uvažovat o christianizaci Maďarů, se objevuje i zmínka o vzniku správou piastovského 

území pověřeného biskupství,809 které bývá někdy umísťováno do Poznaně.810 V polském 

                                                           
806 Snahy maďarských náčelníků o přímé jednání s papežem musel Ota I. zastavit i za cenu 

zadržení misie (zmíněné výše v pozn. 778). 
807 Existuje i teze, že ve skutečnosti se toto nové „misijní spojenectví“ s Říší zrodilo ze snah 

knížete Gejzy vybudovat si protiváhu proti již z Byzance christianizovaným Gyulovcům 

v Sedmihradsku (Vargha 2019, s. 140). 
808 Tuto Pilgrimovu aktivitu dokládají listiny, které nechal vyhotovit – buď jako falza, nebo 

k zamýšlenému potvrzení papežské kanceláři (jejich přehledná edice vyšla u nás v MMFH III, 

s. 129-30 (č. 112), 246-251 (č. 113), 254-259 (č. 122), 266-271 (č. 127-129) a 273-278 (č. 131). 

Jeho metropolita ovšem odpovídal na tyto snahy prakticky stejným postupem (tamtéž s. 123-129 

(č. 110-111) a 278 (č. 132). Jistou spojitost s Pilgrimovými falzy pak může mít i tvrzení legendisty 

Kristiána, že na Moravě pod Metodějem fungovalo sedm sufragánních biskupství (ŽUV 1, s. 14-

15). Mohlo ale rovněž jít jen o literární nadsázku (srov. ŽUV komentář, s. 139). Pilgrimovými 

falzy se naposled obšírně zabýval Erkens 2011. Viz též Jagošová 2015, s. 146. 

K Pilgrimovým reálným zásluhám o christianizaci Panonie viz např. Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 136-137. 
809 Srov. zprávy českých a polských análů, vztahujících se obvykle k roku 968: AČe, s. 380; APK, 

s. 23; APS, s. 129. Pouze (krakovské) Anály tzv. Trasky (APT, s. 49) uvádějí datum 970 – shodují 

se tak s informací KDM, viz pozn. 783 – a počátek církevní správy spojují s enigmatickým 

biskupem Prochorem (viz pozn. 344). 
810 O poznaňském biskupství (navíc zapojeném do struktur magdeburského arcibiskupství) mluví 

od počátku KDM (srov. výše pozn. 783). Sídlo biskupa je snad poměrně nesporné (Strzelczyk 

2016, s. 143 nebo Ożóg 2016, s. 115). Přinejmenším u biskupa Ungera, druhého piastovského 
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bádání přetrvává snaha vidět diecézi jako misijní biskupství, přímo podřízené papeži, 

ačkoliv o tomto fenoménu prakticky v pramenech nečteme.811 Lze naopak říci, že pokud 

bychom přistoupili na fakt, že biskupství bylo od počátku založeno jako východní výspa 

magdeburské diecéze, snáze by vše zapadlo do informací o dobovém dění, a dokonce 

bychom mohli mluvit o vcelku provázaném systému.812 

  V debatě, při níž se především váhá mezi „zásluhou“ císaře a papeže o vznik nových 

diecézí, se často zapomíná, že papež Jan XIII. byl do značné míry „císařovým člověkem“ 

na papežském stolci. Zřejmě by jen těžko činil něco proti zájmům Oty I., nemluvě o tom, 

že v klíčových letech 967 a 968 byl Ota sám v Itálii přítomen.813 O Vánocích 967 

korunoval Jan dvanáctiletého Otu II. císařem a společně s jeho otcem pracovali na 

vytvoření magdeburské provincie. I to podporuje možnost, že Poznaň byla de iure 

považována za zájmovou oblast Magdeburku, i když biskupství zde mohlo být zpočátku 

chápáno jako misijní a s papežskou ochranou. Podobně i Měšek sám byl spíše nakloněn 

přátelským vztahům s Otou a nového biskupa by zřejmě přijal spíše v rámci podobného 

plánu než císaři navzdory. Vznik nové diecéze, náročný jistě z hlediska různých zdrojů 

(od lidských až po čistě materiální)814 musel být jistě podporován zvenčí a jeví se jako 

logičtější, aby tato podpora proudila spíše z bližších oblastí Říše než ze vzdálené Itálie.815 

                                                                                                                                                               
biskupa, je sídlo v Poznani doloženo i tamní katedrální (?) architekturou, blížící se stylově 

klášternímu kostelu v Memleben (Sikorski 2017, s. 206; Pauk 2017, s. 58; Ożóg 2016, s. 106 a 

Urbańczyk 2015, s. 232), kde byl Unger původně opatem (k biskupovu původu viz dále pozn. 

1476). K poznaňské církevní architektuře naposledy Kóčka-Krenz 2016. 
811 Zpráva Dětmara je tak interpretována jako ovlivněná falešným nároky Magdeburku. Viz např. 

von Güttner-Sporzyński 2017, s. 167; Strzelczyk 2016, s. 40, 136-139 a 143 nebo Ożóg 2016, s. 

112 a 114-115. Srov. také Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 120. Výraznou a logickou 

pochybnost o možnosti papežské exempce nedávno vyslovil Pauk 2017, s. 253. 
812 Hlavním argumentem zde je především opakovaně zmíněná Dětmarova zpráva. Za 

významného podporovatele této teze v moderní literatuře bych označil např. Pauk 2017, s. 255-

256. Již kolem roku 1000 se každopádně arcibiskupové na Labi snažili prosazovat myšlenku, že to 

právě oni jsou faktickými hlavami polské církve. Srov. např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 

2013, s. 145. 

I úřední prameny jsou bohužel dvojsečné – např. list, jímž Ota I. oznamuje založení 

magdeburského arcibiskupství (MGH, DD O I, Hannover 1879-1884, s. 502-503, č. 366), na jedné 

straně použije formulaci metropolitanum totius ultra Albiam et Salam Sclavorum gentis modo ad 

deum converse vel convertende, což by snad mohlo zahrnovat i piastovské oblasti, na druhou 

stranu výslovně Poznaň nikde nezmiňuje (srov. Strzelczyk 2016, s. 140). 
813 To si uvědomuje i Ożóg 2016, s. 111, když spojuje žádost o nové biskupství se zprávou 

Widukinda z Corvey, že poslové vévody Měška zřejmě přinesli do Itálie Otovi I. meč, jenž 

v posledním boji odložil jeho rebelující bratranec Wichman (DSW III, 69-70, s. 145-146). Tato 

teorie sama o sobě po mém soudu ale musí předpokládat zapojení císaře. Je jen velmi málo 

pravděpodobné, že posel s touto zbraní by tajně vyhledával v Itálii papeže a za zády císaře mu 

předával žádost o založení biskupství. 
814 Pauk 2017, s. 253 při té příležitosti připomíná především relikvie. 
815 Jurek 2015, s. 42-44, ale i Strzelczyk 2016, s. 108-111 (i když předpokládá, že samotné Sasko 

mělo málo sil k provádění další misie a spojuje christianizaci Polska spíše s Bavorskem a 

Lotharingií). K tomuto argumentu je nutno připočíst fakt, že i v 11. století vnímáme překvapivě 

málo snah papežů věnovat se piastovským záležitostem – ani obhajobu Polska proti Břetislavovi 

(KČK naopak zdůrazňuje, že ze strany papeže se celou záležitost podařilo vyřešit adekvátními 
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Nezdá se mi taky pravděpodobné, aby piastovská říše, o níž donedávna zbytek Evropy 

neměl tušení, získala svého biskupa od papeže bez císařského zprostředkování jen rok či 

dva poté, co její vládce přijal křest. Také další vývoj po mém soudu naznačuje velké 

propojení mezi říšskou a piastovskou církví, které mohlo fungovat od samého počátku.816 

  Není tedy nemožné, že celý teoretický plán tří nových biskupství za hranicí úžeji 

chápané Říše – tedy Poznaně, Prahy a maďarské Moravy – vznikl jako jednotná 

myšlenka, která v sobě obsahovala nemalé množství protivah a kompenzací. Uspokojeni 

měli být jak biskupové (dílčími majetkovými koncesemi), tak arcibiskupové (prakticky 

všichni říšští metropolité by získali nová, perspektivní území a misijní oblasti na jejich 

periferii). Provincie v Salcburku by tedy obdržela nové biskupství v Podunají a misijní 

prostor ve východní Panonii (zřekla by se ovšem Prahy). S pražským biskupstvím by se 

pojily misijní možnosti na východě říše Boleslava Ukrutného, to vše určeno ke cti 

mohučské metropole (která ztratila severovýchodní Sasko).817 Magdeburk, nová 

arcidiecéze na severu by se dočkala perspektivního biskupství (v Poznani) a misijního 

prostoru ve východním Pobaltí. K tomu lze přičíst ostatně i hamburského metropolitu, 

který by podobně vedle svrchovanosti nad oldenburskou diecézí mohl počítat s dalšími 

plány na šíření křesťanství do Skandinávie. Plán by vyhověl ambicím českých knížat a 

zaručil další úspěšný rozvoj misijních plánů na relativně nově christianizovaných 

územích (ať už se tím míní Polabí, nebo Polsko a Uhry). Vedle rozložení „poct a 

perspektiv“ by ale arcibiskupové rovnoměrně nesli také zátěž, která by byla s těmito 

projekty spojená – lidskou i materiální. Tento faktor po mém soudu nelze podceňovat. 

  Jedná se o teorii, kterou poloprázdná mozaika pramenů potvrzuje jen v náznacích. Lze 

ale říci, že bychom podobný plán mohli považovat za snáze rozpoznatelný ve zprávách 

o soudobém dění než podobnou teoretickou ambiciózní koncepci, která se váže na 

politiku Oty III. kolem roku 1000.818 Především lze ukázat na konkrétní událost, kde by 

tento plán mohl nabýt jasných obrysů, být definován jako celek a být dohodnut prakticky 

se všemi účastníky naráz – velkou synodu v Quedlinburku v roce 973. Zde byli přítomni 

poslové všech dotčených perspektivních christianizovaných kmenů, ale i většina říšské 

hierarchie. To, že se ve výsledku ne všechny aspekty tohoto plánu podařilo realizovat 

v úplnosti (některé skoro vůbec), bychom mohli přisoudit faktu brzké smrti Oty I. a 

rozbrojů, které po ní následovaly. 

                                                                                                                                                               
finančními dary z české strany – II, 6-7, s. 91-93), ani zapojení do renovace tamní církve, která 

byla spíše (a logicky) vedena z Říše (srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 388). 
816 Typická je přítomnost kléru, který zřejmě pocházel z oblastí Říše (viz blíže v pozn. 1688). 
817 Vysvětlení o připojení Prahy pod Mohuč coby kompenzace za ztráty ve prospěch Magdeburku 

je už tradiční teze – naposledy např. Matla 2017, s. 103. 
818 O politice renovatio imperii se budu vyjadřovat níže v odpovídající kapitole 5.3.12. 
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  Quedlinburský sjezd tedy představuje jakousi labutí píseň vlády Oty I. Byl svolán na 

Velikonoce 973 ke hrobu jeho otce a měl potvrdit a demonstrovat roli otonské Říše ve 

střední Evropě.819 Byli zde, jak už jsem naznačil, přítomni všichni důležití vládci 

z bezprostředního okruhu říšské vlády, nově také maďarská delegace, a dokonce i 

poselstvo Byzantinců.820 Obvykle bývá na tento sněm kladen skutečný vznik pražské 

diecéze,821 který byl snad stvrzen předběžným jmenováním biskupa Dětmara.822 Po smrti 

řezenského biskupa Michaela v září 972 by už vůbec nic nepřekáželo realizaci tohoto 

plánu, ale k Dětmarově investituře mělo z politických důvodů dojít asi ještě později. 

K této události bych také zasadil i (ve výsledku přechodné) jmenování biskupa na 

Moravě, kterým mohl být například zmiňovaný „biskup“ Bruno.823 Titulárního biskupa 

Moravy mohli maďarští poslové, účastnící se na sněmu, rovnou doprovodit na dvůr 

Gejzy.824 Systém tří biskupství, která měla formálně obohatit tři německé provincie, by 

tak byl dotvořen v úplnosti („poznaňský“ biskup byl jmenován již dříve, protože zde 

nepřekážely nároky starších diecézí). Kvůli dalšímu vývoji nicméně měla ze všech 

metropolí pouze Mohuč možnost ze svých zisků těžit dlouhodoběji. 

  V Quedlinburku se také řešil závažný spor, který vypukl mezi Měškem a markrabím 

Hodonem z Lužické marky. O rok dříve došlo k vzájemnému boji, o kterém nás 

informuje Dětmar.825 Měšek i Hodo se zřejmě snažili expandovat v povodí Odry směrem 

na sever a jejich zájmy se zde srazily. Příznačné je, jak měl ovšem situaci hodnotit císař 

Ota – oba svářící se velmože vyzval k míru a celou věc odložil k rozsudku na následující 

sněm. Nestál tedy nijak jednoznačně za „svým“ markrabětem a Měška jasně považoval 

rovněž za „svého člověka“. Tento přístup může napovědět mnohé o podobě vzájemných 

vztahů mezi Říší a velmoži za její hranicí. Na sněm musel ovšem Měšek přijít dostatečně 

kajícně a svou pozici podpořit odevzdáním syna (asi Boleslava Chrabrého) jako 

rukojmího.826 

 

                                                           
819 Srov. níže 6.4.1. 
820 Nejpodrobnější informace přinášejí KDM II, 31(20), s. 76-77 a ANV 973, s. 11; též AHi 973, 

s. 23 a AHL 973, s. 42. Vcelku okrajově se o tomto sněmu zmiňuje Widukind: DSW III, 75, 

s. 152. 
821 Razim 2017, s. 287 a Třeštík 2004, s. 181, pochyby má ovšem Razim 2017, s. 225 i Kalhous 

2004, s. 199-200. 
822 Srov. výše pozn. 790. 
823 Srov. výše pozn. 797. 
824 Občas bývá sněm uváděn jako místo, kde byla misie teprve domluvena (Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 137). Tomu ovšem protiřečí výše zmíněná (viz pozn. 796) účast budoucího 

řezenského biskupa Wolfganga na misii už před tímto termínem. 
825 KDM II, 29(19), s. 74-77. Tuto zprávu ovšem zajímavě zhodnotil ve své vojtěšské legendě i 

Bruno z Querfurtu – viz ŽVB1, s. 8-9 a ŽVB2, s. 50. V moderní literatuře k této bitvě a jejím 

souvislostem naposledy Jurek 2016 či Strzelczyk 2016, s. 156-157. 
826 Srov. zprávu ANV výše v pozn. 820 a Razim 2017, s. 224-225. Jisté pochyby vyslovil 

Strzelczyk 2016, s. 166. 
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5.3.9. Střední Evropa po smrti Oty I. 

  Nejprogresivnější vývoj v této době sledujeme zřejmě pod vládou Arpádovců. Jejich 

kníže Gejza dokázal především sjednotit maďarský kmen, snad za cenu rozsáhlých 

vojenských a politických operací.827 Gejza přijal, jak jsme již zmínili, křest a dal pokřtít i 

svého zřejmě již narozeného syna, který už předtím dostal pohanské jméno.828 Sám však 

zřejmě považoval celou záležitost za rámcově formální, alespoň pokud máme věřit 

slovům kronikáře Dětmara,829 který v mnoha ohledech ovšem působí jako milovník 

různých anekdotických příběhů a mohl si celou historku přibarvit. Historická literatura 

zatím relativně váhá, jak přesně chápat Gejzovu moc. Podle jednoho z pohledů už v této 

době Arpádovci drželi v rukou pevně moc nad celou Panonií a byli přinejmenším 

formálními suverény celého „kmene“.830 Podle jiných názorů v tuto chvíli v rukou Gejzy 

zatím zřejmě byla pouze jistá část Panonie – severozápadní Podunají,831 snad i 

Nitransko832 a nepřímo též oblasti kolem Balatonu, středního Dunaje a Matry.833 Na 

                                                           
827 Je otázka, nakolik lze tyto proměny doložit a popsat s pomocí pramenů. I pozdější uherské 

prameny skutečně do jisté míry chápou Gejzovu vládu jako přelomovou co do politické správy 

kmene (ČHU 7, s. 28-29 a MK14 10, s. 263). Hlavním argumentem pro sjednocení moci v jeho 

době je fakt, že v této době už prakticky neznáme žádnou další linii Arpádova rodu, který byl, jak 

jsme viděli, velmi rozvětvený, a zmizí i všichni ostatní vládci s různými tituly (viz např. Engel 

2001, s. 26; Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 331 a 341-342). Gejza je dobovými zdroji 

považován za bezskrupulózního a poměrně násilného panovníka „starých časů“ (viz LŠV 2-3, 

s. 378-380, částečně i LŠM 2, s. 394 a z nich zřejmě vycházející ČHU 76, s. 158-159; srov. též 

popis jeho vlády v KDM VIII, 4(3), s. 496-499). Snad se tu tedy odráží násilný průběh jeho 

sjednocovací a christianizační politiky. Další indicií svědčící pro tuto teorii je fakt, že o dosud tak 

výbojných Maďarech v pramenech do konce století sotva slyšíme až na drobné výjimky uvedené 

níže. (Uzavírání míru se sousedy připisuje Gejzovi stereotypně i LŠV 2, s. 379.) Snad i to je 

dokladem, že v této epoše se elita kmene více zabývala domácí politikou. 
828 Známost jeho pohanského jména Vajk (paradoxně ho zná saská KDM IV, 59(38), s. 198-199) 

naznačuje, že Štěpán se narodil v době, kdy ještě Maďaři křest (zcela) nepřijali (viz např. Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 137). Ve středověku uváděné datum narození krále bylo 967 

(ČHU 43, s. 100-101) nebo 969 (MK14 63, s. 312), což snad lze považovat za přibližně 

pravděpodobné. LŠM 2, s. 394 pak neuvádí konkrétní datum, ale zato místo narození – Ostřihom. 
829 Dle výše zmíněných zpráv kronik a legend měl Gejza ve svém příklonu ke křesťanství ukázat 

asi jedinou pozitivní vlastnost. I jeho vztah ke křesťanství byl ovšem poněkud laxní, resp. se měl 

odehrávat v archaickém polyteistickém přístupu – dle Dětmara uctíval totiž také původní božstva. 

Srov. podobný popis uherského křesťanství v ŽVB2 23, s. 61. 
830 Srov. dále debatu o povaze moci mezi Maďary v kapitole 6.1. 
831 Srov. výše zmíněné informace o nejstarší doložené arpádovské doméně v pozn. 329. 
832 Území Slovenska bude v pozdější době náležet k oblastem opory Arpádovců (srov. dále popis 

Koppányova povstání v MK14, pozn. 968, ale i neurčitou zmínku ČHU 78, s. 162-163), není 

ovšem jasné, odkdy jej drželi. Položení jejich sídelního hradu v Ostřihomi ovšem naznačuje, že 

přinejmenším severní břeh Dunaje mohli mít pod svou kontrolou velmi brzy. 
833 Geografie předkřesťanské maďarské Panonie je ovšem podobný oříšek jako sestavování 

arpádovského rodokmenu a vůbec seznamu knížat z této doby. Vedle vcelku jistých oblastí 

zmíněných v textu se někdy uvádí jako Arpádovské i Biharsko (dle Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 129 horní Potisí) a jiné regiony. Viz též Berend – Laszlovszky – Szakács 

2007, s. 345. Naposledy např. Hudáček 2016, s. 202 navrhl vcelku inspirativní úvahu považovat za 

původně arpádovská prostě ta území, o jejichž dobývání nemáme z doby přelomu 9.-10. století 

žádné zprávy. To by k výše zmíněným oblastem dodalo ještě budoucí oblast Boršodu a Podkarpatí, 

které mohlo fungovat jako přístupová cesta v době záboru země, a proto hrát z mého pohledu i 

symbolickou roli v pozdějších tradicích. (Sám ovšem pak jinde na s. 219-220 považuje za přímé 

arpádovské državy v této době pouze medium regni v Zadunajsku.) 
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zbytku území by tak tradice Arpádova rodu měla sice svůj ohlas, vládla tu ale jiná 

knížata. Jak již bylo naznačeno v kapitole 4.4, zejména v Sedmihradsku a v jihovýchodní 

Panonii na řece Maroši u hranic s bulharským územím se na počátku 11. století objevují 

panovníci svým způsobem nezávislí na Štěpánově vládě.834 Do oblasti už proniklo řecké 

(či bulharské) křesťanství.835 Úvahu o podstatě moci v maďarském kmenovém svazu 

budu později rozvádět samostatně v kapitole 6.1, kde zvážím i tuto situaci. V této době je 

ovšem ještě třeba zmínit Gejzovu ženu Sarolt,836 která byla členem právě zmíněné 

sedmihradské dynastie.837 Tento sňatek může ovšem být interpretován různě. Pokud 

připustíme nezávislost Gyulů, pak se Gejza pokoušel spojením s východními sousedy 

budovat pevnější pozici uvnitř Panonie. Je možná ale i opačná interpretace, podle níž by 

příbuzenství s vládnoucím rodem vedlo Gyuly k sebevědomému a v důsledku rebelskému 

vystoupení i přesto, že byli Arpádovcům jasně podřízeni. 

  Kromě zřejmě dlouhodobé aliance s Bavory, která měla později udržet u moci Gejzova 

syna Štěpána, lze s jistotou za důležitý faktor pro vládu Arpádovců považovat 

obnovovanou vodní cestu po Dunaji, která z arpádovského území pokračovala buď na jih 

po řece na území Bulharů a k černomořským obchodním stanicím, které nyní začala 

ovládat Byzanc, nebo po souši a menších řekách do Kyjeva přes dnešní Užhorod a 

průsmyky v Karpatech. Gejzovo sídlo v Ostřihomi kontrolovalo jeden z důležitých bodů, 

kde se lodní doprava po Dunaji mohla dělit na tyto dva směry. Ostřihom a o něco 

východněji položený hrad Visegrád patřily později dlouhodobě k jádrům uherské 

královské moci.838 

  Severně od Podunají se začaly zvolna projevovat první náznaky krize, i když zatím 

zaobalené do „běžného“ politického soutěžení. Polovina 70. let 10. století je zde spojena 

s politickými rozbroji v otonské Říši. V první řadě šlo o konflikt mezi bratranci Otou II. a 

Jindřichem II. Svárlivým. Pokus Oty II. omezit bratrancovu moc nad jižními vévodstvími 

                                                           
834 Srov. níže kapitolu 5.3.13, pozn. 1049 a 1050. 
835 K Sedmihradsku srov. výše pozn. 712 a k Ajtonyovu knížectví srov. výše pozn. 359. Informace 

o Ajtonyově křesťanství jsou sice až z výrazně pozdější doby, ale jejich autoři si rozhodně neměli 

důvod křesťanskou víru svého nepřítele vymýšlet. 
836 Kvůli pozdějším zprávám, založeným zřejmě pouze na narativu UPK 3-4, s. 132-137, se 

v literatuře objevuje také jméno Adelajda/Adéla. Tato údajná sestra polského knížete Měška je 

ovšem s velkou pravděpodobností pouze konstrukcí kronikáře, který se snažil vybudovat obraz 

dlouhodobých pevných vztahů mezi Uhry a Polskem a nezdráhal se postupovat i za pomoci 

vytváření zcela fantastických postav a dějů. Z nejnovějších autorů bere vážně tuto postavu 

především Homza 2017, s. 169-210 a týž 2009, s. 60-72. Kriticky Bagi 2015, s. 146-148. 
837 Toto manželství (či alespoň příbuzenství mezi Gyulou a Štěpánem) jednoznačně dokládají jak 

pozdější uherské prameny jako ČUA 27, s. 64-65; ČHU 43, s. 102-103; MK14 63, s. 311-312 a 

tamtéž 65, s. 314, tak dobové říšské anály AHi 1003, s. 29 a ANV 1003, s. 16, které lze považovat 

za klíčového svědka. Jen nepřímo potvrzuje tuto informaci také KDM VIII, 4(3), s. 496-497, která 

ovšem uvádí zcela odlišné jméno Prokuj (Procui) (ostatní detaily by ovšem mohly příběhu 

odpovídat). Existují i teorie, že se jedná o dvě různé osoby (naposledy přehledně Hudáček 2016, 

s. 146), ale pokud mohu soudit, zůstávají v menšině. 
838 K celé problematice obchodních cest dále podrobněji v kapitole 6.3. 
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vedl v letech 973-974 k závažnému politickému střetu. Jindřich II. úspěšně obnovil 

bavorsko-českou alianci, k níž se zřejmě v návaznosti na vztahy se svým švagrem 

Boleslavem II. Pobožným přidal i polský vládce Měšek.839 K otevřenému boji v Říši se 

Jindřich zatím neodhodlal, nicméně rovnováha vztahů zde byla narušena. O rok později, 

když polevil Otův dohled nad rebelským bratrancem, vypukly otevřené boje. K povstání 

se vedle dlouhodobých saských nespokojenců přidali i oba slovanští vládci. Otova 

kampaň roku 975 byla úspěšná v Bavorsku a podnikl zřejmě taky vcelku úspěšný vpád do 

Čech,840 na který ale zareagovali Češi výpadem do Bavorska.841 Podobně dopadlo o rok 

později pronásledování Jindřicha, který se na území Čech uchýlil do exilu. Otova armáda 

byla u Plzně překvapena a poražena, takže se znovu musela stáhnout.842 Napotřetí se 

tažení odvíjelo již zcela nešťastně pro útočníky – po velkých ztrátách, které podpořila 

nákaza v císařském táboře, Boleslav II. svému suverénovi nabídl smír, který byl ovšem 

jistě dohodnut i za jeho podmínek.843 Rozsáhlé boje oficiálně ukončilo až příměří 

v Quedlinburku roku 978, které dopadlo nejhůře pro „domácí“ vzbouřence. Obě 

slovanská knížata se demonstrativně poddala moci mladého císaře844 a politická situace 

očividně nedovolovala Otovi zacházet s jejich úřady podobně, jako s úřady říšských 

vévodů. Ve stejné době ovšem mohlo začít vzájemné odpoutávání Měška a Boleslava, 

jelikož smrt Boleslavovy sestry a Měškovy ženy Dobravy vedla z dlouhodobého hlediska 

k hledání nových politických partnerů.845 Zatímco Boleslav se přidržel staré aliance 

s Bavorskem, Měšek zřejmě začal i po porážce dosavadních bavorských spojenců hledat 

nové spojence v Sasku. Odtud pocházela jeho druhá žena Oda z Haldensleben846 a také 

první žena jeho nejstaršího syna Boleslava (Chrabrého) – dcera míšeňského markraběte 

Rikdaga.847 Zároveň provdal svou dceru do Skandinávie, aby tak rozšířil okruh 

potenciálních spojenců.848 Podmínkou Měškova prosazení na Baltu muselo ovšem být 

                                                           
839 ANV 974, s. 12 a AHL 974, s. 42. Dlouhodobého česko-bavorského spojenectví si ostatně 

všímá i Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 140 a 144. K důvodům účasti Měška např. 

Strzelczyk 2016, s. 166-168. 
840 ANV 975, s. 13 a AHL 975, s. 42. 
841 ANV, cit. v předchozí pozn. se zmiňují, že Češi pak podnikli odvetný úder na statky altašského 

kláštera – dá se tedy říci, že Ota zřejmě nedosáhl, čeho chtěl. 
842 Druhý nájezd k roku 976 zmiňuje pouze KDM III, 7(5), s. 104-105. K Jindřichovu exilu viz též 

AHi 976, s. 23. Do této doby je také zřejmě možné klást i další odvetný nájezd Čechů na Žič, který 

Dětmar z Merseburku (KDM III, 18(11), s. 120-121 a VI, 50(34), s. 336-337) spojil až se 

slovanským povstáním o sedm let později. 
843 K tažení AHL 977, s. 42 a 44, jeho pro Otu nešťastný výsledek popisují podrobně ANV 977, 

s. 13. 
844 ANV 978, s. 13 a AHL 978, s. 44. K této válce mezi Čechy a Otou II. obecně naposledy Razim 

2017, s. 186-187, 195-196; 227-228 a 268. 
845 K datu úmrtí (977) srov. zprávu KČK výše v pozn. 771 a APS, s. 129. 
846 KDM IV, 57(36), s. 196-197. K Odě naposledy Pac 2017. Bohužel nemůžeme sňatek s jistotou 

datovat (tamtéž, s. 236-239) 
847 KDM IV, 58(37), s. 198-199. Strzelczyk 2016, s. 180 sňatek datuje zhruba do let 980-984. 
848 Měškova dcera, známá později jako Svatoslava nebo Sigrid, se nejprve provdala za Erika 

Vítězného (ČBH II, 35, s. 95) – s ohledem na úmrtí krále kolem roku 995 muselo k sňatku zřejmě 
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úspěšně dokončení jeho expanze na sever. Zdá se, že právě v této době začala výstavba 

Kolobřehu, později spojeného s piastovskou mocí. Zároveň došlo k obnově starých hradů, 

tak jak jsme to viděli už v předchozích „generacích“ ve Velkopolsku.849 Tato etapa je také 

spojená s moderními nálezy velkého množství dobového stříbra, které sem očividně 

mířilo ze severu. Je dost dobře možné, že s těmito zdroji prostě Měšek staré spojence 

z Čech ani nepotřeboval. 

  Sledovat postupný rozpad česko-polských vztahů můžeme s ohledem na další politické 

dění. Česká říše se zřetelně dostávala do stále větších problémů navenek. Zatímco na 

západě byla situace po quedlinburském smíru roku 978 poněkud klidnější,850 na východě 

se musela Boleslav, jehož území sahalo zřejmě až na dnešní severozápadní Ukrajinu, 

potýkat s možnou expanzí knížete Vladimíra. Ten měl sice podle některých zdrojů i 

českou manželku,851 nicméně v momentálním rozšiřování území na úkor svých možných 

příbuzných mu to rozhodně nebránilo.852 Česká přemyslovská říše tak musela nejen 

překonávat nemožnost expanze, ale dokonce i zmenšování území. V praxi to muselo pro 

přemyslovskou moc znamenat těžké zkoušky. V roce 981 tak říše ztratila svůj 

nejvýchodnější díl.853 Moc knížete ovšem stále nebyla narušena do té míry, že bychom 

v pramenech mohli sledovat zcela krizové dění. Ekonomicky musel být stále schopen 

udržovat přinejmenším dostatečnou družinu, která by bránila stávající hrady a spojnice 

                                                                                                                                                               
dojít ještě za života Měška. K otázce viz např. Morawiec 2015, kde (s. 126) sňatek datován do let 

983-984; podobně Urbańczyk 2015, s. 45-46. 
849 Urbańczyk 2015, s. 158. Zdá se, že Měšek také důsledněji opevnil dolní Odru. Ożóg 2016, s. 81 

uvádí přestavbu hradisek v jádru říše už o dekádu dříve. 
850 Nemáme zdroje k tomu, že by nepřátelství mezi Boleslavem II. a Otou II. po obřadném smíru 

jakkoli pokračovalo (Razim 2017, s. 228). Chronologie konce 70. let je ale nejistá. Část polské 

literatury dokonce zmiňuje možnost, že v roce 979 došlo k vojenskému střetnutí mezi Otou II. a 

Měškem (viz např. Strzelczyk 2016, s. 168-171), což by celkový obraz ještě více zkomplikovalo. 
851 VML 6488, s. 37. 
852 Konflikt s českou říší je viděn v nejistě doložené zprávě VML 6489, s. 38 o Vladimírově tažení 

„na Ljachy“. Jelikož se nepředpokládá, že v této době zmíněnou oblast mohli skutečně kontrolovat 

„Poláci“ (které VML jako Ljachy označuje), má se za to, že ve skutečnosti byl region pod 

kontrolou Čechů, které ovšem pozdější tradice z dané zprávy vypustila a nahradila „logičtějším“ 

polským sousedem. Jistým náznakem potvrzujícím tuto zprávu má být jiná zmínka VML 6504, 

s. 56, která mluví o mírovém sousedství Vladimíra I. Svatého s knížetem Oldřichem v Čechách. 

Jelikož za vlády tohoto Přemyslovce už nebyly Čechy s Rusí sousedy, vztahují se tyto informace 

právě k epoše, kdy Vladimír obsazoval Přemyslovská území (takto Hudáček 2016, s. 217). 
853 Klasické možnosti výkladu uvádí Strzelczyk 2016, s. 83-84 a 176-177. Matla 2008, s. 282-300 

se ovšem domnívá, že v roce 981 už nad oblastí skutečně měli kontrolu Piastovci. Celou zprávu 

ovšem podrobil nemalé kritice Kollinger 2014, zejména s. 277-283. Jednak je vůbec složité 

důvěřovat tomuto úseku pramene, jednak informace o dobytí Přemyšlu může být ve skutečnosti 

špatné čtení kopisty či interpretů. I pokud bychom ovšem tuto zprávu odložili ad acta, je nutné říci, 

že v 80. letech rozhodně nelze počítat s další expanzí Přemyslovců na východ, která by umožnila 

extenzivní hmotné zajištění státních mechanismů.  
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mezi nimi.854 Přitom je v praxi nemožné, aby pokračovala přemyslovská expanze – ta 

naopak musela být nejméně deset a možná i dvacet let po svém vrcholu. 

  Je třeba ovšem zmínit ještě jeden důsledek nepokojných 70. let – možný důvod pro 

vyhasnutí pokusu o moravské/maďarské biskupství. V době povstání Jindřicha 

Svárlivého stál na jeho straně z místního vysokého kléru pouze frísinský biskup 

Abraham.855 Arcibiskup Fridrich i pasovský biskup Pilgrim se postavili na stranu Oty. 

Jindřich Svárlivý ve snaze zbavit se v Bavorsku ohnisek královské moci Pasov oblehl a 

vyplenil.856 V rámci obnovy biskupství mohl zřejmě Pilgrim žádat po Otovi ledacos – 

možná i zrušení misijního biskupství „na Moravě.“ Je příznačné, že stran vyhasnutí 

tohoto biskupství nemáme v pramenech prakticky žádnou informaci (a to ani v případě, 

že bychom jej počítali za součást přemyslovské organizace, nikoliv diecézi spravující 

spíše Panonii). Víme, že Ota byl ochoten do správy církevních úřadů zasahovat (jak se 

stalo o několik let později v případě biskupství v Merseburku). I v případě moravského 

biskupství se nabízel argument použitý u Merseburku – že diecéze byla vytvořena 

neprávoplatně na území jiné (Pasov si stále mohl na zdejší území činit nároky a víme, že 

tak činil). Po roce 977 také skončila Pilgrimova kancelářská aktivita, která se snažila 

dosáhnout svrchovanosti nad novou misijní oblastí pomocí vzniku nové metropole. Není 

tedy nemožné, že v rámci sanace následků povstání a „odměňování“ věrných biskupů byl 

uzavřen jistý kompromis, při němž Pilgrim zanechal své snahy o nezávislou metropoli a 

podřídil se Salcburku, byl za to ovšem odměněn tím, že Uhry zůstaly v jeho správě.857 

Ve hře je samozřejmě i možnost, že by moravský/maďarský biskup úřadoval i nadále, 

pouze svoje sídlo přesouval stále více a těsněji k arpádovskému dvoru, o němž v této 

době ale máme jen velmi málo zpráv. Nesmíme totiž zapomenout, že případné zrušení 

biskupství nebylo rozhodně snadnou operací (jakkoliv dobová praxe umožňovala 

kanonické předpisy často výrazně ohýbat) a podobný pokus o zrušení merseburské 

diecéze vyvolal posléze nemalé pozdvižení v církvi.858 

                                                           
854 Proto občas zdůrazňuji jednotlivá tažení, která mohla částečně sanovat potřebu po kořistění, 

kterou většinou zmiňují autoři (srov. kapitolu 6.6) jako podstatnou ekonomickou podmínku 

budování státní moci ve střední Evropě 10. století. 
855 Srov. výše pozn. 839. 
856 Viz např. ANV 977, s. 13. 
857 Barabás 2017, s. 116 předpokládá, že spor bavorských hierarchů vedl k přerušení misie 

v Uhrách vůbec. 
858 Dlužno říci, že stejný problém by zřejmě musel řešit biskup Vojtěch, pokud by se skutečně 

rozhodl propojit obě „přemyslovské“ diecéze, jak uvádí zastánci teze o olomouckém-moravském 

biskupovi (na základě údajů z listiny zmíněné výše v pozn. 82 a pozdního moravského pramene 

tzv. Granum catalogi praesulum Moraviae tak soudí mj. Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 

2007, s. 231 a Kalhous 2004). Tato teze skutečně nápaditě vysvětluje podobnou informaci obou 

pramenů o rozsahu pražského biskupství. Přesto je nutno podotknout, že spojení dvou diecézí do 

jedné by představovalo poměrně zásadní lapsus z pohledu kanonického práva a scházela by tu i 

eventuální argumentace nekanonickým vznikem diecéze, použitelná v případě Merseburku vůči 
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  Pilgrima též mohlo upokojit, že do bavorské východní marky se kvůli mírným vztahům 

s Maďary mohl postupně vracet život. V roce 972 byla marka via facti obnovena 

jmenováním nového markraběte. Nejen to, zdá se, že se podařilo zdejší majetkové 

poměry vcelku dobře restituovat do původní podoby.859 Epocha druhé poloviny 10. století 

je ovšem v tomto období velmi komplikovaná a prameny o ní máme jen velmi sporé. 860 

  První krátká dekáda po smrti Oty I. představovala z pohledu systému vnějších vztahů, 

který se mohl odvolávat na velký sněm v Quedlinburku roku 973, několik kritických 

momentů. Stále lze ale říci, že v Otou nastoupeném trendu zapojování východních území 

na hranicích Říše do vnitroříšské politiky společně s církevní integrací těchto území do 

říšského systému se pokračovalo. Přesto se objevilo několik momentů, které naznačovaly, 

že vláda nového císaře (byť by i byla nakonec delší) nebude prostá krizových momentů. 

5.3.10. Osmdesátá léta, krize systému vytvořeného Otou I. 

  Osmdesátá léta znamenala pro střední Evropu obnovení turbulentních sporů z minulé 

dekády. Ještě roku 982 se dozvídáme o důležité události z hlediska budoucí celoevropské 

politiky – po smrti prvního saského biskupa Dětmara861 dosazeného na stolec v Praze, byl 

na jeho místo zvolen vzdělaný člen domácího velmožského rodu Slavníkovců – 

Vojtěch.862 V konfrontaci s dalším děním se z pohledu Přemyslovců rozhodně nejednalo 

o řešení šťastné. Slavníkovci byli rodem, který sice zřejmě nepocházel z nobility 

                                                                                                                                                               
Hildesheimu či Moravy vůči Pasovu. Základní problém všech teorií spočívá především v tom, že 

chceme-li označit informace obsažené v Granum za pravdivé, musel buď biskup Vojtěch, nebo 

jeho vzdálený nástupce Jaromír při snaze potvrdit rozsah pražského biskupství s fakty 

manipulovat. Míru této manipulace pak jen velmi těžko odhalíme. Podobně negativně se k využití 

tohoto pramene staví i Matla 2017, s. 104-107, zvlášť pozn. 108. 
859 Zehetmayer 2016, s. 87 a 90. 
860 Například se zdá, že Bavorsko mělo v době po sesazení vévody Jindřicha problém s Maďary, 

jak naznačuje nutnost budování protimaďarských opevnění zmíněná v listině Oty II. pro 

řezenského biskupa z roku 979 (viz MGH, DD O II, Hannover 1893, s. 231-232, č. 204). Byl snad 

Gejza rovněž spojencem Jindřicha a dával vůči jeho náhradníkům v úřadu najevo roztrpčení 

z odstranění přátelského bavorského vévody i vojenskými operacemi? Mohlo ovšem jít i 

o standardní opatření, podmíněná desítkami let špatných zkušeností, které se z pohledu dobových 

vládců mohly ještě klidně zopakovat. Lokalita Wieselburg by mohla ukazovat na dobovou 

východní hranici Bavorska proti Maďarům, která se již začala posouvat na východ po Dunaji 

téměř k Melku. K této listině viz např. Zehetmayer 2016, s. 86-87. 
861 KČK I, 24 s. 46 mylně uvádí rok 969; podobně APr 968, s. 119. Zřejmě je možné věřit zápisu 

AČe, s. 381, které uvádí rok 982 (s korekcí; stejně ale i AKr, s. 232 a APT, s. 49). Tomu by 

odpovídal i fakt, že následné Vojtěchovo svěcení potvrdil dle Kosmy Ota II. (srov. též ŽVC 8, 

s. 114-115; ŽVB1 9, s. 8 a ŽVB2 9, s. 49). Zprávy o smrti Dětmara ve svatovojtěšských legendách 

(ŽVC 6, s. 108-111; ŽVB1 7, s. 6-7; ŽVB2 7, s. 48) je nutno ovšem poněkud korigovat – autoři se 

snažili jistě zvýraznit klady svého hlavního hrdiny tím, že poněkud očernili jeho předchůdce. 

Předznamenali tak de facto Vojtěchovy spory s vlastní církevní obcí a dali na srozuměnou čtenáři, 

že Vojtěchovi nezbývalo než v zájmu své vlastní spásy rozpoutat s Čechy konflikt. 
862 Průběh volby podrobně, i když jistě fabulativně zaznamenaly ŽVC 6-7, s. 110-113; ŽVB1 8, 

s. 7; ŽVB1 8, s. 49 a KČK I, 25, s. 46-47. Zajímavé je provedení tohoto obřadu na Levém Hradci 

(což potvrzuje i ŽVC svou lokalizací volby „nedaleko od Prahy“), který měl být z hlediska 

Přemyslovců prvním křesťanským sídlem v Čechách (živou tradici trvající ještě ve 12. století 

dokládá listina CDB č. 123, s. 130; viz i Wihoda 2018, s. 132). 
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„alternativního kmene“, jak se dlouho předpokládalo,863 a který byl zřejmě původně 

loajální částí přemyslovské družiny, možná i přemyslovskou „sekundogeniturou“,864 

nicméně váha jejich postavení i díky pozici Vojtěcha vzrostla tak, že Slavníkovci začali 

Přemyslovcům přinejmenším co do reprezentace konkurovat. I kdybychom odmítli (a je 

třeba do značné míry korigovat bombastické informace mladších pramenů)865 řadu zpráv 

jako přehnané a smyšlené narativy, jež měly pozvednout vážnost mučedníka Vojtěcha, 

zbývá ještě mnoho objektivních informací, především slavníkovské mincovnictví, které 

naznačují, že Slavníkovci se skutečně částečně vymkli kontrole svých dosavadních 

pánů.866 Oblast východního Polabí byla zřejmě velmi důležitá z hlediska obchodních 

možností, snad proto, že stále mohla fungovat jako jedna z možných spojnic mezi 

středním Labem (Magdeburk) a obchodními trasami mířícími na východ.867 Význam této 

oblasti mohl vzrůst i poté, co slovanské povstání roku 983 přeťalo některé přímé spojnice 

na východ přes území ovládaná Piastovci.868 Na počátku 80. let ovšem ještě zcela jistě 

nedocházelo k žádným vnitřním střetům v Čechách – Přemyslovci by asi sotva umožnili 

volbu svého „konkurenta“ na biskupský stolec, pokud by vztahy se Slavníkovci (pokud 

nešlo vůbec o součást širšího přemyslovského klanu) nebyly zcela v duchu jejich 

představ.869 

                                                           
863 Tradičně např. Turek1982a, s. 136-140 a jinde. Nejnověji stále vidí Slavníkovce jako 

pozůstatek nezávislých kmenových knížectví v České kotlině Berend – Urbańczyk – Wiszewski 

2013, s. 138. Nejnovější pohled umenšující slavníkovskou nezávislost (viz dále) se rovněž 

nedávno setkal s nemalou kritikou (Petráček 2015b, s. 116-121), nicméně zřejmě stále zůstává ve 

hře zásadní argument: Pokud území Přemyslovců mělo skutečně sahat až za Krakov, pak je 

opravdu nemožné, aby pár desítek kilometrů za Prahou v hlavním směru expanze sídlil rod, který 

by v dané době nepatřil do přemyslovské mocenské struktury. Ať už „geneticky“ šlo o místní elitu, 

která vzala (či byla nucena) tento státní projekt za svůj (i přesto, že v něm měla hrát vedlejší 

úlohu), nebo o lidi dosazené z Boleslavovy domácnosti, museli v 60. letech prostě respektovat 

Přemyslovce jako nesporné suverény. Rozdíl mezi těmito dvěma typy „spolupracovníků“ se mohl 

brzy smazat. 
864 K celé tezi viz Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 230 a zejména Lutovský – 

Petráň 2005, passim a konkrétně s. 131-133. O příbuzenství Slavníkovců s Přemyslovci se ostatně 

jednoznačně, byť poněkud nejednoznačně vyjadřuje ŽUV (Předmluva), s. 8-11. 

Alternativní tezi nedávno vyslovila M. Matla (2008, zejména s. 72-73), která Slavníkovo panství 

sice nepovažuje za bezprostředně vzniklé z dřívější samostatné kmenové oblasti (byť s její 

existencí nijak nepolemizuje), ale bere jej za jakési alternativní mocenské centrum, které po roce 

950 bylo vytvořeno pro knížecí rod spřízněný s Otony (srov. též dále pozn. 1258) a spíše jen 

formálně podřízené Přemyslovcům. 
865 Hovořím zde zejména o fantaskním popisu Slavníkova panství, které dle KČK I, 27, s. 49-50 

mělo být větší než oblasti přímo kontrolované v Čechách Přemyslovci. Literatura je poslední 

dobou výrazně kritická k této zprávě, což zajímavým způsobem shrnula Semotanová 2016, 

zejména s. 26-27. 
866 Ożóg 2016, s. 134 a Štefan 2016, s. 202. 
867 K tomu též níže v kapitole 6.3. 
868 Význam tohoto směru otonského obchodu potvrzuje např. Pranke 2016, s. 191. 
869 V tomto směru bych výrazně korigoval představy J. Sobiesiak (2014, s. 93-95), která se 

domnívá, že volba proběhla knížeti navzdory. Po mém soudu není příliš možné předpokládat, že 

by legendy v tomto směru líčily příliš zásadních detailů, které mohou – dle autorky – na rozpory 

s knížetem opatrně poukazovat. Nehledě k tomu, že kdyby autoři chtěli zmínit, že volba proběhla 

knížeti navzdory, jistě by tak učinili, když beztak budovali negativní obraz vládnoucího 



 
178 

  Situace v Říši by dozajista také nebyla tak problematická, kdyby její další stabilizaci 

nezabránil náhlý skon Oty II. Císař zkomplikoval situaci ve střední Evropě nejprve tím, 

že pod vlivem svého důvěrníka Gisilhera zrušil k roku 981 již etablovanou diecézi 

v Merseburku a rozdělil ji mezi sousední biskupství (Gisilher se tak mohl stát 

magdeburským arcibiskupem).870 Mocenskou rovnováhu zde narušilo i pokračování 

italské politiky po jeho otci, což v důsledku přivedlo do zkázy řadu jeho podporovatelů, 

kteří zahynuli ve válce se Saracény.871 V momentě takto narušené rovnováhy v roce 983 

Ota II. náhle zemřel872 a zanechal po sobě dědice v batolecím věku, dvě potenciální 

regentky (ženu a matku) a ambiciózního bratrance, který byl po smrti Oty poměrně 

promptně propuštěn z dlouhodobé internace.873 

  Následné boje v Říši rozdělily střední Evropu do dvou poměrně ostře ohraničených 

táborů. Na jedné straně stály regentky malého nástupce, podporované přinejmenším částí 

říšské šlechty a kléru. Jindřich II. oproti tomu získal poměrně snadno podporu svých 

dlouhodobých spojenců Boleslava II. a Měška I.874 Dění zkomplikovala jak situace na 

Labi, tak ve východní části Bavorska (dnešním Rakousku) – jak Polabští Slované, tak i 

Maďaři se zachovali podle klasických vzorců, známých z minulých období nejistoty 

v Říši, a začali z kritické situace těžit pro sebe. Maďarský postup lze ovšem také částečně 

interpretovat jako spojenectví s Jindřichem Svárlivým, neboť Bavorsko stále drželi 

v rukou potomek domácí vévodské dynastie Jindřich Mladší a korutanský vévoda Ota 

z Wormsu. Ve stejné době propuklo povstání Slovanů, které i jinak spíše protislovanský 

kronikář Dětmar z Merseburku musel otevřeně přičíst na vrub bezohledné správě saských 

markrabat.875 Zajímavé je, že ačkoliv v revoltě jasně dominoval proticírkevní tón, 

účastnila se ho i křesťanská knížata Obodritů. V křesťanské Evropě, která se už táhla od 

Atlantiku až po Vislu, se náhle objevil široký klín oblastí, které se od víry odvrátily.876 

                                                                                                                                                               
Přemyslovce a jeho Čechů. Spíše je možné souhlasit s tvrzením, že v dané době kníže ještě 

nemusel předpokládat problémy, které by mu příliš sebevědomý biskup mohl způsobit (Petráček 

2015a, s. 63-64). 
870 Celou situaci i s širším kontextem popsal, byť pochopitelně zaujatě ve prospěch své diecéze, 

Dětmar z Merseburku (KDM III, 12-16(8-9), s. 110-119. Že tento počin ve své době ovšem 

vyvolal nemalé pobouření, dokládá i hodnocení situace uvedené ve vojtěšské hagiografii (ŽVB1 

12, s. 13-14 a ŽVB2 12, s. 52). 
871 Bitvu a neslavný císařův útěk z ní popisuje např. KDM III, 20-22(12), s. 122-127; dostala se 

ovšem např. i do vojtěšské hagiografie – viz ŽVB1 10, s. 9-10 a ŽVB2 10, s. 50. 
872 KDM III, 25(14), s. 128-131. 
873 KDM III, 26(15), s. 130-131. 
874 KDM IV, 2(2), s. 132-133. Na jeho stranu se přiklonil i obodritský Mstivoj, který předtím stál 

v řadách povstalých Slovanů. 
875 Povstání obecně popsal Dětmar asi nejpodrobněji: KDM III, 17-19(10-11), s. 118-123. Viz též 

ANV 983, s. 15. 
876 Tento klín rostl až do počátku 11. století, kdy zahrnoval i země Obodritů a dříve piastovské 

Pomoří (Urbańczyk – Rosik 2007, s. 302). 

Toto povstání lze snad chápat jako jeden z hlavních důvodů případného rozvolnění vztahů mezi 

Magdeburkem a „misijní“ diecézí v piastovské říši (Poznani?). Pokud by skutečně byla Poznaň 
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  Jindřich Svárlivý dotáhl svůj pokus o převzetí vlády až ke korunovaci v Quedlinburku 

roku 984,877 nicméně jednalo se zřejmě o velmi chabou snahu zvrátit už tak špatnou 

situaci ještě ve svůj prospěch. Koalici vzbouřenců zřejmě nijak neprospělo spojenectví 

s východními sousedy užší Říše. Mezi Čechy a Poláky začal snad narůstat svár i o možný 

expanzní prostor v oblasti Míšeňska,878 všichni tři vládci tedy spíše sledovali vlastní 

zájmy a dlouhodobě nemohli konkurovat politické síle sjednocující se říšské šlechty,879 

která požadovala legitimistické uznání vlády mladého císaře Oty III. a regentskou vládu 

jeho matky Theofano.880 Od aliance navíc odpadl zklamaný Měšek,881 který zřejmě 

vzápětí zorganizoval rozluku sňatku svého syna a oženil ho nejprve s maďarskou 

princeznou a posléze s dcerou srbského (?) knížete Dobromíra.882 Především se ale 

zřejmě ještě s předstihem přidal na stranu spojenců ženských regentek, která už jasně 

v Říši získávala převahu. Ke skutečným bojům mezi oběma stranami v Říši nakonec ani 

nedošlo. Otova matka Theofano pak nakonec svým způsobem ocenila fakt, že se Jindřich 

neodhodlal k otevřené konfrontaci tím, že mu vrátila alespoň jeho vévodský úřad. To 

mohlo zjednodušit také zpětné uvedení Boleslava II. mezi říšskou věrnou nobilitu,883 ale 

Měšek si snad získal do dalších let daleko větší důvěru nové vládkyně Říše. 

                                                                                                                                                               
původně součástí magdeburské provincie, v praxi by velmi rychle možnost jakékoliv bezprostřední 

správy či dohledu padla v momentě, kdy pohanští Slované stáli na druhém břehu Labe, na dohled 

ještě stále nové katedrály, a prakticky tak znemožnili přímé kontakty církevních hodnostářů. 

Je třeba také říci, že i v roce 1000 byla pak šance magdeburského arcibiskupa dovolat se svých 

práv nad Poznaní a piastovským územím (ať už fiktivních, jak předpokládá např. Strzelczyk 2016, 

s. 142, nebo „reálných“) snížena tím, že i jeho legitimita byla pod tlakem kvůli výše zmíněné 

likvidaci merseburské diecéze. Oba případy zmiňuje ostatně Dětmar jedním dechem. 
877 Srov. pozn. 874, též AQu, s. 471. 
878 Zatímco Měšek se pokusil s míšeňskými správci spojit prostřednictvím sňatku svého syna 

(srov. výše pozn. 847), Češi v době Jindřichova povstání město prostě obsadili KDM IV, 5-6(4-5), 

s. 136-139. 
879 AQu 984, s. 472 dokonce zmiňují Slovany na straně malého Oty. Bohužel není jasné, o koho se 

jedná, byť z kontextu je nejpravděpodobnější, že šlo o některé (nevzbouřené) Slovany v Polabí. 
880 K její osobnosti existuje nepřeberná řada literatury. Naposledy viz Jestice 2018, k daným 

událostem zejména s. 207-234. 
881 Strzelczyk 2016, s. 172-173 nabízí jako zdůvodnění, že piastovský vládce mohl mít obavy 

z Luticů. 
882 Bez udání původu Dobromíra zmiňuje tento sňatek KDM IV, 58(37), s. 198-199. Na srbský 

původ nevěstina otce usuzují např. Pech 2015, s. 130 či Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 144. 
883 Prameny ostatně nikde výslovně nezmiňují, že by se Boleslav II. těšil po smíru nějak zhoršené 

pozici. Na následujícím sněmu v Quedlinburku stojí prostě v řadě vedle Měška (viz KDM IV, 

9(7), s. 140-141). Ten se pak sice častěji účastní tažení proti Slovanům, ale to lze vysvětlit i 

geografickou blízkostí piastovské domény k dotčené oblasti, nemluvě o Měškovu zájmu získat zde 

rovněž vliv (Padberg 2009, s. 163). Zejména polská literatura se ovšem snaží prezentovat situaci 

jednoznačně v přemyslovský neprospěch (shrnuje rezervovaně Matla 2008, s. 271-275; podobně i 

Razim 2017, s. 111, který se po mém soudu ale dopouští omylu, když všechny Dětmarem zmíněné 

akty spojuje do jedné události). Jak se zdá, hlavním důvodem pro tuto tezi jsou pozdější zprávy 

Lambertových análů o válečných střetech s Čechy. Ty ale, jak uvidíme dále, nejsou 

z nejpřesvědčivějších. Je ovšem pravda, že jen o několik let později bude císařovna-matka stát 

jednoznačně na Měškově straně (srov. dále u pozn. 893). 
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  Piastovský kníže využil situace v plné míře. Jeho pomoc byla nové „vládě“ v Říši o to 

cennější, že mohl přispět k řešení situace na slovanské hranici. Slované zřejmě neměli 

ambice (nebo síly) pokračovat v útoku na Říši poté, co vypudili její personál na pravém 

břehu Labe.884 V letech 985 a 986 byly podniknuty expedice proti vzbouřencům za účasti 

malého císaře a polského spojence.885 Měšek očividně stál o to, aby jeho územní a 

mocenské ambice byly v této oblasti respektovány a Říše zřejmě neměla jinou možnost 

než tuto cenu za pomoc mocného knížete zaplatit. Lutice se tak roku 987 podařilo do jisté 

míry porazit a zpacifikovat,886 zatímco Měšek ve stejné době zřejmě dosáhl mocensky až 

k břehům Baltu a snad navzdory „mezinárodnímu“ centru ve Wolinu zde vybudoval 

přístavy ve Štětíně a Gdaňsku.887 

  Měšek ovšem v této době nerozvíjel pouze úspěšné vztahy s říšskou elitou, ale 

připravoval ovládnutí velkého území na Odře. V 80. letech se tu na říčních ostrovech 

objevila nová hradiska v lokalitách pozdějších měst Hlohova, Vratislavi a Opole.888 

Hradiska mohla představovat jižní hranici vlivu piastovského rodu, ale také mohla být 

velmi důležitým prvkem pro ovládání území na jih od Odry.889 Na Odře se dosud buď 

                                                           
884 Jejich pokus o další útok už markrabata s magdeburským arcibiskupem spojenými silami 

potlačila KDM III, 19(11), s. 120-123. 
885 AHi 985 a 986, s. 24; ANV 985 a 986, s. 15; AQu 985 a 986, s. 473-474 a 476 a KDM IV, 9(7), 

s. 140-141. Lambertovy anály (psané ovšem v duchu silně nepřátelském k Čechům – viz Razim 

2017, s. 252-253) AHL 986 a 987, s. 46 a po nich také někteří badatelé (Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 144) tažení vysvětlují jako pacifikaci Čechů. To je ovšem jen málo 

pravděpodobné (srov. následující poznámku, kde je v AHi a AQu zmínka, že se válka „znovu“ 

odehrála v zemi Slovanů, přičemž je řeč o událostech na Labi; k tomu např. Matla 2008, s. 274-

275). Razim 2017 s. 250, 258 a 263-264 si záměnu ovšem vykládá dobovou vojenskou aliancí 

Čechů a Luticů (viz dále u pozn. 895), nebo prostým omylem. 

Výpravy byly rozhodně zpočátku neúspěšné a via facti se tak potvrdila existence nové samostatné 

politické síly v Polabí (Urbańczyk – Rosik 2007, s. 302). 
886 AHi 987, s. 24; ANV 987, s. 15; AQu 987, s. 476-477. Severoříšské anály (a z nich čerpající 

Dětmar – KDM IV, 18(12), s. 152-153) zdůrazňují ovládnutí prostoru Labe – to se zřejmě nově 

stalo velmi důležitou stezkou spojující Sasko s východem. Magdeburk zůstal důležitým 

obchodním uzlem – do té míry, že zde na přelomu 10. a 11. století stál kostel, o nějž zřejmě 

pečovali sami místní obchodníci (viz KDM I, 12(7), s. 16-17: ecclesia mercatorum). V momentě 

přerušení suchozemských tras se tak mohl opět pozvednout význam České kotliny, jak ještě 

uvidíme. 
887 Urbańczyk 2015, s. 120, 205 a 214 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 144. 
888 Urbańczyk 2015, s. 185-186. Ve stejné době se v této oblasti objevují hojnější nálezy přes 

Velkopolsko proudících stříbrných mincí (D. Adamczyk 2019, s. 164). 
889 Z regestu DIu (srov. také zmínky o něm v následující kapitole) vyplývá, že na poč. 90. let určitě 

sahala přinejmenším nárokovaná moc piastovského vládce v některých místech až za Odru. 

Bohužel je velmi obtížné přesně rozluštit konkrétně kam. Uvedený hraniční bod „Alemure“ bývá 

někdy ztotožňován s Olomoucí, což by naznačovalo, že Měšek dosáhl přímé hranice 

s přemyslovskou říší, či obsadil dokonce „křižovatku“ cest v jižním Slezsku (viz např. Urbańczyk 

2015, s. 188-191). To by ovšem znamenalo, že Krakov už musel být buď skutečně obsazen, nebo 

se na deset let ocitl v izolaci. Hranice v celé listině jsou ovšem často určeny velmi povšechně: Na 

východě měla např. moc Měška „hraničit“ s Rusí, což by i v případě, že na celém území mezi 

Mazovskem a Kyjevem skutečně neexistoval žádný další politický útvar, fakticky znamenalo 

stovky kilometrů široké nárazníkové pásmo, kam žádná reálná moc nesahala. Převedeno na popis 

jižní hranice by tedy šlo listinu interpretovat i tak, že „na jih od Měškova území je nejbližším 

mocenským útvarem Olomoucko“. 
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projevoval český vliv,890 nebo – a to spíše – šlo o nárazníkové pásmo, jakési území 

nikoho mezi piastovským a českým územím.891 Ať už budeme považovat za 

pravděpodobnější kteroukoliv ze dvou zmíněných možností, nejméně na Opolsku už se 

zájmy obou dynastií mohly přímo střetnout nejen v politickém, ale i vojenském 

soupeření. Rok 989 se pak uvádí jako jedno z možných dat dobytí dosud Čechy 

ovládaného Krakova Piastovci.892 Tuto možnost nelze vyloučit. O rok později zmínil 

Dětmar z Merseburku otevřený střet Boleslava a Měška u neznámého hradu, snad ve 

Slezsku (muselo jít o území, kam mohla relativně snadno dorazit říšská jednotka i Lutici, 

které si jednotlivé strany pozvaly na pomoc – Krakov tedy není příliš pravděpodobný).893 

Mohlo jít o operace následující po obsazení Krakova, ale taky prostě o střetnutí, které 

následovalo v momentě, kdy Měšek obsadil slezské Poodří a Boleslav se cítil ohrožený, 

či přímo ochuzený.894 Měšek každopádně již dlouhodobě razil vůči českému knížeti 

konfrontační politiku a v dané době byl pro Říši příliš cenný, než aby jej císařovna-

regentka proti českému sousedovi (beztoho příliš nakloněnému bavorskému vévodovi) 

nepodpořila. Na druhou stranu je datum 989 stále o něco méně pravděpodobné pro přímý 

útok na významnou českou pevnost v Krakově, neboť česká říše v dané době stále byla 

poměrně konsolidovaná (o dva roky později se bojovníci Boleslava II. účastnili další 

velké říšské výpravy proti Luticům). Rozhodující Kosmova zpráva také jednoznačně 

spojuje dobytí Krakova s děním po smrti Boleslava II., což je možná podstatnější než 

konkrétní vročení. 

  Zajímavá je zmínka Dětmara z Merseburku o účasti Luticů na straně Boleslava II. 

v bojích s Měškem. Sám Dětmar se zmiňuje o dlouhodobé alianci, což považuje většina 

badatelů za nesporný fakt.895 Konstatování kronikáře ovšem naráží na řadu logických 

problémů. V podstatě máme doloženy pouze tři jasné body, kde spojenectví mezi Čechy a 

přinejmenším částí široké množiny Polabských Slovanů v 10. století můžeme hledat: 

                                                           
890 Tak např. Lutovský 2006, s. 140-143. 
891 Srov. názory P. Urbańczyka (2015, s. 198 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 139). 
892 Datum uváděné KČK I, 34, s. 60 bývá někdy spolu s další chronologií této doby v jeho kronice 

posouváno o 10 let. Viz např. Ożóg 2016, s. 119; Strzelczyk 2016, s. 182-183; Urbańczyk 2015, 

s. 189 či Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 144. 
893 Podrobný popis uvádí KDM IV, 11-13(9), s. 144-149; jen lakonicky vše zaznamenaly AHi 990, 

s. 25. Na celé záležitosti zaujme především to, že se Boleslav II. odhodlal chránit před jistou 

záhubou i své nepřátele a zajatce z Říše – i přes vzájemné konflikty si ještě uvědomoval, že jejich 

vydání Luticům by zřejmě překročilo jistou mez, k čemuž se odmítal uchýlit. V psychologické hře 

vyjednávání tak měl ovšem navrch jeho piastovský švagr. 
894 Této interpretaci by nasvědčovala možnost, zmíněná ovšem až v pozdním prameni APr 990, 

s. 119 (viz též MGH SS XXIV, Hannover 1879, s. 89, kde emendace původní edice) či v sázavské 

interpolaci KČK I, 28 s. 51, že místem střetu byl hrad Němčí (slezská Niemcza; viz např. 

Strzelczyk 2016, s. 186-187). Také Dětmar (viz předchozí pozn.) zmiňuje dobytí jistého hradu, zde 

se ale naopak jedná o hrad, který dobyl Boleslav, nikoliv Měšek. 
895 Např. Razim 2017, s. 250 (na s. 289 ovšem trochu zmatečně předpokládá, že byla po roce 983 

zrušena); Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 139 předpokládají více jak dvousetletou 

spolupráci Čechů s Polabskými Slovany.  
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Sporný původ kněžny Ludmily, dále podobný, ovšem již vcelku jistý původ kněžny 

Drahomíry896 a následně tuto vojenskou spolupráci. Všechny ostatní děje lze k této 

dlouhodobé alianci přiřadit jen teoreticky.897 Mohla tato aliance přetrvávat po celou 

dobu? Případní příbuzní kněžny Ludmily zmizeli z politické mapy Evropy 10. století 

společně s názvem srbského kmene. V případě kněžny Drahomíry máme naopak 

doloženo, že posledním známým členem její rodiny měl být se Sasy spolupracující kníže 

Tugumír, dosazený na svůj hrad někdy ve 40. letech 10. století.898 To by sotva byl dobrý 

spojenec Čechů, kteří ve stejné době měli ještě stále se Sasy jistý konflikt.899 Politická 

situace se navíc v Polabí během 10. století ještě několikrát změnila. Lutici pak v podstatě 

vznikají až kolem momentu povstání roku 983 jako zcela nová politická entita a 

Přemyslovci tak mohli po roce 983 jednat s úplně jinými osobnostmi než dosud. 

Spolupráce s Lutici navíc neprobíhala dle líčení kronikáře ideálně, což také 

dlouhodobému spojenectví nenasvědčuje. Osobně bych se tedy přiklonil k přesvědčení, 

že poznámka saského kronikáře byla podmíněna buď špatnou informovaností, nebo šlo 

o úmyslnou snahu poškodit obraz Přemyslovce Boleslava, který z příběhu vychází velmi 

špatně. Spojenectví v roce 990 bylo po mém soudu spíše pragmatickou aliancí dvou 

momentálních nepřátel expandujícího piastovského knížete. V následujících letech navíc 

sledujeme, že se Přemyslovci přidají k podpoře říšských zájmů mezi Polabskými 

Slovany.900 

  Čechy ve stejné době opustil biskup Vojtěch.901 Standardní názor, podporovaný líčením 

nejstarších legend, naráží především na biskupovu nespokojenost s působením 

v Čechách, kterou vyvolal boj o dodržování náboženských předpisů, jež zde bylo údajně 

velmi laxní.902 Za zmínku ovšem stojí i fakt, že zřejmě jen o něco mladší legenda 

                                                           
896 Pro obě srov. výše pozn. 590. 
897 Ożóg 2016, s. 81-82 předpokládá možné spojení mezi Přemyslovci a Polabskými Slovany ve 

30. a 40. letech 10. století. Neuvádí ovšem na jakém základě a po mém soudu jde o čistou teorii 

pro „vysvětlení“ vzniku první etapy piastovských hradisek. Dětmar sám mohl uvažovat 

o spojenectví Čechů s pohanskými rebely při útoku na Žič. Ten však bývá zase badateli kladen do 

souvislostí s podporou povstání Jindřicha II. Svárlivého – srov. výše pozn. 841. 
898 DSW II, 21, s. 85. 
899 Vaníček 2017, s. 136-137 nabízí možnost, že Boleslav mohl u Veletů (jejich přesný vztah se 

Stodorany je po mém soudu ovšem poněkud nejasný) prosazovat svou autoritu díky původu po 

matce, jež byla zjevně příbuzná zdejších knížat (a dokonce snad i mohučského arcibiskupa 

Viléma). Potíž je v tom, že o vzájemném příbuzenství těchto slovanských elit víme velmi málo a 

zmínka o Tugumírovi je skutečně to poslední, co o zdejší politice víme až do výbuchu povstání 

v roce 983. 
900 V letech 992 (viz dále pozn. 915) a 995 (pozn. 951) Přemyslovci pomáhali Říši (i Piastovcům) 

v boji proti Slovanům. I když ve druhém případě šlo ovšem spíše o Obodrity, které s Lutici zřejmě 

příliš svazků nepoutalo. 
901 K chronologii jeho prvního odchodu viz Kalhous 2017a, s. 284-286. Datum jeho profese 

zachycené v pozdní analistice (srov. dále odkazy v pozn. 1164) je bohužel velmi vágní. Přesto se 

zdá pravděpodobné, že Čechy opustil v druhé polovině roku 989. 
902 Viz ŽVC 12-13, s. 124-127; ŽVB1 11, s. 12-13 a ŽVB2 11, s. 51. Klasický výklad udržuje 

v literatuře např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 115 a 141 (se zdůrazněním zapojení 
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z Tegernsee o podobných sporech vůbec nic neví a Vojtěchovy cesty do Říma 

interpretuje jako čistě osobní snahu zříci se světa a věnovat se asketickým ideálům jako 

poutník a poustevník.903 Tato zpráva by se možná dala odmítnout jako pročesky 

tendenční, i když není jisté, proč zrovna v bavorském klášteře muselo být třeba 

zachovávat ohleduplnost k českým zájmům. Na druhou stranu i ostatní vojtěšské texty 

jsou výrazně nakloněné piastovským nepřátelům Přemyslovců.904 Vojtěchův exil byl na 

hraně kanonického práva905 a výzvy říšských prelátů k biskupovu návratu spolu 

s prosbami českého poselství906 dávají tušit, že první dva hagiografové také celou 

záležitost se spory v Čechách přibarvovali ve prospěch nespokojeného biskupa. Je na 

pováženou, jestli poměry v Čechách mohly být tehdy pro biskupa vychovaného 

v prostředí církevní praxe otonské říše, a navíc pocházejícího z českého velmožského 

rodu až tak šokující, jak popisují legendy. Pragmatismus říšské církve se nemohl do 

značné míry lišit od situace v Čechách, ač zde možná mohl biskup narazit na fakt, že jeho 

úřadu nebyla přičítána až taková váha, na jakou mohl být z otonské Říše zvyklý.907 Na 

místě je tedy zvážit spíše osobní spory s představiteli české špičky před klišé 

o nenapravitelné hříšnosti českého lidu. Je možné, že už v této době se objevily první 

náznaky přemyslovsko-slavníkovského sporu, který určitě nějakou dobu eskaloval, než 

vyvrcholil dramatem na Libici.908 

                                                                                                                                                               
Vojtěcha do snah Slavníkovců o mocenské osamostatnění). Padberg 2009, s. 162 dokonce nechává 

biskupa bojovat s přežívajícím pohanstvím. 
903 UVT, s. 56-57. 
904 Srov. např. konstatování Kalhous 2014b, zejména s. 82, ale i Lutovský – Petráň 2005, s. 38 a 

41. K dalším problémům se spolehlivostí vojtěšských legend viz též Kalhous 2017a, s. 286 a 292-

293. Za informacemi legend stojí především Petráček 2015a, s. 62. 
905 Vysvětlení T. Petráčka (2015a, s. 68 a 2015b, s. 128-130) lze sice chápat jako významný 

příspěvek k obhajobě biskupova exilu, nicméně nic to nemění na faktu, že biskupova nepřítomnost 

byla chápána jako porušení povinnosti i dobovými hodnostáři, což prozrazují i hagiografické texty 

(ŽVC 18 a 22, s. 144-145 a 155-156; ŽVB1 15 a 18, s. 18 a 23; ŽVB2 15 a 18, s. 55 a 57 a 

částečně též UVT, s. 56-57). Arcibiskup Willigis navíc zřejmě nebyl nikterak konzervativním 

hierarchou a platil spíše za příznivce církevních reforem (tedy potenciálního straníka Vojtěcha; 

k tomu poněkud paradoxně Petráček 2015a, s. 64). Jisté míry svého provinění si mohl být vědom 

Vojtěch i v momentě, kdy ho spolubratři z italských klášterů přesvědčovali, aby pro ně vykonával 

biskupská svěcení – nejen, že odmítl, ale zároveň odešel z kláštera pryč (ŽVC 15, s. 132-135), což 

naznačuje, že si byl vědom, jak velkým problémům by se vystavil. Viz též podobným směrem 

mířící úvahy Kalhous 2017a, s. 285-286. 
906 ŽVC 16, s. 144-145. Více detailů a jméno Kristián zde uvádí ŽVB1 15, s. 17-18 a ŽVB2 15, 

s. 54-55. 
907 Přirozeně ještě stále můžeme zvažovat, že Vojtěcha silně ovlivnilo případné setkání s velkými 

osobami církevní reformy na jeho cestě za investiturou (Ożóg 2016, s. 128). Otázka zní, zda by 

tyto myšlenky mohl Vojtěch „nasát“ za tak krátkou dobu. 
908 Za zmínku stojí fakt, že k roku 987 uvádí KČK I, 28, s. 51 a APr, s. 119 (APS už 985, s. 129) 

úmrtí Střezislavy, která snad mohla být podle mínění některých badatelů rodinným pojítkem mezi 

Přemyslovci a Slavníkovci. Spory tedy mohly začít eskalovat po tomto datu. Legendisté pouze 

uvádějí její slovanský původ (ŽVB1 1, s. 3 a ŽVB2 1, s. 45) a vznešenost (ŽVB tamtéž, ŽVC 1, 

s. 96-99). Jistý náznak příbuzenství by prozrazoval i Kristián, který Vojtěcha v legendě označil 

jako nepos (ŽUV Prolog, s. 10-11). Negativně k tomu ovšem Lutovský – Petráň 2005, s. 45-46. Po 

mém soudu je argumentace obousečná – hagiografům se sice mohl hodit původ Střezislavy z rodu 
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  Osmdesátá léta přinesla už skutečně závažné rány pro „zahraničněpolitický“ systém, 

který se utvořil před smrtí Oty I. ve střední Evropě. Asi nejzávažnější pro další vývoj byla 

pochopitelně smrt císaře Oty, jenž po sobě zanechal mnoho důvodů ke sporům. 

Narůstající napětí na nové česko-„polské“ hranici asi ještě nepřekročilo jisté meze 

vyjasňování vzájemného vlivu. V 90. letech se ještě Češi i piastovské síly objeví vedle 

sebe na bitevním poli jako spojenci Říše, což naznačuje, že dění v letech 989-990 nebylo 

tak brutální, aby obsáhlo i vyvraždění krakovské posádky. Zklidnění ovšem netrvalo 

dlouho. 

5.3.11. Očekávání milénia 

  Poslední desetiletí 10. století pro střední Evropu znamenalo nemalé množství změn. 

Vedle úmrtí říšské regentky Theofano zemřeli postupně polský vládce Měšek, uherský 

Gejza a poté i český Boleslav. Státní tradice všech tří území na východ od otonské Říše 

pokračovaly nerušeně dál, v případě Polska a Uher se skutečně nebývale rozvíjely a patří 

v obou případech k vrcholům epochy. Sledovat naopak budeme definitivně propukající 

krizi české říše. 

  Úmrtí císařovny regentky v roce 991 zastihlo Otu III. stále nepřipraveného na 

samostatnou vládu. Nejvyšší moc v Říši připadla mladíkově babičce Adéle,909 která ještě 

po tři roky svého vnuka zastupovala. Tato změna mohla být velmi zásadní zejména pro 

vztah Říše a Čech. Pokud totiž bude možné ztotožnit manželku knížete Boleslava II., 

„královnu“ Emmu,910 s původně italskou princeznou, později západofranskou královnou 

téhož jména,911 můžeme předpokládat, že blízký příbuzenský vztah s faktickou vládkyní 

Říše (západofranská královna byla Adélinou dcerou z prvního manželství) by mohl 

napravit dosud špatné vztahy regentské vlády k Přemyslovcům na úkor Měška. Snad by 

to i vysvětlilo fakt, že po otevřené podpoře Theofano Měškovi912 ve vzájemné válce 

s Přemyslovci se až do osamostatnění Oty III. vrátily české síly mezi pravidelné 

podporovatele Říše v protipohanských taženích, prakticky vedle svých dosavadních 

nepřátel z piastovské říše. Zůstáváme ovšem stále v rovině teorií. 

                                                                                                                                                               
sv. Václava, stejně tak ale mohla být pro ně problematická příbuznost mezi Vojtěchem a 

Přemyslovci, kteří ve svém středu měli bratrovraha Boleslava I. a také byli zodpovědní za útok na 

Libici. 
909 Adéla byla po celou druhou polovinu 10. století důležitým spolutvůrcem otonské politiky. 

Bohužel až na níže zmíněné detaily nelze příliš konkretizovat její vztah k východním sousedům 

Říše. V literatuře k její osobě naposledy především Jestice 2018. 
910 Její titul je doložen prostřednictvím denárů ražených v Mělníce na konci 10. století (srov. 

obecně Kilián – Polanský 2008, zejména Petráň 2008).  
911 Srov. výše pozn. 405. 
912 Ještě na Velikonoce roku 991 se v Quedlinburku císařovna-matka s Otou sešla s Měškem a 

demonstrovali tak spojenectví v nejdůležitějším termínu otonské vlády (AQu 991, s. 478). 
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  V roce nenadálého úmrtí mladší císařovny, patrně povzbuzeni očekáváním dalších 

problémů v Říši, vzbouření Slované obsadili zpět zřejmě krátce předtím dobytý hrad 

Branibor, který se stal novým hraničním pásmem.913 Ke stejnému roku zmiňují Řezenské 

anály konflikt mezi Jindřichem Svárlivým a Maďary.914 Bohužel nám zcela uniká 

kontext. Obecně bychom mohli Maďary a Bavory považovat za spojence a občasné 

srážky motivovat např. faktickou podporou Jindřicha, který byl v daných momentech 

bavorského vévodství zbaven. Není proto jasné, jak celou událost přesně vysvětlit. 

Mějme ale na mysli, že v následujících letech se mezi Jindřichem a maďarským knížetem 

Gejzou sjednala dohoda, jejímž důsledkem byl i sňatek dědice Gejzovy moci 

s Jindřichovou dcerou. 

  V roce 992 vytáhla říšská armáda, posilněná o bavorské oddíly, do boje se slovanskými 

rebely, přičemž se účastnila i vojska českého a polského knížete.915 Zaujme jednak účast 

obou slovanských kontingentů: Snad skutečně není možné, aby se český kníže dostavil na 

výpravu vedle piastovských sil, když by byl v živé paměti masakr české posádky 

v Krakově. Druhou zajímavou informací je – možná fingovaná – výmluva Boleslava 

Chrabrého (neboť toho už analista označuje jako polského vojevůdce), že osobně nemůže 

přijít z důvodu hrozícího konfliktu na východě.916 Zpráva o smrti starého piastovského 

knížete917 v analistickém popisu výpravy k Braniboru teprve následuje po zmínce 

o Boleslavově zanedbané povinnosti vůči říšskému vedení. Můžeme předpokládat, že 

v dané době už měl mladší Piastovec svého umírajícího otce při vojenských výpravách 

nahradit. Jeho neúčast pak mohla být v praxi způsobena právě možnou krátkodobou 

změnou říšské politiky, při níž císařovna-babička Adéla preferovala spíše příbuzné své 

dcery. Výprava ovšem skončila neúspěchem918 a Ota III. musel na slovanské hranici vést 

ještě několik kampaní, aby alespoň částečně podřídil Slovany říšské kontrole. V roce 993 

získal Branibor zpět jen díky vyjednávání s tamní posádkou, která zřejmě sestávala jak ze 

Sasů, tak Slovanů. 

                                                           
913 Celou peripetii popisuje vcelku podrobně KDM IV, 22(15), s. 156-159. Po zkušenostech 

s osobou hraběte Wichmanna II. nepřekvapí, že na tomto hraničním bodu nějakou dobu 

provozoval velmi svéráznou obojetnou politiku jistý Sas jménem Kizo. Ten se nejprve postavil 

do čela místních vzbouřených Slovanů, ale nakonec se přidal znovu na saskou stranu. Když 

nakonec kvůli dalším slovanským útokům a lstem hrad ztratil, padl Kizo v jedné z pokračujících 

šarvátek. Srov. též AHi 991, s. 25 a 993, s. 25-26. 
914 AŘe 991, s. 584.  
915 AHi 992, s. 25; jen ve zkratce ANV 992, s. 15. Analista zmiňuje v této souvislosti již 

piastovského knížete Boleslava Chrabrého, který zřejmě měl zastupovat svého otce (?), ale pro 

hrozící konflikt na východě poslal jen své věrné bojovníky. Připravoval se snad už na převzetí 

moci po svém otci, jehož smrt zmínil analista vzápětí? 
916 K tomuto konfliktu viz Kollinger 2014, s. 13-34. 
917 Vysoký věk Měška I. zdůrazňuje KDM IV, 58(37), s. 196-199. 
918 Viz i hodnocení Razim 2017, s. 289 (zde další literatura). 
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  Změna vlády, ke které došlo v Polsku roku 992919 je obestřená záhadou v interpretaci již 

několikrát zmíněného dokumentu Dagome iudex.920 Tímto incipitem začíná zjevně silně 

chybový regest z listiny, jež zcela jistě zachycuje možný politický testament knížete 

Měška I. První slova „Dagome iudex“ jsou s největší pravděpodobností výsledek velmi 

ledabylého čtení kancelářského úředníka, kterému polská jména samozřejmě mnoho 

neříkala – část badatelů předpokládá, že jde o chybné čtení slov „Ego Mesco dux“.921 

Další osoby zmíněné v textu jednoznačně odpovídají jeho rodině z druhého manželství. 

Listina tedy zcela opomíjela Boleslava Chrabrého, což vede badatele k názoru, že Měšek 

chtěl – snad pod vlivem své nové ženy – nejstaršího syna z prvního svazku vydědit, nebo 

zajistit dělení piastovských území mezi něj a nezletilé nevlastní bratry.922 S tím souvisí i 

fakt, že v textu je zmíněn Krakov jako území, které s největší pravděpodobností ještě 

nepatřilo k Měškově říši.923 Pořízení zjevně určuje papeže jako ochránce Měškovy říše,924 

označené prostě termínem „Obec Hnězdno“,925 ať už před potenciální expanzí Říše, tak 

před možnou snahou Boleslava Chrabrého získat větší díl nebo všechno otcovo území na 

úkor mladších a nedospělých potomků druhé Měškovy ženy. Čistě politicky zřejmě tato 

listina navazuje na podobné postupy,926 které využil o sto let dříve Svatopluk Moravský927 

a o čtyřicet let později snad i Štěpán I. Uherský928 ve snaze upevnit nově vznikající 

                                                           
919 Datum uvádí správně Dětmar (srov. předchozí pozn.) i AHi 992, s. 25. V některých análech, 

jako APK, s. 23, se objevuje i datum 999, zjevně chybné. 
920 DIu, srov. např. výše pozn. 92. 
921 Viz např. Labuda 2002a, s. 39. Jedná se zřejmě o nejprostší vysvětlení jinak podivného jména 

(které bývá někdy vykládáno jako Měškovo původní pohanské nebo naopak neujavší se 

křesťanské křestní) a zcela nesmyslného titulu, které tu zastupují knížete Měška v jinak zřetelně se 

jeho osoby týkající listině. 
922 Dělení předpokládá Ożóg 2016, s. 120 i Strzelczyk 2016, s. 198-204. 
923 Krakov je totiž součástí popisu hranic, které jsou jinak definovány téměř výhradně pomocí 

lokalit ležících vně území Měškovy říše. Existuje ale i možnost, že Krakov byl už dobyt a předán 

právě v listině nezmíněnému Boleslavovi Chrabrému jako osobní dědictví, které ho mělo přimět 

ponechat zbytek otcovy říše nevlastním sourozencům z druhého manželství s Odou (viz předchozí 

pozn.). Nutnost hájit Krakovsko by snad odpovídala i výše zmíněné zprávě o Boleslavových 

potížích s Rusy. 
924 Jsem ovšem skeptický k možnosti vidět v této listině snahu o zisk nezávislé církevní 

organizace, jak se občas objevuje (např. Ożóg 2016, s. 120-121). Související právní formulace by 

jistě papežský kancelářský personál znal, identifikoval a jako takové zaznamenal. 
925 Srov. ale také výše v pozn. 385 možnost, že pod znetvořeninou Schinesgne se mohl skrývat i 

Štětín. 
926 Tuto interpretaci nejvýrazněji podporuje existence pravidelného poplatku, Petrova denáru, 

který později Polsko papeži odvádělo (jeho náznak je zmíněn v KDM VI, 92(56), s. 384-385, jako 

tributaria sv. Petra označuje Bruno z Querfurtu Boleslava Chrabrého – LKJ, s. 103). Původní 

velkomoravskou myšlenku mohl teoreticky do piastovského prostředí přesnést sv. Vojtěch 

(Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 232) 
927 Viz výše pozn. 77, konkrétně s. 201-203. 
928 Asi nejpádnějším důkazem této donace je zmínka o ní v listu Řehoře VII (ed. Erich Caspar, Das 

Register Gregors VII. II, 13, MGH, Epp. sel. 2,1, Berlin 1920, s. 145). Podobně lze chápat bohužel 

už zcela neprůkaznou zmínku v LŠH 22, s. 431 o komendaci celého království Panně Marii. 

Mariánská úcta je obecně přítomna v celé svatoštěpánské hagiografii a celý motiv opakují i LGM 

4 a 5, s. 474 a 476 a LGV 13, s. 500. Není tedy jednoznačně průkazné, zda skutečně došlo 

k nějakému právnímu aktu, který by zakládal situaci podobnou té vyplývající z výše uvedených 

dokumentů. Také zde mohl být jedním z inspirátorů Vojtěch (či jeho žáci, srov. podobně výše). 
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politický útvar na mezinárodním poli, snad navzdory možnému tlaku Říše.929 Měšek se 

také jistě snažil uhájit pozice svých mladších dětí, nicméně Boleslav po jeho smrti roku 

992 využil všech výhod, které měl jako dospělý a zřejmě již schopný válečník, a zmocnil 

se celé polské říše.930 

  Ve stejné době, kdy očekáváme předpokládané nástupnické boje v Polsku, 

konsolidovala se opět částečně situace v Čechách. Je možné, že negativní vztah úspěchů a 

neúspěchů přemyslovské a piastovské moci není pouze souhrou náhod. Jak už jsme 

uvedli, vůči Říši mohla jistou změnu vztahů znamenat změna regentky, která snad byla 

Čechům více nakloněná. Není od věci ani úvaha, že ve vzájemném vztahu Boleslava II. a 

Boleslava Chrabrého se mohla projevit jakási vzájemná dohoda. Konflikt s Čechy začal 

přece Měšek I., který se poté (snad) pokusil svého nejstaršího syna odstavit. Jako 

bezprostřední příbuzný Přemyslovců by Chrabrý, vlastně synovec Boleslava Pobožného, 

mohl třebas počítat se strýcovou podporou v boji proti maceše.931 Lze také říci, že jedním 

z důvodů jisté konsolidace mohlo být úspěšné využití politické situace na severu 

k drobným expanzím, či kořistění v oblastech odpůrců přemyslovsko-piastovské aliance. 

Bavíme se ovšem čistě hypoteticky. 

  Vcelku pragmaticky by šlo ovšem jistou ekonomickou konsolidaci českých území a 

oddálení krize, způsobené snad nejspíše úpadkem obchodní trasy přes Prahu,932 vysvětlit 

tím, že Čechy získaly po turbulentních 80. letech nový význam v trasách mezinárodního 

obchodu. S výbuchem protikřesťanského povstání v zemích mezi Labem a Odrou se jistě 

zkomplikovaly některé obchodní vztahy. Především nebylo možné, aby do stále velmi 

významných obchodních okrsků východní a jihovýchodní Evropy proudilo zboží přes 

piastovská území. Nový význam zřejmě mělo Labe, jako řeka, kterou uhájili roku 987 

Otoni proti rebelům.933 Zvýšení významu Polabí by korespondovalo nejen s vzestupem 

slavníkovské moci,934 ale osvětlilo by i další zdroj možného konfliktu Přemyslovců se 

                                                           
929 Takto např. Padberg 2009, s. 163; rezervovaněji v tomto směru Ożóg 2016, s. 120-121; 

vysloveně odmítavě se vyjadřuje Strzelczyk 2016, s. 197. Vzdor skepsi části literatury lze říci, že 

pozice politického útvaru na pomezí expandující Říše musela Měškovi být jasná a svěření ochrany 

nad ním papeži se jeví jako zcela logický, pragmatický tah. K možné provázanosti všech 

zmíněných postupů naposledy Žemlička 2017, s. 35. 
930 Takto situaci popisuje KDM IV, 58(37), s. 198-199; v literatuře např. Ożóg 2016, s. 124 či 

Strzelczyk 2016, s. 204-205. Oda pak zřejmě dožila v quedlinburském konventu, kde její smrt 

zaznamenali k roku 1023 (AQu, s. 570), ale k této tezi i kriticky Pac 2017, s. 245-246. 
931 Deklarativní příslušnost k Přemyslovcům ostatně dokládá i existence Chrabrého mince 

věnované sv. Václavovi (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 144-145 a Suchodolski 2012, 

s. 36-38, 277-278 a 280-282). Naopak rod Ody v dané době zřejmě nepředstavoval vážnějšího 

politického nepřítele v Říši (k tomu Pac 2017, s. 244-245). 
932 Srov. výše kapitolu 5.3.8. 
933 Trasu spojující Magdeburk s Prahou prošel zjevně už Ibrahim ibn Jakub (ZOS 7, s. 414 a 

Vaníček 2017, s. 147). 
934 Libice nad Cidlinou mohla představovat logický bod, kde provoz po Labi ze Saska mohl končit 

– ať už kvůli splavnosti řeky, nebo kvůli nutnosti přejít dále na suchozemské trasy, např. na 
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Slavníkovci: dosavadní vládci Čech už nemohli těžit z ekonomické síly regionu 

napojeného na jižní kraje říše – úlohu Čech opět převzalo Podunají. V období saské moci 

a nárůstu významu Polabí by se Praha nakonec ocitla částečně mimo hlavní směr 

obchodních tras a snahu Přemyslovců kompenzovat tuto ztrátu by mohla představovat i 

mincovna v Mělníce, která se ve stejné době objevila.935 Otevřený konflikt však zatím 

ještě nebyl na pořadu dne. 

  Do Čech se už v roce 992 vrátil biskup Vojtěch, který se zřejmě obřadně smířil 

s knížetem Boleslavem II.936 Symbolem smíření a praktickou realizací Vojtěchových 

zálib v mnišském životě měl být nově založený benediktinský klášter na Břevnově, který 

byl osazen biskupovými společníky z italských klášterů.937 Navíc Boleslav vydal listinu, 

v níž se zavazoval dodržovat některé zásady kanonického práva a podporovat svého 

biskupa.938 Hagiografie opět zdůrazňuje perfidnost Vojtěchových oveček, nicméně je 

třeba znovu připomenout, že tu máme co do činění s tendenčními texty, kde Přemyslovci 

a Čechové hrají roli antihrdinů. 

  Do této doby je také často zasazováno Vojtěchovo misijní působení v Uhrách. Jeho 

působení zde dokládají především hagiografické texty, včetně těch uherských.939 Teorie 

o misii svatého Vojtěcha v Uhrách ovšem naráží na potíže s kanonickými předpisy. 

                                                                                                                                                               
Krakov. Nálezy pokladů z Poděbrad (viz např. Radoměrský 1966) a nejnověji z Chýště (předběžný 

katalog publikován jako Nekvapil 2016) by tuto trasu perfektně potvrzovaly. Mohlo tedy 

slavníkovské bohatství souviset právě s výhodnou polohou hradiska? 
935 Ražba zde je spojená právě s královnou Emmou (Petráň 2008). Není ovšem nemožné, že zde 

vznikly i jiné typy mincí (takto např. Hásková 2007) a vznik mincovny zde nebyl podmíněn jen 

„věnným“ údělem královny, ale ekonomickou realitou. 
936 Srov. výše pozn. 906. 
937 Srov. pramen s komentáři zmíněný v pozn. 83. Datum založení 993 připomínají i AČe, s. 381 a 

bývá tak přijímáno i nemalou částí literatury (např. Ożóg 2016, s. 131-132; Kalhous 2015a a 

rámcově též Šrámek 2015). Je nutné připomenout, že celou zakladatelskou epizodu nejnověji 

popírá P. Kubín (v odkazované poznámce), i když výše zmíněná Kalhousova práce řadu jeho 

argumentů napadá. Pokud bychom Kubínovi dali za pravdu, vyvstává především otázka, proč by 

právě v Čechách tak dlouho nevznikla žádná mužská řeholní komunita, zatímco všude v okolí i na 

čerstvě christianizovaných územích ve stejné době kláštery zakládány jsou (srov. níže kapitolu 

7.2.1). 
938 Srov. výše pozn. 84. K těmto otázkám srovnej i údajné Vojtěchovo kázání (Zachová – Třeštík 

2001) a komentáře Kalhous 2017a, s. 288-290; Žemlička 2017, s. 42; Havel 2016, s. 114-115 a 

Kalhous 2015c, s. 13-14.  
939 ŽVB1 16, s. 19; ŽVB2 16, s. 56; LŠV 3-5, s. 379-381, ale i LGV 4, s. 486 a na štěpánských 

legendách závislá UPK 4, s. 134-135. Krátkou zmínku o jeho působení zde (včetně křtu Štěpána) 

uvádějí i APT 982, s. 49. Je ovšem nutné se ohradit proti eventualitě křtu Štěpána I. biskupem 

Vojtěchem. Z legend a mladších pramenů, jako ČHU 76, s. 158-161 (i když striktně vzato zde 

křest z rukou Vojtěcha přijímá jen Gejza) a MK14 38, s. 295, tuto myšlenku převzala i část 

literatury (viz Berend – Laszlovszky – Szakács, s. 329, pozn. 70). I citovaná Větší legenda (a po ní 

LŠH a UPK) mluví ovšem spíše o pomazání křižmem, tedy zřejmě o biřmování (Ożóg 2016, 

s. 132). To by lépe odpovídalo předpokládanému věku Štěpána v 90. letech (srov. výše pozn. 828) 

i úloze Vojtěcha ve střední Evropě, jak vidno dále. Vojtěch každopádně zanechal v Uhrách silnou 

stopu, kterou dokládá i fakt, že se o jeho smrti zmiňují hned na prvním místě zdejší jediné anály 

ABr 997, s. 125. Možnost jeho vlivu na christianizaci Uher vnímá pozitivně naposledy např. 

Barabás 2017, s. 117. K rozvoji této tradice viz dále u pozn. 992. 
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Jednak této cestě stojí v cestě výše předpokládané moravské biskupství. Vojtěch měl 

ovšem podle mínění některých badatelů po případné smrti prvního nového moravského 

biskupa usilovat o připojení této diecéze, čímž se mu otevřela možnost misijní práce na 

západním Slovensku a mezi Maďary.940 Ani pak není ovšem jasné, zda by ostatní říšský 

episkopát dopustil tuto činnost. Mezi Maďary se totiž již angažoval pasovský či obecně 

bavorský klérus, takže i pokud by Vojtěch „disponoval“ Moravou, a i pokud by v Panonii 

ještě nebyl místní misijní biskup, Vojtěch-misionář by tu asi nebyl příliš vítán. I když 

považuji působnost Vojtěcha v Uhrách za nespornou, je po mém soudu jen velmi málo 

pravděpodobné, že by zde pracoval z titulu pražského biskupa. (Pokud vůbec nespadá 

jeho zdejší působení až do doby jeho druhého exilu.) Je spíše možné, že pražský biskup 

v Uhrách působil s ohledem na své zaujetí pro řeholní činnost jako emisar 

benediktinského řádu a pomáhal vybudovat základy pro první klášter v nově 

christianizované zemi – Pannonhalmu.941 Snad byl pro tento počin vybaven i konkrétním 

pověřením, které mohlo souviset se vznikem opatství na Břevnově. Vojtěchova role 

v počátcích uherského benediktinského hnutí je zřejmě nesporná a podle už starších 

historických názorů se klášter sv. Martina na Pannonhalmě stal místem exilu 

břevnovských mnichů v následující době válek, které zachvátily českou kotlinu.942 

V souvislosti s tímto úkolem také mohl pražský biskup působit například jako prostředník 

při uzavření mírových a sňatkových dohod mezi Bavory a Maďary. Jeho působení 

v Uhrách tedy nemuselo vycházet z diecézní příslušnosti, ale právě naopak být 

zdůvodněno jeho neutrálním postavením na arpádovském dvoře. 

  Zlepšení situace v Čechách nicméně netrvalo dlouho. Do následujících let kladou 

historici předpokládané onemocnění Boleslava II., jenž měl snad trpět těžkou 

aterosklerózou.943 Boleslav měl kvůli tomuto onemocnění, jak tvrdí kronikář Kosmas, 

                                                           
940 Viz výše pozn. 858. Sloučení dvou diecézí do jedné a narušení misijního prostoru druhého 

biskupa by teoreticky vzato představovalo dva poměrně velké prohřešky proti kanonickým 

zásadám, což se jen těžko snáší s představou „až příliš přísného“ biskupa Vojtěcha, jak ji líčí 

hagiografické texty. 
941 K dějinám kláštera je zřejmě na dlouhou dobu univerzálním a nejrozsáhlejším textem Takács 

1996, srov. ale i odpovídající oddíly Takács 2001. Teoreticky je založení kláštera spojováno až se 

Štěpánem I., nicméně v samotné „zakládací listině“ (srov. výše pozn. 88) nacházíme odkaz, že se 

zde usadili mniši už za Gejzy. Viz též Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 132, 155 a 356. 
942 Naposledy např. Steinhübel 2016, s. 354-357 (předpokládá ale krátkodobou zastávku 

nejbližších společníků Vojtěcha v Polsku, podobně jako Urbańczyk – Rosik 2007, s. 284; k tomu 

více dále v pozn. 989) nebo Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 246. To, že na 

počátku 11. století v Praze žádný klášter s Vojtěšskou tradicí nefungoval, by mohla potvrzovat 

mlčenlivost legendy ŽPB, která se sice zmiňuje o návštěvě jednoho z poustevníků v Praze 

(ŽPB 11, s. 248-251), ale o žádném klášteru zde neví. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 117 dokonce uvádí, že mnichy vyhnal sám český kníže. Kromě budoucího kláštera 

v Międzyrzeczu je dalším možným polským útočištěm břevnovských benediktinů i Łęczyca, 

spojovaná tradičně s Radimem-Gaudentiem (tamtéž s. 123 a Ożóg 2016, s. 179 a 194). 
943 Vedle poněkud neurčité zmínky KČK I, 29, s. 53 o Boleslavově ztrátě kontroly nad vládou se 

o dalších příznacích (paralýze) zmínil Dětmar z Merseburku (KDM VII, 56(41), s. 468-469). 
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částečně ztratit kontrolu nad vedením říše, což by jistě vedlo k možné zvůli vůdců jeho 

družiny, kteří měli vést další spory s pražským biskupem.944 V nastalé situaci Vojtěch 

opět opustil Čechy, tentokrát ve výsledku definitivně.945 28. září roku 995 došlo ke 

krvavému útoku přemyslovských bojovníků na jedno z hradisek uvnitř české říše – 

slavníkovskou Libici nad Cidlinou.946 S ohledem na celkový nedostatek pramenů je samo 

o sobě těžké přesně hodnotit dobovou komplikovanou situaci. I prameny existující – tedy 

vojtěšské legendy – jsou navíc značně zatemněny nevyvážeností a přirozeně tlumočí 

především stanovisko slavníkovského rodového příslušníka. V literatuře momentálně 

převládají asi následující dvě střízlivá hodnocení celé události: 

  Podle prvního z nich Slavníkovi potomci zneužívali svého postavení, či se zdáli 

porušovat věrnost vůči knížeti – msta proti celé rodině pak přišla jako svého druhu trest 

za (domnělou) zradu na zájmech knížete Boleslava. Druhá alternativa počítá 

se zmíněnými náznaky, že Boleslav II. přestal mít kvůli své chorobě situaci plně pod 

kontrolou, a Libice se stala zřejmě pouze obětí vnitřní války mezi příslušníky jeho 

družiny, možná frustrované bohatstvím Slavníkova rodu v kontrastu k upadajícím 

zdrojům, z nichž přežíval zbytek družiny.947 Obě verze mají mnoho styčných bodů a 

mohou se vlastně dobře doplňovat. Je třeba také zvážit, že skutečný průběh událostí na 

Libici mohl být legendisty prostě zveličen,948 i když tím není míněno, že by si autoři 

legend celou záležitost vyfabulovali. Bohužel nám skutečně schází pohled druhé strany, 

                                                                                                                                                               
Odtud plyne pak častý výklad celého následujícího dění (srov. dále) jako svévole Boleslavových 

družiníků či jiných elit říše. 
944 Bývá tak interpretována scéna s marným pokusem o záchranu cizoložnice (ŽVC 19, s. 146-151; 

ŽVB1 16, s. 18-19 a ŽVB2 16, s. 55). Vojtěchovi nepřátelé mu hrozí rodovou záští. (Viz např. 

Lutovský – Petráň 2005, s. 56-57). Na hranici pramenně podložených hypotéz pak jde úvaha, že 

Vojtěchovými nepřáteli byl rod Vršovců, který se prvně objevuje v této době v KČK I, 34, s. 61-

62 a jemuž měla později Libice náležet (tamtéž III, 24, s. 192). K této tezi se naposledy obecně 

přihlásil i Kalhous 2017a, s. 287, byť beze snahy určit konkrétně rod Vojtěchových odpůrců. Jako 

Vršovce je pak jednoznačně uvádí Ożóg 2016, s. 134-135. 
945 K datu viz Kalhous 2017a, s. 286-287, kde předpokládá odchod těsně před zmíněnou událostí. 

To by naznačovalo možnou souvislost obou dějů. Stále je ale možné, že Adalbert dostal (díky 

svému úřadu) možnost odejít ze země ve chvíli, kdy jeho rodina byla perzekuována ze zcela jiných 

příčin. 
946 Srov. popis událostí v KČK (viz odkaz výše v pozn. 943), lakonickou zprávu APr 995, s. 119 a 

přirozeně popisy legend, z nichž jeden je až překvapivě krátký a prostý detailů, až 

stereotypizovaný (zmiňuje například útok na různé hrady Vojtěchových bratrů – ŽVC 25, s. 164-

165) a druhý podrobnější a přirozeně velmi naříkavý (ŽVB1 21, s. 26-28 a ŽVB2 21, s. 59-60). 

Legendisté přičítají také jednoznačnou vinu Boleslavovi (podobně i některá literatura jako Ożóg 

2016, s. 134). 
947 Bohatství Slavníkovců zdůrazňuje i hagiografie (jakkoliv se nejspíše jedná o topos) – viz ŽVC 

1, s. 96-97. K výše zmíněným teoriím obecně Lutovský – Petráň 2005, s. 138-141. Autoři 

spoléhající se na tradiční výklad o samostatném (kmenovém) knížectví Slavníkovců samozřejmě 

zdůrazňují možnost, že Přemyslovci se bránili možnému úplnému osamostatnění „libických 

knížat“ – např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 141. 
948 Je například jen hypotézou, že hradisko na Libici bylo v roce 995 nějak zásadně poškozeno (jak 

připomínají Lutovský – Petráň 2005, s. 135-138). Archeologické nálezy snesou mnohé 

interpretace a logicky působí i argument, že Přemyslovci zcela jistě využili lokalitu pro sebe, a 

nestáli tudíž o její citelné poškození. 
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což u tak zásadní události představuje nemalý problém. Každopádně lze mluvit o tom, že 

na Libici sledujeme možný projev krizového vývoje, který v rámci české říše způsobila 

změna ekonomických vztahů a zmenšení autority knížete. Je ovšem otázkou, zda bychom 

vůbec kdy o této události měli informace, nebýt specifické role Vojtěcha Slavníkovce 

v dějinách. Vojtěch sám se ocitl via facti v exilu a svou budoucnost věnoval jednak 

asketickému křesťanství, ovlivněnému benediktinskou řeholí a misijním programem na 

straně jedné a pozicí politicky významné osoby z okruhu širší otonské Říše na straně 

druhé.949 

  Postavení Říše ve střední Evropě se pozvolna upevňovalo, i když ne bez komplikací. 

Podmanění Slované znovu povstali roku 994,950 na což Říše reagovala v příštím roce 

dalším tažením, kterého se osobně zúčastnil Boleslav Chrabrý, za Čechy stejnojmenný 

syn Boleslava II. a zřejmě také Soběslav z rodu Slavníkovců (jeho účast ovšem měla 

umožnit právě už zmíněné přepadení Libice).951 Ota měl se Slovany posléze uzavřít mír, 

aby se mohl soustředit na italské záležitosti.952 I tak ovšem došlo napřesrok k dalším 

konfliktům, které popisují nyní velmi obšírně píšící Quedlinburské anály.953 

  Na maďarské hranici došlo opět ke zklidnění a roku 995 byla uzavřena již zmíněná 

dlouhodobá mírová smlouva, kterou potvrdilo i manželství maďarského následníka 

Štěpána s bavorskou vévodskou dcerou Gizelou.954 Arpádovci tak získali mocného 

spojence v mezinárodní politice, který mohl i ve vnitřních záležitostech Maďarů – už 

kvůli obraně vlastních zájmů – garantovat kontinuitu rodu v předpokládaném 

nástupnickém sporu s ostatními náčelníky v Uhrách. Gizela vyrazila na arpádovský dvůr 

doprovázena zřejmě dalšími misionáři955 a zcela jistě také nemalou vojenskou suitou.956 

                                                           
949 Skeptici jako Althoff 2013, s. 177-178, ale i Kalhous v pozn. 904 ovšem stále mohou 

připomínat, že význam Vojtěchovy osobnosti se skutečně začíná objevovat až ex post v textech 

vzniklých po jeho smrti. Žádnou zmínku o jeho působení do té doby totiž prakticky nemáme (což 

na druhou stranu v dané době nemusí být nijak mimořádné). 
950 AQu 994, s. 484-485. 
951 AHi 995, s. 26; ANV 995, s. 15; AQu 995, s. 486, obecně válku mezi „Sasy“ a „Velety“ 

zmiňují i ASG 995 (1001), s. 81. Příznačné ovšem je, že o účasti Soběslava na tomto tažení 

informují vlastně pouze legendisté (ŽVC 25, s. 164-165; ŽVB1 21, s. 26 a ŽVB2 21, s. 59), ostatní 

historiografie ji v dané době musela přinejmenším přejít bez povšimnutí. Výpravu hodnotí 

literatura opět spíše jako neúspěšnou – viz např. Razim 2017, s. 289 s další literaturou. 
952 AQu 996, s. 490. 
953 AQu 997, s. 492-493; o těchto konfliktech se zřejmě zmiňuje i KDM IV, 29(20), s. 167 a 

tamtéž IV, 38(25), s. 174-177. 
954 LŠV 9, s. 384, beze jména LŠM 2, s. 394 a KAC III, 31, s. 153. O sňatku se ostatně nepřímo 

zmiňuje i ŽSW 30, s. 538. 
955 Také s jejím jménem je později spojováno pokřtění Uher. Viz např. ČCK 24, s. 43 a přípisky 

k ČBH II, 43, s. 104; v literatuře pak tento fenomén zdůrazňuje Györffy 1983, s. 80-81. Vliv 

Gizelina doprovodu považuje pro christianizaci Uher za klíčový Barabás 2017, s. 116-117; 

skeptičtěji ale Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 331, vliv jejích kněží na další rozvoj 

uherské církve ale nerozporují (s. 336). 
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Tento počin se v důsledku ukázal být jedním z nejdůležitějších státotvorných skutků 

v uherských dějinách. Bavorská manželka mladého následníka měla zajistit jak upevnění 

křesťanství, tak pevnou politickou pozici Arpádovců v Panonii i jejich říše ve střední 

Evropě. 

  Politické dějiny střední Evropy ovlivnila dvě úmrtí v roce 997. Tím zpočátku méně 

významným byla smrt svatého Vojtěcha. Exilový pražský biskup se vyhnul návratu do 

své diecéze, který prakticky stále vyžadovalo kanonické právo. Místo toho podnikl 

okružní poutní cestu po Evropě,957 kterou zakončil příchod k Boleslavovi Chrabrému.958 

Piastovský vládce v podstatě mohl už v této chvíli ovládat část jeho diecéze, jak už jsme 

uvedli výše, nicméně je to málo pravděpodobné. Pokud by k tomu však skutečně došlo a 

Vojtěch by svým souhlasem s touto politickou akcí dal celé věci kanonický punc, není 

možné se divit výrazné nechuti k jeho osobě, kterou by v tuto chvíli pociťovali 

v Čechách.959 V Praze se zatím hledala náhrada za biskupa, který už svou diecézi nadobro 

opustil. Už v době první nepřítomnosti se měl v Praze objevovat míšeňský biskup 

Volkold.960 Ještě před smrtí Vojtěcha se pak roku 996 o biskupský stolec údajně ucházel 

Strachkvas-Kristián, kterého zmiňují některé prameny dobové i pozdější.961 Tento plán 

                                                                                                                                                               
956 Pozdější prameny uvádějí konkrétně rod Hermány: ČHU 88, s. 168-169 a MK14, 48, s. 300. 

O příchodu dalších bavorských bojovníků obecně ČHU 79, s. 162-163 a MK14 40, s. 296 a 64, 

s. 313. K tomu Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 257. 
957 ŽVB1 19, s. 2-25 a ŽVB2, s. 57-58 a ŽVC 22-23 a 25, s. 158-159 a 162-165. Výrazně kratší 

cestu popisuje UVT, s. 58-59. Srov. i Bláhová 2016, s. 429. 
958 ŽVC 26, s. 166-167; ŽVB1 23, s. 28 a dále; ŽVB2 22, s. 60 a dále; UVT, s. 58-59, ale i KČP 

I, 6, s. 32-34; AKr 997, s. 232 a APT 967 a 982, s. 49. 
959 Tento výklad v nejnovější literatuře vcelku převažuje, naposledy např. Ożóg 2016, s. 130-131; 

Sláma 2015, s. 35 nebo Třeštík 2006b, s. 20. Nezřídka je tento souhlas spojován už s popisem 

piastovské říše, který obsahuje dokument DIu. To by ovšem znamenalo, že svůj souhlas k oddělení 

části původních přemyslovských držav dal Vojtěch už v době prvního exilu. Jen těžko si ovšem 

dovedu představit, že by pak o návrat svého biskupa ještě někdo v Čechách stál. Vše je navíc 

spojeno s předpokladem, že Krakov ztratili Češi už v roce 989 či 990. S jistotou by pak tento 

problém měl nastat až kolem roku 1000, kdy byla na územích kdysi přemyslovské říše založena 

hnězdenská provincie. Ani souhlas biskupa Thiddaga a metropolity Willigise, jenž by byl v obou 

případech nutný, ale není nikde doložen (ač ho předpokládá např. Ożóg 2016, s. 155). 
960 Ze zpráv KDM (srov. výše pozn. 878) o vztahu Boleslava II. s míšeňským biskupem dedukují 

badatelé (naposledy tak Kalhous 2017a, s. 286; Ożóg 2016, s. 130; Petráček 2015a, s. 69-70 a týž 

2015b, s. 130-131), že šlo o faktické zastupování Vojtěcha v jeho diecézi. Pokud by ovšem 

skutečně Volkold Vojtěcha měl regulérně zastupovat, musel by s tím pražský biskup souhlasit. To 

by znamenalo, že jeho odchod nebyl až tak náhlým rozhodnutím a musel být spíše pečlivě 

připraven. Vojtěchovu ochotu zříci se úřadu ovšem naznačují i některé zprávy hagiografické 

povahy (srov. následující pozn.). 
961 Hlavním pramenem k identitě tohoto Přemyslovce je údajně jeho vlastní osobou sepsaná 

legenda ŽUV (srov. výše pozn. 58, kde i další literatura k jeho životopisu). Někdy bývá 

ztotožňován se synem Boleslava, jehož narození doprovázelo atentát na jeho bratra (KČK I, 17-18, 

s. 36-37) a který byl dán na výchovu do bavorského Řezna (srov. též teorii uvedenou v pozn. 700). 

Vedle toho je zmíněn jako člen poselstva, které povolalo biskupa z Říma zpět do Čech (srov. výše 

pozn. 906). Dle líčení KČK I, 29-30, s. 52-55 měl Strachkvasovi nejdříve berlu nabízet sám 

Vojtěch (k tomu srov. i KAC III, 31 a Bláhová 2016, s. 428-429), později po ní měl zatoužit 

v pýše sám knížecí bratr (zde ovšem Kosmova fabule poněkud postrádá vnitřní smysl). 

V okamžiku svěcení měl ovšem Strachkvas utrpět jakýsi neurčitý záchvat, interpretovaný jako 

uchvácení démonem. Srov. též Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 141. 
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zřejmě ztroskotal na nemoci kandidáta, a tak je nástupce Vojtěcha zvolen až po 

mučednické smrti dosavadního biskupa, který zatím působil mimo přemyslovskou říši. 

  „Polský“ kníže Boleslav byl zřejmě s biskupem Vojtěchem zadobře a očekával od něj 

podporu v misijně-expanzivních plánech na západě a severovýchodě svého území. 

Potenciální expanze tímto směrem měla zřejmě navázat na dosavadní rétoriku a politiku 

Otonů, velkých politických partnerů piastovské říše – měla být spojená s misií a využívat 

i potenciál lidských sil misionářů pro politický program expanze. Vojtěch zřejmě 

předpokládal relativně snadnou práci mezi Lutici,962 kde by mohl působit mezi jazykově 

blízkým obyvatelstvem, které by snad nadvládu Poláků vnímalo jako méně 

problematickou než hrozící nadvládu Říše, která opět úspěšně postupovala na slovanská 

území.963 Nakonec byl Vojtěch po dlouhém váhání vyslán do Pruska, kam rovněž mířily 

expanzivní ambice piastovského vládce.964 Boleslav tak poslal Vojtěcha do velmi 

nebezpečné oblasti, kde už si předtím kníže dokázal vytvořit nemálo nepřátel.965 Tak se 

také nakonec Vojtěch stal obětí nikoliv věroučného sporu, ale především politického 

nepřátelství Prusů k Boleslavovi, jehož agentem se v danou chvíli stal. Zajímavé je, že 

ani prameny jinak velmi kladně Vojtěchovi nakloněné a budující spíše jeho obraz světce 

tuto stránku jeho působení v Prusech nezamlčují. 

  Druhou a v krátkodobém horizontu jistě významnější událostí roku 997 bylo úmrtí 

maďarského knížete Gejzy.966 Ten během svého života zjevně úspěšně (alespoň z větší 

části) sjednotil dosud stále polyarchicky vedené maďarské kmeny a minimálně částečně 

přesvědčil nejvyšší vrstvy tamní aristokracie o prospěšnosti přijetí křesťanství. 

Celkovému průběhu christianizace mohli jistě napomáhat přítomní křesťanští Slované, 

jejichž vliv na novou víru se odrazil v podobě maďarské křesťanské terminologie, 

většinou vycházející právě ze slovanských pojmů.967 Co bylo pro další vývoj ale 

                                                           
962 Vojtěchovo váhání mezi Lutici a Prusy zmiňuje ŽVC 27, s. 168-169. Úvahy budoucího světce, 

že práce mezi Lutici by byla snazší, tlumočí ŽVB1 26, s. 33 a ŽVB2 26, s. 64. 
963 Na hranici došlo k dalším konfliktům ve stejném roce, kdy Vojtěch na své výpravě zahynul 

(srov. výše pozn. 953). Další válku s Lutici datují Corveyské anály i do roku 998 (ACo, s. 5). Je 

pravděpodobné, že se jedná o posunuté datování o rok dřívějšího konfliktu, ale může jít i o náznak, 

že boje se vlekly, což lze z pramenů obecně vyčíst. 
964 Expanzi Boleslava Chrabrého na Balt asi podpořil i nový sňatek jeho sestry Svatoslavy, která se 

po smrti prvního manžela (srov. předchozí sňatek zmíněný v pozn. 848) provdala za Svena Vidlího 

Vouse (viz ČBH II, 39, s. 99 a KDM VII, 39(28), s. 446-447. 
965 ŽVB1 30, s. 35 a ŽVB2 30, s. 66 v podstatě bez zastírání uvádí, že skutečným vrahem Vojtěcha 

nebyl rozčilený pohan, ale muž, který se mstil za smrt svého bratra z polských rukou. 
966 Bratislavské anály uvádějí rok 998 (ABr, s. 125), ale v tomto případě je větší důvěra 

prokazována datu uvedenému v hagiografii (997) – LŠV 5, s. 381. 
967 Viz mj. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 135 a 253; bohužel není možné jasně určit, 

kde a kdy se tato slovní zásoba do maďarštiny dostala (mohla dokonce i před příchodem do 

Karpatské pánve – viz Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 325, ale i zvenčí – tamtéž s. 331). 

Kontinuitu krom slovanské křesťanské slovní zásoby naznačují i hmotné památky – např. 

existence křesťanských hřbitovů se soustavným pohřbíváním mezi 9. stoletím a arpádovskou 

dobou (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 59 a 136). Není bez zajímavosti, že vedle 
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nejdůležitější: Gejza prohloubil dlouhodobou – byť čas od času opouštěnou – spolupráci 

s Bavorskem a svěřil osud svého rodu této alianci. Manželka jeho potenciálního 

následovníka se ukázala být v následujících letech jedním z nejdůležitějších trumfů. 

Prakticky obratem se totiž proti mladému Štěpánovi postavil – snad vzdálený příbuzný – 

šomoďský (blatenský) kníže Koppány, jenž se okamžitě vymezil jak proti dědičnosti 

knížecího či velkoknížecího titulu v přímé linii, tak proti christianizaci.968 Celá situace 

dospěla k otevřené konfrontaci, při níž Koppány podlehl v boji proti Štěpánově armádě, 

vedené zřejmě bavorskými rytíři, a byl patrně ještě v duchu pohanských tradic rozčtvrcen 

pro výstrahu.969 

  Evropa spěla k významnému milníku roku 1000. Ota III., ač na severu Říše rozhodně 

měla jeho politika daleko k přesvědčivosti,970 musel stále více zaneprázdněný italskými 

záležitostmi pravidelně vyrážet do Říma, aby upevnil pořádek v jižní části své Říše.971 

V roce 999 císař prosadil kult svatého Vojtěcha jako jednoho z říšských patronů i 

vznikajících sousedních politických celků, k čemuž získal údajně i podporu samotného 

papeže.972 Ota měl stran kultu nového mučedníka nepochybně širší plány,973 nicméně je 

                                                                                                                                                               
„velkomoravského“ (což je spíše nepřesný termín, neboť řada křesťanů byli původně obyvatelé 

slovanského knížectví/hrabství Pribiny a Kocela) křesťanství se občas zvažuje i kontinuita starších 

„latinských“ křesťanských obcí v Panonii – karolinské a římské (Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 43-44). Skepticky popisuje možnost přežití moravské církevní tradice mezi 

Maďary Barabás 2017, s. 115-116 a 129 (k nitranskému biskupství). Viz též obecně v souhrnu 

Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 326-327. 
968 Obecně povstání proti christianizaci zmiňuje už LŠV 6, s. 381-382; LŠM 3, s. 395 pak přidává 

další detaily, včetně rozhodujícího boje u Veszprému. Jméno Koppány pro hlavu dosud 

anonymních povstalců daly až ČHU 43, s. 102-103 a MK14 64, s. 312-314. Koppány mohl podle 

Györffyho (1983, s. 112) být křesťanem (snad byzantským; jeden z možných dokladů pro to je 

nejasné tvrzení MK14 31, s. 291, že měl (jeho rod?) založit v Nyírségu klášter – může se ale 

jednat i o shodu jmen; v potenciální oblasti jeho vlády se také nachází kostely se svatohavelským 

zasvěcením, odkazujícím na původní misie ze Švábska). Jedná se o pouhou domněnku, která se 

příliš neujala v literatuře (viz Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 345; ale viz také Padberg 

2009, s. 167) nicméně je svým způsobem pravděpodobné, že nejvyšší vrstvy Maďarů během 

dvaceti let Gejzovy vlády už alespoň částečně křesťanství přijaly. Tak či tak, Koppány mohl získat 

podporu části maďarského kmene, které nebyly z různých důvodů po chuti dosavadní výdobytky 

(západní?) křesťanské církve. Jistotu o skutečném náboženství odpůrců mladého krále bohužel 

jednoznačně proštěpánovské prameny neposkytují. 
969 Jen málo křesťanské zacházení s poraženým dokládá pozdní pramen, který nicméně zřejmě 

skutečně pochází z nejstarších vrstev uherského dějepisectví (srov. výše pozn. 329). 
970 Srov. vojenská tažení zmíněná výše u pozn. 953. 
971 Asi největší potíže způsobilo v Římě tzv. Crescentiovo povstání, které zaznamenaly i 

severoříšské prameny (KDM IV, 30(21), s. 167-169 a AQu 998, s. 497-499). 
972 Velmi zajímavou zprávu o celé péči Oty III. o kult sv. Vojtěcha přináší poměrně málo známý 

Libellus de translatione SS Abundii et Abundantii (cit. v MGH, SS IV, Hannover 1841, s. 575-576, 

pozn. 21), na jehož zprávu upozornil především P. Urbańczyk (2015, s. 262 a 278). Podle tohoto 

textu měl sám Ota III. iniciovat i sepsání legendy, snad tedy ŽVC. O císařově zaujetí pro věc se 

rámcově zmínil také Dětmar z Merseburku (KDM IV, 28(19), s. 165-167). Přímou kanonizaci 

nedávno odmítl P. Kubín (2011, s. 169), nicméně sám fakt, že byl mučedníkův bratr Gaudentius 

jmenován arcibiskupem „sv. Vojtěcha“ (viz dále), naznačuje, že papež musel svatořečení via facti 

stvrdit. Dle Ożóg 2016, s. 141-142 a 146 postačila jeho translace, ale Vojtěchovo svatořečení 

v podstatě potvrdil i sám císař. 
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zřejmě pochybné, zda měly takovou podobu, jaká se později realizovala při jeho návštěvě 

Hnězdna. Arcibiskupství mohlo být původně určeno pro říšská území,974 nebo oblast 

ležící blíže říšským zájmům, byť v momentálně nepříliš rozkvétající zemi.975 Jisté je, že 

další vývoj nemohl Ota ještě v roce 999 předpokládat.976 

  V zimě tohoto roku totiž také umírá český kníže Boleslav II.977 Jeho chatrné zdraví 

zřejmě dotvořilo krizovou situaci v přemyslovské říši, kterou čekalo pět let 

bratrovražedných sporů o trůn a politických převratů. I kdyby Ota uvažoval o prosazení 

Prahy, coby nového arcibiskupství pro širší Sclavinii (a je to plán spíše méně 

pravděpodobný), musel nyní celou záležitost přehodnotit. Čechy se totiž doslova drolily. 

Pravděpodobné až v reakci na úmrtí Boleslava II. jeho synovec Boleslav Chrabrý obsadil 

důležitý hrad v Krakově.978 Získal tak nejen rozsáhlé území, ale i důležitý obchodní bod, 

který tvořil křižovatku na cestě od Baltu směrem do Podunají. Zdejší mezinárodní 

obchodní cesta směrem na východ do Kyjeva už v této době zřejmě postupně hasla, ale 

stále mohla mít alespoň regionální význam či nabrat nový v souvislosti s ekonomickým 

rozmachem Saska. Čechy navíc představovaly další potenciální kořist. Boleslav Chrabrý 

se – v konfrontaci s upadající přemyslovskou mocí a doznívajícími nástupnickými boji 

v Uhrách – stal nezpochybnitelným hegemonem ve „Sclavinii“ a svou roli potvrdil jak 

                                                                                                                                                               
973 Již v tomto roce byla vydána listina, v jejíž svědečné řadě nacházíme i Vojtěchova nevlastního 

bratra Gaudentia s nezvyklým titulem „arcibiskupa sv. Vojtěcha“ (srov. výše pozn. 93). 

K interpretaci Gaudentiova působení např. Ożóg 2016, s. 142-146. 
974 Nabízí se např. Cáchy (Fried 2014, s. 44 předpokládá založení biskupství společně 

s arcibiskupstvím v Hnězdnu; není však nemožné, že povýšení Cách byl ve skutečnosti hlavní 

zájem císaře, který do tohoto města dorazil i na Vojtěchův svátek), méně pravděpodobné je 

budování nové arcidiecéze přímo v Římě, jak nabízí Urbańczyk 2015, s. 270 a 277-278. 
975 Tezi, že arcibiskupství bylo určeno pro Prahu, zastával D. Třeštík (např. 2006b, s. 21) na 

základě několika poněkud záhadných zmínek říšských análů (srov. zprávy AHL a AHi v pozn. 

981). Svou logiku by vznesení arcibiskupství v místě jedné z nejstarších slovanských křesťanských 

ekumen a původní stolici Vojtěcha mělo. Hildesheimský analista se mohl v lokalizaci hrobu splést, 

ale je zajímavé, že výslovně uvádí při ordinaci biskupů přítomnost Boleslava, knížete Čechů 

(jehož zcela jistě odlišoval od Boleslava Chrabrého, jak je možné si ověřit u zprávy z roku 1003 – 

viz dále v pozn. 1016). Nejvýznamnějším odpůrcem této teorie je asi polská badatelka M. Matla 

(2008, s. 355-382). Je asi skutečně málo pravděpodobné, že při kvalitě vztahů mezi Otou III. a 

Boleslavem I. Chrabrým by Ota upřednostňoval variantu s Prahou. Že byli Přemyslovci v tehdejší 

době v Říši vnímáni negativně, dokládají ovšem hlavně svatovojtěšské hagiografie. Zajímavé taky 

je, že v AHL čteme podobně mylné určení zpráv o výpravách proti Slovanům v 80. letech 

10. století jako o protičeských výpravách (viz výše pozn. 885 a Razim 2017, s. 250 a 263-264). Je 

každopádně zarážející, že si mnich ze saského kláštera píšící ve 2. polovině 11. století 

nepovšimnul při kompilování análů informace, která je v očividném rozporu s dobovou situací. 

K chybě v AHi viz též Razim 2017, s. 286. 
976 To, že Otovy vztahy k pražským Přemyslovcům nemusely být až tak negativní, jak soudí např. 

polská literatura zmíněná výše, by mohl naznačovat soulad mezi Otou III. a Boleslavem II. při 

volbě nového biskupa Thiddaga (KDM VII, 56(41), s. 468-469). K tomu i Razim 2017, s. 112-

113. 
977 KČK I, 32-33, s. 57-60. 
978 K roku 999 datuje tuto událost Kosmas. Existují ovšem i alternativní názory, kladoucí tento boj 

do roku 989. Srov. předchozí podkapitolu a pozn. 892. 
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úsilím o misie mezi pohanskými Slovany a Balty, tak i péčí o kult nového světce 

Vojtěcha.979 

5.3.12. Rok 1000: vrchol vývoje, nebo počátek krize? 

  Ať už vnímáme dění kolem roku 1000 jakkoliv (a nebude skutečně prostor zde 

jednotlivé aspekty hnězdenského aktu rozebírat dopodrobna), můžeme pracovat s čistými 

fakty: Roku 1000 císař Ota III. vyrazil na delší cestu po celé své Říši. Vyrazil z Říma, 

velmi netradičně zamířil do Hnězdna a následně oslavil velké svátky v důležitých falcích 

severu Říše. Na pouť k hrobu nového světce se – vyjma plánu provést zřejmě 

symbolickou objížďku Říše, která v dané době patřila k důležitým aspektům vlády,980 – 

vydal nejpravděpodobněji proto, aby získal část ostatků (nebo snad celé tělo mučedníka) 

pro sebe. Přijetí takového hosta mimo užší otonská území bylo nevídanou událostí a není 

divu, že se o něm zmiňovali doboví a pozdější „regionální“ zpravodajové s takovým 

zaujetím.981 Nad světcovým hrobem bylo založeno arcibiskupství, které připadlo 

nevlastnímu bratru zemřelého – Gaudentiovi, a k němu potřebná čtyři další sufragánní 

biskupství. Celá akce se rozhodně jeví jako jednoznačný triumf Boleslava Chrabrého.982 

  Tradiční pohled na tuto událost považuje hnězdenský „akt“, založení arcibiskupství a 

dalších diecézí v Polsku, jakož i „korunování“ Boleslava Chrabrého za promyšlený čin, 

spojený (v kombinaci s děním v Uhrách) s ustanovením dvou či rovnou tří království a 

metropolí na východní hranici, které by „podléhaly“ univerzální moci císaře. Obvykle 

                                                           
979 Boleslav především ihned vykoupil tělo a uložil jej v Hnězdnu. Viz ŽVB1 34, s. 40; ŽVB2 34, 

s. 69; KDM IV, 28(19), s. 165; UVT, s. 66-71 a KČP I, 6, s. 34. Bezpochyby šlo o cílevědomý akt, 

který měl Boleslavovi získat podporu imperiálních struktur, které nový světec musel zaujmout 

(Padberg 2009, s. 164). 
980 Takto interpretuje celé dění v letech 999-1001 Urbańczyk 2015, s. 268-270. K faktické instituci 

putovního království viz např. Leyser 1982, s. 94-97. 
981 Nejpodrobněji ze současníků o dění informuje jistě KDM IV, 44-46(28), s. 182-185. O poznání 

kratší a občas v detailech překvapivé zmínky uvádějí říšské anály (AHi 1000, s. 28; ANV, s. 26; 

AQu 1000, s. 511-512 a AHL 1000, s. 48), ale i polské AKr 1001, s. 233 a APT 1002, s. 50 či 

jeden z rukopisů KČK I, 35, s. 63. Z pozdějších pramenů se k věci logicky poměrně obsáhle, leč 

s některými povážlivými neznalostmi oproti Dětmarovi vyjádřil polský anonym KČP I, 6, s. 34-40 

(jeho relaci ovšem můžeme považovat za silně ovlivněnou pozdějším děním – viz např. Pauk 

2017, s. 269-277). Ve zkratce, jako ordinace biskupa Gaudentia, je (snad) tato událost zmíněna i 

v KČK I, 34, s. 60 a polských análech APS 999, s. 129; AKK 999, s. 44 a s obvyklým omylem 

ASv 1000, s. 7. Je velkou otázkou, jestli se tu jedná o omyl ve vročení, nebo se (méně 

pravděpodobně) autoři skutečně odkazují na zmiňované (a samo o sobě poněkud nejasné) 

předběžné Gaudentiovo vysvěcení v Římě (srov. výše pozn. 93 a u poznámky 973). O dobové 

reflexi této události ostatně existuje samostatná studie D. Kalhouse (2010a). Související moderní 

literaturu jsem pak zmiňoval v pozn. 229. Srov. také Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 121-122. 
982 Viz např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 145 a Padberg 2009, s. 164. 
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bývá tento program spojován s heslem renovatio imperii, které se objevuje v oficiálních 

dokumentech Oty III. a souvisí rozhodně s jeho římskou politikou.983 

  Proti této již vcelku letité tezi se ovšem objevila i novější kritika, která zdůrazňuje 

nejasnost a obtížnou doložitelnost celé konstrukce. Přinejmenším lze říci, že tato 

představa má nanejvýš stejnou váhu jako jakékoliv jiné výklady, které prezentují různí 

středoevropští badatelé. Asi nejzajímavější pochybnosti co do intepretace samotného 

hnězdenského aktu vznesl nedávno Przemysław Urbańczyk, který zhodnotil celkový 

obraz pramenů v tom smyslu, že dění v Hnězdnu roku 1000 vykazuje v důsledcích silné 

rysy improvizace.984 Pokud původně Gaudentius počítal s lepší pozicí než s postavou 

trpěného misionáře v zemi Boleslava Chrabrého, jak se domnívá polský archeolog, 

vysvětlilo by to většinu poněkud záhadných okolností, které se kolem nového církevního 

uspořádání nakupily. Poznaňský biskup Unger byl v dané chvíli každopádně největší 

obětí celého projektu.985 Kvůli jeho realizaci Ota doslova ohnul všechna biskupova 

kanonická práva a nový arcibiskup nikdy nenašel dobrý vztah ke „svému“ knížeti, což 

vysvětluje další spory i fakt, že Boleslav raději zbudoval svůj hrob právě v utlačené 

Poznani. 

  Paradoxně nejrezervovanější k celému fenoménu renovatio imperii se možná jeví 

(i vedle některých německých badatelů)986 historiografie maďarská.987 Snad je to právě 

kvůli faktu, že jen Štěpán I. ve své pozici došel k naplnění celého emancipačního 

programu a Uhry tak dlouhodobě udržely jak královskou korunu,988 tak arcibiskupství.989 

                                                           
983 V poslední době tuto tezi rozvíjeli např. Fried 2000 a 2001 a Dormeier 2002; její ozvy ale 

nacházíme i ve výkladu prací jako Barabás 2017, s. 117; Mühle 2016, s. 31; Ożóg 2016, s. 142, 

162-166 a 170-171 (kde je dokonce sv. Vojtěch označen za jednoho z duchovních otců celé 

myšlenky) či Padberg 2009, s. 161-168. 
984 Naposledy svou teorii formuloval v Urbańczyk 2015, s. 244-316. K nejslabším bodům této 

teorie patří po mém soudu teze o úmyslu uložit tělo misionáře v Římě. Jinak ale P. Urbańczyk 

dobře shrnuje řadu pochyb, které se kolem nejstarší epochy samostatné polské církve mohou 

vynořit. Zdá se, že vysvětlení, že se nejednalo o předem dobře připravený počin, je na místě. 
985 Dětmar z Merseburku (KDM IV, 45(28), s. 184-185) s ohledem na obhajobu jeho práv dost 

možná legitimitu celého podniku zpochybnil. Viz též Ożóg 2016, s. 155-156 a Strzelczyk 2016, 

s. 142-144. 
986 Naposledy se velmi kriticky k celému problému postavil G. Althoff (2013, s. 181-186), který 

celou záležitost dění kolem roku 1000 a především pojem renovatio imperii považuje za 

intelektuální sen italských a ostatních církevních podporovatelů vlády Oty III., vztažený zřejmě 

spíše k vládě císaře v Římě než k jeho středoevropské politice. 
987 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 150. 
988 Datum korunovace obvykle kolísá v literatuře mezi roky 1000 a 1001. Bratislavské anály dávají 

přednost „kulatému“ roku – ABr, s. 125, další zmíněné prameny obvykle uvádějí pozdější datum. 

Královská koruna pro Štěpána I. sama o sobě není žádným předmětem sporu (v literatuře viz např. 

Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 343 a Györffy s. 148-162). V literatuře ovšem nepanuje 

shoda, zda korunu v dané době obdržel spíše od papeže (jak naznačují pozdější prameny, zejména 

hagiografie LŠV 9, s. 384 (kde je ovšem řeč jen o požehnání); Hartvík pak přináší originální, leč 

zřejmě fiktivní příběh o převzetí koruny původně papežem určené pro polského Měška (sic!) – 

LŠH 9, s. 412-414, z něj poté UPK 5-6, s. 138-145 či dokonce APT 1001, s. 50; srov. také DHA, 

s. 17-18, č. 1), nebo od císaře (což sice výslovně zmiňuje prakticky jen KDM IV, 59(38), s. 198-
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Ota III. byl jistě ochoten podporovat podobné počiny v křesťanských zemích loajálních 

k jeho celkovému mocenskému konceptu a zcela jistě na východě své Říše budoval 

systém spřátelených a dílem podřízených území,990 ale sotva lze mluvit o jasné a natolik 

hluboké koncepci. Ta by totiž byla hned od počátku de facto nabourána hned z několika 

směrů. Ota by jistě mohl zasáhnout, aby ji prosadil v její úplnosti, ale nezdá se, že by se 

o to jakkoliv pokoušel. Spojenectví s Boleslavem Chrabrým pro něj naopak zjevně 

představovalo základ pro udržení stability na severovýchodní hranici, takže nijak 

neprotestoval, když tento kníže expandoval na úkor Přemyslovců. Důležitější pro 

maďarskou politiku se podle mne jeví spíše role bavorských vévodů než samotného 

císaře. Ota byl jistě nejvýznamnější osobou při jednání v Římě a možná, že nakonec sám 

zařídil zaslání koruny Štěpánovi I., nicméně dlouhodobým protektorem nového krále 

(a svého švagra) byl jednoznačně bavorský vévoda Jindřich IV. V rámci získání 

                                                                                                                                                               
199; přesto se jedná o pro historiky svým způsobem přesvědčivější pohled – viz Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 150-151). Györffy pak nabízí svým způsobem logický 

kompromis: císař a papež v dané době jednali v souladu a Ota III. se pohyboval často v Itálii, proto 

je možné předpokládat jejich součinnost i v této otázce (podobně Barabás 2017, s. 120). Štěpánovi 

mohla hrát do karet i možnost žádat podobné tituly z Byzance, čemuž západní hierarchie chtěla 

předejít. 

O vnímání koruny v Uhrách samých pak mnoho vypovídá i text KMN, kde jsou popsány 

především morální a náboženské nároky na držitele tohoto titulu. 
989 Sám fakt vzniku arcibiskupství zřejmě opět nepodléhá žádnému zpochybnění (naposledy 

Barabás 2017, s. 121-122; srov. též DHA, s. 22-24, č. 4). Problémem je ovšem jeho počáteční 

personální záštita. Některé prameny uvádějí jako metropolitu Askerika, kterého vojtěšská 

hagiografie (ŽVB1 17, s. 22) zná jako Vojtěchova žáka; svatoštěpánská mu pak přisuzuje nejprve 

opatství v Pécsváradu (LŠV 7, s. 382-383, zná ho tak ale i LGV 4, s. 485) a posléze i výše 

zmíněnou pozici prvního ostřihomského arcibiskupa (LŠV 8, s. 383; viz též UPK 5 a 6, s. 138-139 

a 144-145). Proti tomu ovšem stojí zpráva Hartvíkovy legendy, která Askerika označuje za 

arcibiskupa v Kaloči (LŠH 8, s. 412). Pokud bychom navíc věřili Hartvíkovu podání, pak Askerik 

vystupoval i pod jménem Anastázius. Toto jméno nacházíme v tzv. zakládací listině klášteru 

Pannonhalma (srov. pozn. 88) jako jméno zdejšího opata. Tentýž pramen pak jako 

(ostřihomského?) arcibiskupa zmiňuje jména Dominik a Šebestián. Celý problém snad vysvětluje 

sama LŠH 11, s. 416-417, která uvádí, že Askerik působil v Ostřihomi jen jako zástupce 

Šebestiána, který trpěl dočasnou ztrátou zraku. Tím se možná případ jeho „mnohoobročnictví“ 

vysvítajícího z pramenů jeví jako logičtější. Další zmínky, jako pamětní záznam o posvěcení 

bamberského kostela (viz Adalberti Vita S. Henrici, MGH, SS IV, s. 795-796, pozn. 11 a DHA, 

s. 42-43, č. 6) nebo Liber de S. Emmeramo Arnolda z Řezna (MGH, SS IV, s. 547) jej uvádí pod 

jménem Anastázius jen jako arcibiskupa nebo s nicneříkajícím titulem Ungrorum. Zcela zvláštní je 

pak ještě zmínka legendy UVT, s. 58-59, která Askerika spojuje jednak s opatstvím v jistém 

polském klášteře Mestris a později s arcibiskupstvím v Sobotíně. V prvním případě může jít buď 

o kontaminaci s Břevnovem (Kalhous 2015a, s. 212-213), či Pécsváradem (Ożóg 2016, s. 137 

považuje Mestris přímo za Mons Ferreus, tedy Pécsvárad; ale srovnej též Anastázia zmíněného 

jako opata v zemi Slovanů v listině DHA, s. 21, č. 3), ve druhém pak snad o jeden z možných 

slovanských termínů pro Ostřihom (v souladu se sobotním termínem pořádání trhů, viz pozn. 

1723). Jisté je, že Askerik svým významem (případně délkou funkce) rozhodně předčil osobnosti 

ostatních (ostřihomských?) arcibiskupů, a není divu, že je v tradici nakonec zcela zastínil (a část 

literatury ho stále jako prvního arcibiskupa uvádí – např. Padberg 2009, s. 167). 

Pod jménem Šebestián bývá někdy hledán Vojtěchův vychovatel a společník Radla (viz pozn. 995; 

v literatuře Urbańczyk – Rosik 2007, s. 284) 

V literatuře k tomu např. Steinhübel 2016, s. 360; spíše skepticky Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 333-334. 
990 Dle Urbańczyk 2015, s. 314-316 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 111 mohlo jít 

o jakýsi pás území, jenž mohl fungovat i jako mocenská protiváha proti Byzanci a zahrnovala by 

vedle zmíněných středoevropských zemí i Benátky. 



 
199 

královského a arcibiskupského titulu pak jistě svou roli sehráli především italští 

benediktini – ti se do střední Evropy ve větší míře začali dostávat s okruhem sv. Vojtěcha 

a dost možná působili nejvýrazněji právě v Uhrách poté, co se v krizi přemyslovské říše 

zhroutilo založení Břevnova.991 Štěpán pak v rámci péče o odkaz jejich učitele Vojtěcha 

mohl využít jejich služeb k budování vyšší prestiže a k získání důležitých titulů pro svou 

zemi.992 

  Situace v Polsku i v Uhrách se tedy rovněž jeví velmi odlišná. Především celá záležitost 

s korunou a novým arcibiskupstvím v Ostřihomi byla vyjednávána spíše z maďarské 

strany a Ota v ní nepodnikl žádné významné aktivní kroky, pokud můžeme soudit dle 

pramenů.993 Do Uher se nevydal a nezdálo se, že by měl v úmyslu cokoliv, co by se 

podobalo hnězdenskému setkání.994 Na druhou stranu je nutné zmínit, že zatímco 

v Hnězdnu se sice objevil osobně a obdařil zdejšího panovníka všemi myslitelnými 

epitety, vynechal ten z dlouhodobého hlediska nejvýznamnější – královský, kterým 

naopak obdařil Štěpána jaksi mimoděk. Tak se nakonec stalo, že země, která objektivně 

měla z celého regionu nejmenší podíl na působení sv. Vojtěcha, z něj nakonec těžila asi 

nejvíce. Jeho roli mohli v Uhrách dobře zdůrazňovat světcovi žáci, o kterých víme 

jednoznačně z legend.995 Ota se přitom také aktivně zajímal o misii vykonávanou 

Boleslavem Chrabrým, ale v Uhrách se zřejmě spoléhal na rodinné vztahy s bavorskými 

vévody a celou věc osobně neřešil, pokud sledujeme prameny, téměř vůbec. Skutečné 

plány mladého císaře pro střední Evropu nicméně sotva můžeme odhadovat, neboť 

následující dva roky svého života strávil prakticky jen řešením italských problémů a 

náhlá smrt pak znamenala výrazné přerušení dosavadních politických směřování v Říši. 

Jakkoliv ambiciózní mohly Otovy plány být, v roce 1002 osiřely. 

  Prakticky vzato posledním větším Otovým počinem ve střední Evropě byla osobní 

podpora misie Brunona z Querfurtu a jeho společníků, kteří už z Itálie vyrazili na sever a 

s podporou Boleslava Chrabrého se měli pustit do misijní práce na slovanských nebo 

                                                           
991 Srov. výše pozn. 942. 
992 Vojtěšská „misie“ (jakkoliv zřejmě jen epizodní) byla přirozeně zveličována místní tradicí i 

proto, že s ní nebyly spojeny žádné konkrétní nároky sousedních biskupství, které se na misiích 

podílely. K tomu viz Berend 2018, s. 16; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 371; Berend 

2007b, s. 20; Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 329-330 a též Györffy 1983, s. 78-80. 
993 Na rozdíl od hnězdenského aktu se např. odeslání koruny do Uher jeví jako marginální událost 

v říšských pramenech (srov. zprávy KDM v pozn. 981 a 988). 
994 P. Urbańczyk nabízí vysvětlení, že Otova pokusná „zahraniční“ cesta vzbudila více negativního 

než pozitivního ohlasu a nenaplnila očekávání. Proto od dalších podobných akcí panovník už 

upustil (Urbańczyk 2015, s. 314). 
995 ŽVB2 23, s. 61. Je zde trochu záhadně řeč o Vojtěchovu vychovateli, kterého stejný text 

identifikuje jako „moudrého Radlu“ (srov. výše pozn. 906). Vojtěchova tradice byla, jak už jsme 

viděli v Uhrách poměrně silná (viz pozn. 939) a vliv jeho žáků na další rozvoj církevního života 

zde byl možná nemalý (Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 336). 
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baltských územích.996 Finální pověření misie se však stále více protahovalo a Bruno 

zřejmě prováhal čas, kdy bylo ještě možné od Oty III. a papeže Silvestra získat výslovné 

pověření k této práci. Ota zemřel a celý plán skončil brzy na to tragicky smrtí společníků 

Brunona při útoku zločinců očekávajících, že se zmocní prostředků, které věnoval 

misionářům Boleslav Chrabrý.997 Ten jejich úmrtí využil stejně jako smrti sv. Vojtěcha 

k vybudování dalšího misijního kultu a snad také v jeho zadání vytvořil Bruno legendy 

o pražském biskupovi i skupině zemřelých misionářů. V textu legend se Bruno obrací 

zejména proti Čechům, kteří podle jeho názoru spravedlivě trpí za to, jak špatně se jejich 

elity chovaly ke svému pastýři.998 Sám Bruno se ovšem stává tragickou figurou – jeho 

misijní zápal přichází vniveč, protože nová situace znamená konec dosavadní politické 

rovnováhy na sever od Alp. Poté, co misionář marně nabádal svářící se říšské a polské 

vládce k smíru,999 rozhodl se celou situaci pro sebe ukončit riskantními misijními 

podniky,1000 při nichž nakonec nalezl podobný konec jako jeho vzor a společníci.1001 

  Nejméně informací vlastně v této vcelku přelomové době vlády Oty III. máme 

o Čechách. Po ztrátě dalších východních oblastí ovládal Boleslav III. již jen slabou 

polovinu původní říše svého děda.1002 Kritická doba měla však teprve přijít. Paradoxně by 

se tak dalo tvrdit, že v roce 1000 ještě skutečně mohla Praha hrát jistou významnou roli 

                                                           
996 ŽPB 2, s. 211-215 (a dále) a ŽSR 28, s. 61-62. Hlavním zájmem Oty byla přirozeně misie mezi 

Lutici. 
997 ŽPB 13, s. 260-273 a ŽSR 28, s. 62-64. Jejich úmrtí zaznamenal i Kosmas (KČK I, 38, s. 68-

72) a některé další prameny jako AČe 1004, s. 381; ASv 1003, s. 7; AKK 1003, s. 44; APS 1003, 

s. 129; AKr 1003, s. 233 a zcela zmatečně pak APT 1005, s. 50. 
998 Brunonem sepsaný ŽPB ještě o jejich přenesení neví, ale české vojsko o 30 let později jejich 

ostatky vyzvedlo v Hnězdnu spolu s Vojtěchovými, byť v jiném kostele (KČK II, 4, s. 89-90). 

Tamtéž byl posléze nalezen i zbytek náhrobníku, který invokuje jejich jména (Urbańczyk – Rosik 

2007, s. 290). 
999 Zejména LKJ, s. 103-106. 
1000 Vyrazil na Rus, k Pečeněhům a snad i do oblasti vzdálenějších Uher (viz LKJ, s. 98-100). 
1001 O konci Brunonova života máme mnoho dosti se různících zpráv. Vedle jakési proto-

hagiografické zprávy údajného očitého svědka Wiberta (viz Sosnowski 2012, s. 70-73 a 

Rutkowska-Płachcińska 2002, s. 40) máme nejpodrobnější zprávy z kronik (KDM VI, 94-95(58), 

s. 386-389) a poněkud zmatečnou zprávu KAC III, 31, s. 152-153, dále z hagiografie Brunonova 

duchovního vůdce (ŽSR 27, s. 56-61) a následně i ve zkratce z několika análů (AQu 1009, s. 527; 

AAM 1009, s. 242 a AKK 1009, s. 44). Vzhledem k Brunonově řeholnímu jménu Bonifác, 

uváděnému AQu, může být s jeho osobou ztotožněna dokonce i krátká zmínka o jistém Bonifáci, 

který byl těžce raněn při misii v „odlehlých částech“ Uher (k tomu srov. i zmínky o „Černých 

Uhrech“ dále v pozn. 1049), načež se dočkal i mučednictví (LŠV 7, s. 383). Ke konci Brunonova 

života viz Kollinger 2014, s. 116-157. Časté zprávy pramenů naznačují, že konec Brunona 

z Querfurtu vyvolal přinejmenším stejnou odezvu jako mučednická smrt Vojtěcha Slavníkovce. 

Mohl se z něj tedy stát i potenciální další svatý, který měl svým osudem následovat Vojtěcha i po 

smrti co do významu pro středoevropskou misii. Stal se v tomto směru ale stejně jako za života i 

po smrti obětí politické situace ve střední Evropě. K tomu např. Urbańczyk 2017, s. 192; Ożóg 

2016, s. 205; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 367-368 nebo Urbańczyk – Rosik 2007, 

s. 290. 
1002 Nemáme žádnou konkrétní zprávu o tom, kdy ovládl Boleslav Chrabrý Moravu. Je možné, že 

zdejší region se jeho moci podrobil už dříve, ale nejpozději k tomu došlo až v momentě ovládnutí 

zbytku přemyslovské říše. Pozdější datum z pohledu ostatního dění snad působí o něco 

pravděpodobněji. 
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v plánech Oty III., ale jde skutečně jen o hypotézu. Celkově vzato rozhodně nebyla 

nálada v Říši Přemyslovcům nakloněná a dřívější suverénní knížectví Boleslava I. 

Ukrutného se aspoň dle popisu Dětmara z Merseburku stalo periferií pod dohledem 

míšeňského markraběte Ekharda1003 (ten naopak představoval v roce 1002 i kandidáta na 

říšský trůn). Jak se kníže Boleslav III. stavěl k dění, při němž jeho sousedi získávali od 

říšské elity různá osvědčení přízně, netušíme. Zaujme ovšem fakt, že po smrti Oty III. 

podporoval český kníže Jindřicha II. coby kandidáta na trůn zřejmě ještě před 

dramatickou volbou.1004 Není zcela jasné, zda se tak skutečně stalo až po smrti 

markraběte Ekharda, jak by naznačovala chronologie v Dětmarově kronice.1005 Český 

kníže ovšem rozhodně mohl usilovat o vylepšení své upadající pozice a snad i o jistou 

podporu vůči svému piastovskému sousedovi, který se s novým vládcem rozkmotřil. 

  Nástupcem po Otovi III. se – nikoliv bez dalších sporů – tedy stal dosavadní bavorský 

vévoda z otonské sekundogenitury, syn Jindřicha Svárlivého – Jindřich IV. (jako říšský 

vládce II.).1006 Je široce diskutovanou otázkou německé historiografie, zda je třeba vládu 

bavorského Otona považovat za přelomovou či přesněji výrazně se odlišující od zájmů a 

idejí jeho předchůdců.1007 V otázce striktně politického chápání moci a vztahů s ostatními 

vévody a říšskými knížaty se zřejmě jeho přístup příliš neliší. V důsledku ale představuje 

jeho vláda jasný předěl ze dvou důvodů: Tím prvním je umenšení důrazu na italskou 

politiku. Nešlo o skutečné opuštění italské karty, či přímo rezignaci na možnosti, které 

tato část říšské politiky přinášela. Jistým omezením významu Říma ve své politice ale 

zabránil Jindřich II. částečnému odcizení panovníka od severoříšských problémů, na které 

žehrali místní velmoži přinejmenším od konce vlády Oty I.1008 Druhá zásadní proměna 

nastala v otázce spolupráce a tolerance vůči politice Boleslava Chrabrého. Jindřich byl 

dědicem bavorských vévodů, kteří se dlouhodobě orientovali především na kontakty 

s Čechy a Maďary. Jindřichův otec, jak jsme viděli, dlouhodobě hledal v Čechách 

Boleslava II. zázemí pro své často velmi dramatické politické akce a maďarskému vládci 

Štěpánovi dal za manželku svou dceru Gizelu, sestru nastupujícího císaře. Není proto 

                                                           
1003 KDM V, 7(5), s. 228-229. Těžko říci, jak do této mozaiky zapadají související konflikty 

českého knížete s biskupem Thiddagem, zmíněné ve stejném prameni (KDM VII, 56(41), s. 468-

471; k problému i Pauk 2017, s. 258). Nabízí se buď stejná podstata sporů, která komplikovala 

výkon úřadu už Vojtěchovi, či jiný, např. zcela osobní konflikt knížete a biskupa. Jen málo 

pravděpodobné je, že by v dobách vlády Boleslava III. skutečně docházelo k pohanské reakci, jak 

jinde naznačuje kronikář (srov. níže pozn. 1033). Biskupu Thiddagovi jsme v nedávné době 

s kolegy Drškou a Suchánkem věnovali studii, která je v současné době v tisku. 
1004 KDM V, 11(7), s. 232-233 a Razim 2017, s. 110. 
1005 Zmínka o vraždě Ekharda skutečně Boleslavově podpoře Jindřichovi v díle předchází – srov. 

KDM V, 6(4), s. 226-229. 
1006 Peripetie volby nového císaře popisuje např. KDM V, 11-17(7-9), s. 232-241. 
1007 K celému problému proměny vlády po smrti Oty III. a vládě Jindřicha II. vůbec viz Weinfurter 

2002 a Schneidmüller – Weinfurter 2000. 
1008 DSW pouze v náznaku III, 75, s. 152. Podstatu vzpoury zachytil až Dětmar: Saský vévoda 

v nepřítomnosti císaře dokonce uzurpoval některé jemu příslušející pocty (KDM 28(18), s. 74-75). 
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vůbec překvapivé, že Jindřich neváhal vstoupit do konfliktu s polským vládcem, který si 

sice v Říši získal nemalý kredit, ale především ve vztahu se saskou šlechtou, pro niž 

představoval i geograficky přirozenějšího partnera. Jindřicha očividně tyto vztahy 

zajímaly o poznání méně. První konflikt se odehrál hned po volbě nového krále, kdy 

Boleslav vznášel nároky1009 na území míšeňské marky z důvodu svého příbuzenství 

s Ekhardem, zavražděným protikandidátem Jindřicha na říšský královský titul. Nový král 

míšeňskou marku rozdělil a přiřkl Boleslavovi jen část slovanského území na 

východě.1010 Boleslav se cítil uražen a byl nadto cestou ze setkání s králem napaden.1011 

Výsledkem bylo otevřené nepřátelství obou vládců, které nemělo být do jejich smrti 

významně uklidněno. 

  Další třecí plochou se v tomto sporu staly Čechy. Boleslav III. se, snad v naději na 

podporu nového říšského vládce, pokusil zbavit svých bratrů.1012 To se mu jednak 

nepovedlo, jednak musel pak sám čelit jisté vzpouře, snad podporované jeho bratrancem 

Boleslavem Chrabrým. Na knížecí stolec dosedl zřejmě jako jeho kandidát jistý 

Vladivoj,1013 u nějž se hledá příbuzenství jak s Piastovci, tak Přemyslovci. Vladivoj 

ovšem zřejmě hledal cestu, jak se učinit na svém protektorovi více nezávislým, když 

Jindřicha II. požádal o ochranu a přijal české země jako léno.1014 Pro dlouhodobou pozici 

české říše či státu měl tento akt problematické následky, Vladivojovi v danou chvíli 

zřejmě ale více záleželo na možnosti částečně se emancipovat. Další vývoj ovšem 

přerušila brzká smrt tohoto bezesporu zajímavého knížete. Po jistých peripetiích, kdy 

s podporou Jindřicha na knížecí stolec usedl velmi krátce Boleslavův (zřejmě nevlastní) 

bratr Jaromír,1015 načež se s polskou pomocí vrátil Boleslav III., zde už ovšem spíš jako 

polská loutka,1016 Čechy brzy obsadil sám Boleslav Chrabrý.1017 Nejpozději v tuto chvíli 

                                                           
1009 Území si již dopředu obsadil v době volby – viz KDM V, 9-10(6), s. 230-233. 
1010 KDM V, 18(10), s. 241-243. Velmi zkratkovitě AQu 1002, s. 518. 
1011 Viz zprávu KDM v předchozí pozn. Málem podobný osud dvou největších mocenských 

konkurentů Jindřicha II. sice vzbuzuje jisté otázky, ale naděje na jejich přesvědčivé zodpovězení je 

malá. 
1012 KDM V, 23(15), s. 247. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 141 předpokládají, že chtěl 

zajistit trůn své dceři, což pokládám za spíše odvážnou hypotézu. 
1013 KDM V, 23(15), s. 247. Nejnověji k Vladivojovi Razim 2017, s. 149, obecně též Žemlička 

2006. Příbuzenství tohoto knížete zůstává otázkou, ale je nutné připomenout, že mezi Přemyslovci 

a Piastovci (v jejichž rozrodu bývá hledán jeho původ) bylo v dané době úzké příbuzenství. Vztah 

Vladivoje k piastovskému vládci potvrzují i jeho mince, které mají jednoznačnou vazbu k ražbám 

Boleslava Chrabrého (Suchodolski 2012, s. 287). 
1014 KDM V, 23(15), s. 249. Problematiku lenního poměru v otázce vzájemného vztahu Čech a 

Říše, jak ji popisují dobové prameny, včetně Dětmara z Merseburku, nedávno šířeji řešil Razim 

2017, pro tento případ konkrétně s. 133 a 146-151. Přestože s dílčími závěry je možné souhlasit, 

po mém soudu je Razim v otázce nacházení konkrétních dokladů lenních vztahů až příliš velký 

optimista. 
1015 Celou výměnu na trůně v tomto roce popisuje KDM V, 29-30(18), s. 253-255. 
1016 Říšské anály (AHi 1003, s. 29 a ANV 1003, s. 16) uvádějí ještě oba Boleslavy samostatně jako 

účastníky povstání proti Jindřichovi, do kterého se zapojila i část říšské šlechty, včetně králova 
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také ovládl Moravu, a tak kontroloval hned několik severojižních obchodních cest od 

Baltu směrem do Podunají. V souladu s nejistými zprávami dalších, většinou spíše 

pozdních kronik1018 se k předpokládané anexi Moravy často připojuje zábor Pováží či 

Nitranska (ať už jen západní části, nebo de facto celého západního a středního 

Slovenska).1019 Je otázka, nakolik by Chrabrému stálo za to obsazovat tyto oblasti v době, 

kdy ani není jednoznačně doložitelná možnost exploatace širokého území např. formou 

nějakých dávek. Přesto po mém soudu nelze vyloučit, že ve snaze kontrolovat větší část 

Podunají se piastovský kníže dostal se svými vojsky až do blízkosti sídel čerstvě 

vládnoucího mladého uherského krále – vzájemná hranice nemusela sahat až k Ostřihomi, 

ale mohla se například dotýkat u dnešní Bratislavy.1020 Je také otázkou, zda by rozsáhlejší 

anexe západního „Nitranska“ nevyvolala úspěšnou protiakci vládce schopného ve stejné 

době provést útok na vzdálené Sedmihradsko.1021 Pod vládu Chrabrého však každopádně 

spadal větší severní díl dávné Jantarové stezky a některé vedlejší spojnice ve směru západ 

– východ. Jindřich II. v souvislosti s tímto aktem nevystoupil proti polskému vládci zcela 

striktně a definoval i podmínky, za nichž se byl ochoten s polskou expanzí na dosavadní 

zájmová teritoria Říše smířit.1022 V tuto chvíli zřejmě považoval za zásadnější spor 

s italským vzdorokrálem Arduinem. Když se však Boleslav rozhodl konfrontaci 

podstoupit, Jindřich dále neváhal. 

  Vypuknuvší válka zhatila všechny dosavadní plány a výdobytky, které spojovaly 

politickou dráhu Boleslava a Oty III. Jindřich II. nicméně musel zasáhnout tvrdě i 

s ohledem na fakt, že na Boleslavově straně se ocitla nemalá část říšské šlechty, která bez 

ohledu na svého vládce stála o pokračování dobrých sasko-polských vztahů.1023 Jindřich 

                                                                                                                                                               
bratra Brunona. Útěk říšských vzbouřenců do Čech klade KDM V, 38(23), s. 262-263 ovšem až do 

doby, kdy se Boleslav Chrabrý svého bratrance zbavil. 
1017 Vedle podrobných informací poskytnutých KDM máme k obsazení Čech k dispozici poněkud 

zmatečné a zkratkovité informace Kosmy (KČK I, 34 a 35, s. 61 a 63) a z něj pravděpodobně 

odvozený analistický záznam AKr 1001, s. 233. 
1018 Především UPK 7, s. 150-155 a nejistá zmínka KČP I, 6, s. 30-32 (srovnej celou formulaci též 

se zprávou APT 967, s. 49) o hranici na Dunaji (jež se ovšem snadno může týkat i Boleslavovy 

expanze na Moravu). 
1019 V současné době především Steinhübel 2016, s. 366-400 a Hudáček 2016, zejména s. 89-90, 

93 a 105-143 (kde k problému podrobný přehled literatury). Vesměs souhlasně např. i Vaníček 

2017, s. 137. 
1020 Viz výše pozn. 393. 
1021 Skepsi k této piastovské kontrole Nitranska vyjádřil mj. naposledy Kollinger 2014, s. 208-209. 

Piastovská expanze totiž (na rozdíl od již údajně existující hranice na Dunaji) není žádnou z výše 

uvedených zpráv jasně doložena. UPK lze pak navíc snadno označit za pramen velmi pochybný a 

pozdní. 
1022 KDM V, 31(19), s. 255-257. V podstatě žádal lenní slib, který už mu předtím složil Vladivoj. 
1023 Náznaky takových vztahů jasně vysvítají ze stránek Dětmarovy kroniky na mnoha místech: 

Boleslav hledá v Říši své spojence hned po nezdařeném atentátu (srov. výše pozn. 1010-1011), 

zmínili jsme již důvěru, kterou v něj vkládali povstalci proti Jindřichovi (pozn. 1016), přičemž 

Dětmar jednoznačně považuje Boleslava za spiritus agens celé vzpoury (KDM (dále v této pozn. 

již pouze kapitolou a stranou) V, 33(20), s. 258-259), jistá, byť neúspěšná jednání v tomto směru 

vede Boleslav i se svými příbuznými z rodu míšeňských markrabat (V, 36(22), s. 260-263), král se 
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musel dát najevo, že obojaký přístup nebude tolerován. Již v roce 1004 úspěšně prosadil 

do Čech zpět Přemyslovce Jaromíra jako svého chráněnce a podařilo se mu alespoň 

částečně zlomit expanzivní potenciál Boleslava Chrabrého.1024 Jaromír posléze byl vcelku 

cenným spojencem říšského krále a podařilo se mu dočasně oslabit polského vládce 

úspěšnými útoky na Lužici.1025 V rukou polského vládce zůstávala ovšem dlouhodobě – a 

snad poněkud překvapivě ‒ Morava (se západním Slovenskem?),1026 nicméně v daném 

okamžiku představovala tato oblast pro Boleslava především možnost kontaktu 

s Podunajím, proto její kontrola proti přemyslovské expanzi zřejmě byla pro Piastovce 

ekonomicky výhodná. Nepřátelství měl napoprvé ukončit mír před Poznaní roku 1005,1027 

poté znovu v Merseburku v roce 1013,1028 ale k praktickému ukončení neustálých bojů 

                                                                                                                                                               
proto rozhodne raději přípravy na výpravu proti němu důkladně tajit (VI, 10(8), s. 286-287). Nešlo 

striktně jen o saskou šlechtu, spřízněnou s Boleslavem příbuzenstvím i společnými výpravami 

proti Slovanům – existují i náznaky o jistých zrádných vyjednáváních s Bavory (VI, 83(50), 

s. 372-375), snad straníky povstalého Jindřicha z Nordgau. Na straně Boleslava v pozdějších 

dobách sporu stál např. i magdeburský arcibiskup Gero (VII, 12(8), s. 410-413). Není divu, že 

v takové atmosféře musel císař vždy bedlivě podezírat svá hrabata, zda se nesnaží jednat 

s Boleslavem i za jeho zády (VI, 54(36), s. 340-341 a VII, 51(36), s. 462-463), a občas nebylo do 

poslední chvíle jisté, kdo komu zachová loajalitu v bojích (VII, 18(12), s. 418-419). I v dobách 

míru Jindřich neváhal udělovat svým knížatům jisté exemplární tresty za předchozí jednání 

s nepřítelem (VI, 90(54), s. 382-383). 

Je nutné ovšem hledět na podobné zprávy také s vědomím, že jejich autorem je očividně člen té 

části saské aristokracie, která dlouhodobě podporovala silové vyrovnání s Boleslavem Chrabrým 

(Razim 2017, s. 94). 
1024 KDM VI, 10-15(8-11), s. 286-293. Obecně k výpravě roku 1004 naposledy Razim 2017, 

s. 118-119 s další literaturou. Dětmar především podrobně popisuje Jaromírovu instalaci. Zdá se, 

že není pochyb o tom, že nový vládce přijal Čechy jako říšské léno (Razim 2017, s. 151-158). 

Zpráva o úspěšné vojenské operaci ve zkratce našla cestu i do říšských análů (AQu 1004, s. 522; 

AAu 1004, s. 124 a AAM 1004, s. 242). 
1025 První útok následoval hned po úspěšném dobytí Čech (KDM VI, 14(11), s. 292-293), další se 

opakovaly o rok později (KDM VI, 22(16), s. 300-301) a v roce 1010 (KDM VI, 56(38), s. 344-

345). Viz též Razim 2017, s. 105-106. 
1026 Boleslav Chrabrý Moravu ještě s jistotou držel v roce 1015 (KDM VII, 19(12), s. 420-421) a 

1017 (KDM VII, 57(42), s. 470-471 a VII, 61(44), s. 474-475 – ve všech třech případech jde 

o popis vojenských srážek, kterých se dokonce účastní moravští bojovníci, či „Moravané“). 

Zmíněné informace kroniky o Moravanech jsou pak předmětem rozsáhlých debat na téma 

kontinuity místních elit na Moravě (naposledy – spíše neutrálně – Razim 2017, s. 114; 

optimisticky Hudáček 2016, s. 129-130). Dobytí Moravy Čechy popisuje až KČK I, 40, s. 75, 

jinak zůstalo ostatními prameny prakticky nepovšimnuto. V souladu s Kosmovou datací bývá tedy 

kladeno (zejména v české literatuře) k roku 1019 – Boleslav ji mohl vyklidit v rámci koncesí po 

budyšínském míru (srov. Wihoda 2008b a níže pozn. 1029), či násilím ztratit v době, kdy byl 

zaneprázdněn tažením do Kyjeva (jen málo pravděpodobnou tezi založenou na plné důvěře 

v Kosmův narativ uvádí naposledy Krzemieńska 1999, s. 83-86). Zejména polští badatelé tak – po 

mém soudu správněji – spojují dobytí s rokem 1029, kdy by šlo jen o součást dalších škod, které 

utrpěla piastovská říše po smrti Boleslava a při spíše neúspěšné vládě Měška II. (Matla 2008, 

s. 434-451; Labuda 1992, s. 71-75); podobně ale i Steinhübel 2016, s. 385-386, podle něhož měli 

ve stejné době Piastovci ztratit dočasný vliv v Nitransku (viz teorie zmíněné v pozn. 1018). Datum 

by lépe zapadlo i do životopisu Břetislava I., nemluvě o tom, že zpráva KČK hned za zprávu 

o dobytí Moravy připojuje informaci o pronásledování křesťanů v Polsku, ztotožnitelnou spíše 

s nepokoji ve 30. letech (srov. dále kapitolu 5.3.13 a Urbańczyk – Rosik 2007, s. 277). Viz též 

v této otázce zcela neutrálního Wihodu 2010a, s. 109-110. 
1027 KDM VI, 27(20), s. 306-307 a AQu 1005, s. 522-523. 
1028 KDM VI, 89-91(54-55), s. 380-383 a AQu 1013, s. 537-539. 
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nakonec vlastně došlo až kolem roku 1018 v Budyšíně.1029 Bruno z Querfurtu skutečně 

marně vyzýval vládce Říše ke spolupráci s křesťanským vládcem Polska. Měl o důvod 

více ke zlosti, když Jindřich, hledající každého spojence proti Polákům, nakonec uzavřel 

dohodu i s pohanskými Lutici.1030 Celkově vzato ale opatrné až nepřátelské vztahy mezi 

oběma hlavami říší trvaly zřejmě až do jejich smrti. 

5.3.13. Rozpad středoevropského systému? 

  Situaci v české říši v prvních dvou desetiletích 11. století lze charakterizovat především 

pravidelnými bratrskými spory mezi Oldřichem a Jaromírem. Oba bratři si střídavě 

zajišťovali podporu Říše a nahrazovali svého zatím úspěšnějšího bratra na pražském 

stolci.1031 Situace byla v tomto směru dost komplikovaná, abychom mohli sledovat 

výraznější nápravu a změnu ve vladařském uspořádání (jakkoliv je třeba říci, že samo 

udržení přemyslovské moci lze považovat v kontextu dění na počátku 11. století za 

úspěch).1032 Změna je spojená především až s nástupem Oldřichova syna Břetislava 

v polovině čtvrté dekády 11. století. Česká krize možná nebyla v rámci střední Evropy tak 

hluboká – nemáme například žádné spolehlivé zprávy o pohanské reakci,1033 což je 

přinejmenším do jisté míry určitě dáno tím, že křesťanství se v Čechách prosazovalo se 

značným předstihem oproti polským a uherským sousedům. Vládnoucí dynastie pak 

                                                           
1029 KDM VIII, 1(1), s. 492-495 a AQu 1018, s. 551. Je otázkou, nakolik je ovšem mlčení pramenů 

o dalších sporech podmíněno i smrtí našeho hlavního informátora Dětmara, který byl sám očividně 

mírem velmi nespokojen. 
1030 Spojenectví prý nově zvolený král vyhledal ihned, jakmile Boleslav odmítl složit lenní slib za 

Čechy (KDM V, 31(19), s. 255-257). Vojska pohanských Slovanů pak byla jeho – spíše 

nespolehlivými, rozhodně v očích saského kronikáře Dětmara – spojenci v dalších taženích do 

Polska (KDM VI, 22(16), s. 302-303; VII, 17(11), s. 418-419 a VII, 64(47), s. 476-479), ale i při 

taženích proti západním rebelům (KDM VI, 51(35), s. 338-339). Na základě tradičních představ 

by bylo možno původ tohoto spojenectví hledat i v kladném vztahu bavorských spojenců – Čechů 

– k lutickému svazu. Jak už jsem ale uvedl výše (srov. kap. 5.3.10 počínaje zhruba poznámkou 

893), jedná se po mém soudu o dosti spornou informaci. Je možná spíše pravděpodobné, že 

tolerantnější vztah Jindřicha II. k Luticům pramenil z faktu, že coby bavorský vévoda s nimi 

neměl žádné bezprostřední špatné zkušenosti, na rozdíl od jeho saských bojovníků (srov. kritická 

slova KDM VI, 25(28), s. 304-305). 
1031 Oba vládci se tak vystřídali v roce 1012 (KDM VI, 71(45), s. 360-361 a VI, 83(50), s. 372-

375; AQu zaznamenaly událost až k roku 1013, s. 539; k této události viz i Razim 2017, s. 156 a 

159-172), znovu v roce 1033 (AHi, s. 37 a ANV zřejmě mylně už k roku 1032, s. 18) a 1034 (AHi, 

s. 38 a ANV s. 19; naposledy k oběma výměnám opět Razim 2017, s. 186 a 303-311 a – vzhledem 

k údajné účasti sv. Vintíře – i Kubín 2016, s. 68-70). 
1032 Oldřich bývá označován v kontextu doby za prvního úspěšnějšího panovníka, kterému se 

podařilo překonat nejhlubší krizi: Matla 2008, s. 415. Na druhou stranu Jaromíra vnímá podstatně 

lépe náš hlavní zpravodaj Dětmar z Merseburku (jakkoliv jeho zprávy musíme chápat jako 

tendenční) – srov. Razim 2017, s. 102 a 136. 
1033 Jedinou výjimku představuje náznaková zpráva Dětmara z Merseburku (KDM V, 29(18), 

s. 255), kterou ale lze chápat spíše jako klišé. Rozhodně se nezdá, že by došlo k takovému 

povstání, které by bylo spojeno s krizí křesťanské vlády (Boleslav Chrabrý měl v tu chvíli situaci 

velmi pevně v rukou). Také schází archeologický doklad, který by bylo možno spojit 

s protikřesťanským povstáním v Čechách. Je dost dobře možné, že Dětmar takto prostě 

interpretoval pouze vládu a povahu neblaze proslulého knížete Boleslava III., především pak jeho 

spory s biskupem Thiddagem, které konkrétně popsal jinde (srov. výše pozn. 1003). 
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nebyla až na velmi krátká intermezza Vladivoje (i když u něj je přemyslovský původ 

možný) a Boleslava Chrabrého (jenž byl Přemyslovec po matce) zásadně odstavena od 

moci a problém představoval spíše větší počet adeptů k vládě. I tak se ale Čechy do 

30. let 11. století staly spíše periferním vazalským územím na okraji Říše, v praxi téměř 

podřízeným moci císaře. 

  Výrazný vzestup sledujeme naopak za vlády krále Štěpána I. v Uhrách. Do prvních let 

jeho panování je datovaná správní reforma jeho země, kdy byly plošně vybudovány hrady 

v jednotlivých oblastech arpádovské moci, a to podle jednotného vzoru.1034 Tato sídla se 

potom stala centrálními body žup, v kterých se protínala civilní a církevní správa.1035 

Paradoxním problémem – při míře informací, které o vládě prvního uherského krále 

máme – je nedostatek přesnějšího datování, protože do více než čtyřicetileté vlády tohoto 

významného panovníka je obecně řazen počátek prakticky každého významnějšího jevu, 

jehož datování lze určit jen zhruba, často ke škodě období předcházejících a 

navazujících.1036 Doba jeho vlády je pak v literatuře popisována jako velmi spojitá, i když 

období po smrti následníka trůnu1037 a předpokládané Štěpánovy nemoci (posledních 7 let 

vlády)1038 bývá někdy popisováno jako částečně odlišná epocha. 

  Vládu prvního uherského krále můžeme částečně srovnávat s děním v Polsku. Oba 

panovníci vytvářeli již skutečný stát, jenž se především výrazně nezávisle obracel k Říši 

spíše jako k partnerovi než k nadřazenému celku.1039 Také ke Štěpánovu zákonodárství je 

                                                           
1034 Mordovin 2016, s. 16-17 a 247-248; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 152-153;  

Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 346 a Bóna 1998. Tyto „správní hrady“ nové říše 

vznikají jako novostavby, v krátké době koncem 10. a na počátku 11. století, podle jednoho vzoru 

a spíše s důrazem na jednoduchost než snahu poskytovat útočiště široké populaci. Je zajímavé, jak 

se tento spojitý postup de facto shoduje s postupnými (ale dřívějšími) fázemi vzniku piastovské 

říše. Co do architektonických kvalit ale zatím spíše zůstávaly uherské stavby pozadu za majestátní 

výstavbou v Polsku. 
1035 Průběh vzniku církevních instititucí v Uhrách popisuje celá řada literatury (z posledních 

uvádím Barabás 2017, s. 120-128; Graczyńska 2016, s. 37-38; Steinhübel 2016, s. 371-377; 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 333-335 nebo Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, 

s. 344 a 350-351). Je třeba nicméně mít na paměti, že přesný postup vzniku jednotlivých 

biskupství je v každé práci spíše teorií a hypotetickou rekonstrukcí z několika náznaků. Asi 

nejsolidnější jsou (bohužel jen v opisech a zmínkách dochované) listiny zmiňující vymezení hranic 

veszprémského (DHA, s. 49-53, č. 8) a založení pětikostelského (DHA, s. 54-59, č. 9/I-II) a 

jagerského (DHA, s. 60-61, č. 10) biskupství. 
1036 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 147-148. 
1037 AHi 1031, s. 36, ANV mylně k roku 1033, s. 19, v uh. pramenech např. ABr 1031, s. 125, 

LŠV 15, s. 391; s detaily pak ČHU 44, s. 104-105; MK14 69, s. 319, ale i UPK 9, s. 162-165. 
1038 Naznačují ji LŠV 15, s. 390-392 a LŠM 7, s. 399, ale i UPK 10, s. 166-167 a další v předchozí 

poznámce citované uherské kroniky. K tomu srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 150. 
1039 Je otázkou, proč v jednom případě došlo k otevřenému konfliktu, zatímco v případě Uher se 

tato politika udržela po dlouhou dobu ve stínu středoevropského dění. První z možností je právě už 

několikrát zmíněné příbuzenství Štěpána s Jindřichem, které mohlo obrousit hrany (Štěpán se 

naopak stal moderátorem napětí mezi Jindřichem a jeho bratrem Brunonem v prvních letech 

královy vlády: KDM VI, 2-3(2-3), s. 276-279). Dokladem otevřené spolupráce může být např. 

migrace kancelářského personálu, který stál u zrodu samostatné uherské diplomatiky (viz výše 

pozn. 90). Hned na začátku vlády Konráda II. bylo ale jasné, že přátelské vztahy obou zemí jsou u 
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někdy hledána paralela v Polsku, i když se jedná jen o úvahu nad zprávami Dětmara 

o drakonickém prosazování christianizace.1040 Ostatně v době navazující na vládu Štěpána 

I. dal údajně vznikajícímu českému státu první zákony i Břetislav I.1041 Pouze v Uhrách se 

ale dochoval skutečný zákoník, který je, byť ne zcela bezpečně, spojen právě s osobou 

prvního krále.1042 Podobně ve stejnou dobu byla na území Polska i Uher budována 

církevní správa.1043 Další zajímavou shodou, co se týče vnitřní správy země, bylo 

objevení prvních ražeb mincí.1044 Samy mince snesou také mnohé srovnání, co do svého 

významu a programu. Objevují se kolem roku 1000, v souvislosti s povýšením politické 

pozice obou zemí (Štěpán na své druhé minci přímo propaguje svůj titul; mince 

piastovská pak dost možná slouží k připomínce Otovy návštěvy nad hrobem sv. Vojtěcha 

v Hnězdnu – ať už ji co do konkrétních důsledků chápeme jakkoliv). Obsahují pak 

jednoznačně křesťanský program, dost možná se i odvolávají na založení nového 

křesťanského centra (uherské jsou raženy ve Stoličném Bělehradu – REGIA 

CIVITAS).1045 Za společnou vlastnost těchto mincí by bylo možno označit i jejich spíše 

propagační a dost možná prestižní účel – co do počtu pravděpodobně vyrobených kusů se 

                                                                                                                                                               
konce (srov. prní náznaky v ČCK 22, s. 41) a brzy došlo i k otevřené válce – srov. ČCK 26, s. 44-

45; ASG 1030 (1036), s. 83; AHi 1030 a 1031, s. 35; ANV 1030, s. 18; AHL 1030, s. 54; AŘe 

1030, s. 584; AAu 1030 a 1031, s. 125 a AAM 1030, s. 243. Tuto válku podchytila i 

svatoštěpánská hagiografie: LŠV 14, s. 389-390 a z ní poté UPK 8, s. 158-161. K okolnostem 

dlouhého míru je ovšem třeba zmínit fakt, že Štěpán dokázal krotit expanzivní ambice vůči Říši a 

soustředil se na pacifikaci Panonie a šíření moci opačným směrem. 
1040 Především se tím míní Dětmarovy anekdotické příklady: KDM VIII, 2(2), s. 494-495; další 

náznak, leč velmi sporně interpretovatelný, představuje líčení téhož kronikáře, podle něhož se 

Boleslav Chrabrý údajně nechal napravovat na základě předložení psaných církevních zákonů 

(KDM VI, 92(56), s. 384-385). Skepticky k tomu Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 122; 

213 a 325, ale i Urbańczyk – Rosik 2007, s. 285. O něco optimističtěji vidí otázku existence 

skutečných zákonů Ożóg 2016, s. 210-213. 
1041 Jejich vyhlášení nad hrobem sv. Vojtěcha popisuje Kosmas (KČK II, 4, s. 85-88). Forma, 

kterou tomuto vyhlášení dává a jež odpovídá spíše výčtu paragrafů ze zákoníku, naznačuje, že 

mohl mít v rukou či paměti nějaké starší skutečně existující právní předpisy. Ač existují 

pochybnosti, je skutečně možné, že šlo o parafrázi reálného zákoníku (optimisticky např. Kalhous 

2015c, s. 16; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 396 a Sommer – Třeštík – Žemlička – 

Opačić 2007, s. 233). 
1042 O Štěpánově zákonodárství se nicméně zmiňuje už jeho životopis LŠV 9, s. 384. K tomu též 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 157. Srov. též edici pramene (Bak – Bónis – Sweeney 

1999). 
1043 Zatímco v Uhrách šlo o postupný proces, v piastovské říši byly nové dicéze ustaveny 

jednorázově při setkání Oty III. s Boleslavem Chrabrým v Hnězdnu (srov. informace KDM 

v pozn. 981). Rozpad zdejší církevní organizace ovšem při první krizi byl do té míry rozsáhlý, že 

se o ní dochovala prakticky jen Dětmarova zpráva a po polovině 11. století bylo nutné vybudovat 

celou strukturu znovu (k této zajímavé mezeře v pramenech viz též Urbańczyk 2015, s. 299-300). 
1044 V polském případě je zřejmě první známou mincí již zmíněný denár ražený ve Hnězdnu 

(možná v souvislosti s Otovou návštěvou roku 1000; viz výše pozn. 385), v Uhrách pak mince 

s opisem LANCEA REGIS, po níž následoval typ s opisem STEPHANUS REX (viz např. Tóth 

2018, s. 284; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 156; Suchodolski 2012, s. 194 a 278; 

Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 358-359). 
1045 Podobně by bylo možno pokládat mince s nejstarším označením „Polska“ za propagaci tohoto 

názvu – viz u pozn. 758 a Urbańczyk 2015, s. 347-348. 
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jednalo skutečně spíše o takovou ražbu ‒ ve srovnání s masovou, a tudíž zcela jistě 

ekonomicky podmíněnou produkcí mincí českých o několik desetiletí dříve.1046 

  Oba vládci Polska a Uher pak také užívali nemalých možností k další expanzi: Boleslav 

mohl mířit své útoky prakticky do všech stran, kromě jihu, kde se podařilo (za silné říšské 

podpory) stabilizovat vládu Přemyslovců v samotných Čechách a kde dělily oblasti vlády 

Arpádovců a Piastovců neproniknutelné štíty Karpat.1047 To posléze vyústilo v jakýsi 

pragmatický mír mezi Polskem a Uhrami, který nedoznal vážnějších změn po většinu 

středověku. Boleslav mohl naplňovat ekonomické a prestižní potřeby, které si žádalo 

udržování říše, expanzí vůči pohanským Slovanům, Prusům a také zásahy do vnitřního 

dění momentálně v krizi se ocitajícího Kyjevské Rusi.1048 

  Expanze Štěpána I. pak mířila na území Sedmihradska a jižních Uher, kde porazil a 

zničil své etnicky zřejmě také maďarské sousedy či podřízené Gyulu1049 a Ajtonye.1050 

                                                           
1046 Suchodolski 2012, s. 194. Sám sice tamtéž s. 286 upravuje tento svůj starší pohled kvůli 

nálezům mincí ražených nekvalitními kolky, které sotva mohly samy o sobě fungovat jako 

prestižní ražby. Přesto zůstává zásadní argument o početnosti ražeb: České mince v tomto směru 

představují oproti polským a uherským skutečně odlišný fenomén. 
1047 Vzájemné dobré vztahy obou zemí se měly v období novověku stát až ikonickými. Přesto je 

zřejmé, že k jistým konfliktům došlo. Prvním možným ohniskem sporu je již zmíněný případ 

vzájemného střetnutí u Dunaje kolem roku 1003 (srov. výše kapitolu 5.3.12 u pozn. 1018). Jedná 

se ovšem o válku doloženou velmi nejistě, a proto hypotetickou. Další případ sporu zmiňuje 

Dětmar z Merseburku, snad někdy k roku 1018 (srov. výše místo citované v pozn. 837). Bohužel 

je nemožné celý případ nejen datovat, ale i přesně lokalizovat a zjistit podrobnosti o Štěpánovu 

strýci Prokujovi, který bývá (pro jistou shodu v obou zmíněných příbězích) ztotožňován se 

sedmihradským Gyulou (srov. dále). K. Kollinger (2014, s. 295-302) se nedávno pokusil rozvinout 

již dříve naznačovanou úvahu lokalizující Prokujův hrad do Přemyšlu. Vzhledem k možnému 

alternativnímu datování nálezu u maďarského pohřebiště u Přemyšlu (viz výše pozn. 543) je totiž 

možné, že se zdejší oblasti za Karpaty (z pohledu Štěpána I.) staly neuralgickým bodem až v této 

době a pro Uhry pak představovaly více než dlouhodobou oblast zájmu. Tato teze by mohla 

dokonce poskytnout vysvětlení pro titul „rex Ruizorum“ uvedený v AHi či podobně v UPK 

u jména kralevice Imricha (viz výše pozn. 1037). Prokujův hrad ovšem mohl stát i jinde, např. 

v dnešní Bratislavě srov. výše pozn. 393, kde v odkazech i další literatura a další možné 

lokalizace. 
1048 Východní politiku Boleslava Chrabrého, se zvláštním zaměřením na výpravu do Kyjeva v roce 

1018 systematicky pojednal Kollinger 2014. 
1049 AHi 1003, s. 29 a ANV 1003, s. 16. Z pozdních domácích pramenů pak viz ČUA 24, s. 58-61, 

tamtéž 27, s. 64-64; ČHU 43, s. 102-103 a MK14 65, s. 314-315. K expanzi do Sedmihradska se 

snad váže i informace KAC III, 33, s. 155, která mluví o porážce a pokřtění Černých Uhrů. Tento 

poněkud záhadný pojem (mezi svými misijními cíli jej zmiňuje Bruno z Querfurtu (ŽPB 10, 

s. 244-245 a LKJ, s. 100) bývá spojován buď s Gyulou, nebo Ajtonyem, někdy ovšem také 

s pravlastí Maďarů mimo Panonii (srov. literaturu v Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 332, 

pozn. 85). Naposledy je s tímto pojmem spojeno i založení druhého arcibiskupství v Kaloči či 

biskupství v Pětikostelí (Barabás 2017, s. 124-125; jako další jednotku, neshodující se s Gyulovým 

ani Ajtonyovým knížectvím je jmenuje Hudáček 2016, s. 135). Po mém soudu je stále 

nejpravděpodobnější, že se jedná o „kmen“ Maďarů podřízený Gyulovi. 

Jedním z dalších problémů je i otázka Gyulovy christianizace (Berend – Laszlovszky – Szakács 

2007, s. 345). Zejména mladší prameny se snaží celou expanzi líčit jako snahu o šíření 

křesťanského náboženství. Gyulova rodina přitom působí jako křesťanská (viz výše pozn. 712). 

Ačkoliv je možné, že Štěpán na rozdíl od svého strýce skutečně usiloval o důslednější 

christianizaci, včetně venkovského obyvatelstva (ovšem v míře christianizace se sotva mohlo 

Sedmihradsko od zbytku Uher lišit), přesto jsem nakloněn tomu pokládat pokusy vylíčit Gyulu 
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Expanze do Sedmihradska proběhla zřejmě přímo v roce 1003, kam ji datují říšské anály, 

druhá k řece Maroši bývá datována v literatuře až před rok 1030.1051 V obou případech šlo 

nejen o otázku vlády nad etnicky spřízněným obyvatelstvem (i když Ajtonyův původ 

bývá někdy označován za bulharský, kabarský, pečeněžský nebo rumunský), ale i 

o strategické a obchodní cíle, které ležely na logicky navazujících říčních trasách, které 

v Uherské nížině hrály velmi důležitou roli.1052 Ovládnutí větší části dunajské cesty bylo 

zřejmě jedním z hlavních zájmů Arpádovců, kteří už před několika desetiletími vstoupili 

nejen do obzorů křesťanského světa, ale i na evropskou obchodní mapu. 

  Srovnání vlád obou těchto panovníků snese i situace, která nastala po jejich smrti 

v letech 1025, respektive 1038. Boleslav Chrabrý už delší dobu vztah s Říší odbýval na 

konfrontační rovině a po smrti Jindřicha II., ke které došlo rok před Boleslavovou smrtí, 

nenastaly výraznější změny. Právě naopak se zdá, že právě rok s novým a tudíž ještě 

„neusazeným“ vládcem Říše se Boleslav pokusil využít k maximalizaci svých zisků, a 

především k symbolickému završení svých úspěchů v podobě korunovace králem, což 

v důsledku konfrontační vztah s Říší spíše prohloubilo.1053 Jeho syn Měšek II. musel pak 

zvládat nejen eventuální nároky svých příbuzných z prvního či druhého kolene, ale i 

otevřené nepřátelství, které vzbudila expanzivní politika jeho otce u východních i 

západních sousedů.1054 

  Říše prvních tří generací Piastů se během následující krize zhroutila tak spektakulárně, 

že polská historiografie dodnes odlišuje první a druhou piastovskou monarchii. Krize byla 

natolik silná, že ve své podstatě udeřila i přesto, že syn Boleslava Chrabrého byl pro svůj 

                                                                                                                                                               
jako pohana za snahu legitimizovat dodatečně Štěpánovy výboje. Poslední možností je, že západní 

prameny považovaly za „pravý křest“ až příchod západních hierarchů, kteří vytlačili dosud řecké 

kněží, jež můžeme na dvoře Gyuly předpokládat (Barabás 2017, s. 122). 
1050 Již výše jsem naznačil, že hlavním pramenem pro celou osobnost knížete Ajtonye je 

8. kapitola LGV, s. 489-492, která jej popisuje jako dílem nezávislého (viz dále úvahy v kapitole 

6.1 u pozn. 1127) vládce na pomezí Uher, Bulharska a Sedmihradska, který již částečně přijal 

křest (viz výše pozn. 359). Ve zkratce příběh o něm zmiňuje i ČUA 11, s. 32-35. ČUA ovšem 

uvádí Ajtonye jako potomka Kumánů. K celé události obecně srov. Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 149 nebo Curta 2001, s. 141-145. Bylo by možná záhodno v této souvislosti 

upozornit i na případ vládce Keána, s nímž měl vést boje Štěpán po Gyulovi: ČHU 43, s. 102-103 

a MK14 66, s. 315-316; Keán možná v kronikách nahrazuje Ajtonye, jeho jméno je 

nejpravděpodobněji jen zkomoleným titulem „chán“; viz též ČUA 11, s. 32-33 a Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 150. Je třeba mít se ovšem na pozoru před velkou mírou fabulace 

uherských pramenů při popisu této epochy dějin. 
1051 Teoretickou oporu představuje doložené datum vysvěcení Gerharda novým biskupem 

v dobytém Marošváru roku 1030 (ABr, s. 125; Barabás 2017, s. 126). Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 149 a Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 345 uvádí i druhé možné 

datování kolem roku 1008. 
1052 Z ekonomických důvodů pro tažení bývá u obou dvou konkurentů zmiňována snaha ovládnout 

těžbu a dopravu soli (viz dále v kap. 8.2 u pozn. 1646). 
1053 ČCK 9, s. 31-32; ACo 1025, s. 5 a AQu 1025, s. 578. K tomu i Ożóg 2016, s. 216. 
1054 AHi 1028, s. 35 uvádí dokonce, že se pokusil v expanzivní politice pokračovat a napadl Sasko. 

Podrobně pozdní Anály magdeburské 1030, MGH SS XVI, Hannover 1859, s. 169-170. 
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úřad vybrán s předstihem, s jeho nástupem se dlouhodobě počítalo a jeho pozice vůči 

ostatním bratrům nebyla zřejmě nijak oslabena. Prvních pět let jeho vlády zřejmě 

probíhalo relativně bez větších krizových momentů. Pouze do roku 1029 (zřejmě 

správněji než do roku 1019)1055 bývá datována ztráta Moravy ve prospěch Přemyslovců. 

Zdá se, že rozhodujícím faktorem tedy byl úder zvenčí, který zvolna slábnoucí moc 

nového krále nezvládla. V roce 1031 zaútočili na Měška II. jako spojenci Jaroslav 

Moudrý a císař Konrád.1056 Měšek hledal spásu v Čechách, kde byl uvězněn a možná i 

zohaven,1057 na jeho místo nastoupil zřejmě nevlastní bratr Bezprym.1058 Měšek se sice 

o rok později dokázal vrátit a ovládnout zemi,1059 umírá ovšem už v roce 10341060 a jeho 

synovi Kazimírovi se nepodařilo získat zpět pozice po svém otci dříve než v roce 

1039.1061 V této době se v Polsku vzedmula vlna pohanské reakce,1062 kterou doplnil 

zřejmě velmi důsledný kořistný nájezd Čechů,1063 a zkáza byla tak rozsáhlá, že jádro 

polské vlády se prakticky přesunulo z Hnězdna do Krakova. Většina pohraničních oblastí 

byla ztracena ve prospěch polských sousedů. 

  Srovnatelná situace v Uhrách nastala právě v době, kdy se Kazimír znovu chopil vlády. 

Štěpán I. zemřel roku 1038 bez přímého dědice1064 a předurčený vládce zřejmě od 

počátku musel snášet nemalou opozici. Arpádovská vláda byla tedy přerušena jak 

výběrem legitimního nástupce, tak zásahem rebelující nobility. Oba uherští králové 

v dobách krize – Štěpánem určený Petr Orseolo a kandidát domácí šlechty Samuel Aba – 

byli s vládnoucím rodem spřízněni pouze sňatkem. Uherské království nebylo přímo 

                                                           
1055 Srov. výše pozn. 1026. 
1056 S podrobnostmi informuje ČCK 29, s. 48-49; stručněji AHi 1031, s. 36 a ANV 1031, s. 18; též 

ASG 1032 (1038), s. 83 a AAu 1032, s. 125. Útok se mohl připravovat již delší dobu – už k roku 

1029 zmiňují AHi, s. 35 snahu Luticů získat císaře proti Měškovi. 
1057 S tímto detailem o této fázi krize píše KČP I, 17, s. 72-74. 
1058 Této velmi temné (jak co do informovanosti, tak co do role, kterou sehrála) figuře byl nedávno 

věnován samostatný životopis (Śliwiński 2014). Dětmar z Merseburku jej uvádí jako syna 

Boleslava Chrabrého z manželství s uherskou princeznou (KDM IV, 58(37), s. 198-199). Od 

dědictví byl nicméně odstaven ve prospěch nejstaršího syna z dalšího manželství. Bývá 

ztotožňován s bezejmenným synem Chrabrého, kterého život svatého Romualda nechává nastoupit 

kariéru mnicha (ŽSR 26, s. 54-55; Ożóg 2016, s. 216), což by snad odpovídalo předpokládanému 

údělu „vyděděného“ seniora (srov. též Syty 2000). K dalším teoriím o jeho životě viz též 

Steinhübel 2016, s. 177, pozn. 658. 
1059 AHi 1032, s. 37 a ANV 1032, s. 18. 
1060 AHi 1034, s. 38; ANV 1034, s. 19; ASv 1034, s. 8; AKK 1034, s. 47 a AKr 1034, s. 235. 
1061 KČP I, 18, s. 74-76 se snaží omlouvat tuto situaci jeho věkem a poté vynuceným exilem, ve 

skutečnosti ale šlo o širší krizi piastovské autority.  
1062 KČP I, 19, s. 78. Poněkud zcestně se zmiňuje o pronásledování křesťanů v Polsku už k roku 

1022 KČK I, 40, s. 75. (O to pravděpodobnější je, že až v této době ztratili Piastovci kontrolu nad 

Moravou, srov. výše pozn. 1026). 
1063 Nejpodrobněji referuje přirozeně KČK II, 2-5, s. 82-91. Jisté zmínky nalezneme i v KČP I, 19, 

s. 78-80. Zejména polská literatura pokládá někdy český nájezd za nejzásadnější činitel ve zkáze, 

kterou piastovské země utrpěly (Ożóg 2016, s. 223-226, ale jinak též passim). 
1064 ANV 1038, s. 23; AAu 1038, s. 125; ale i ASv 1038, s. 8 a AKK 1038, s. 48. ABr, s. 125 

chybně k roku 1037, stejně jako AAM 1037, s. 243. Velmi zmatečně pak uvádí vročení LŠM 8, 

s. 399 a k roku 1033 pak LŠH 23, s. 431. 
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zbaveno některých svých částí a zásahy zvenčí většinou mířily pouze na podporu jedné 

z povstaleckých stran, nicméně rozsah a ničivost krize se k polské dá přinejmenším 

přirovnat. Petrova (první) vláda trvala mezi lety 1038 a 1041,1065 kdy jej domácí opozice 

svrhla ve prospěch Samuela. Petr však vyhledal pomoc císaře a v bitvě u Menfő roku 

1044 se mu po několika neúspěšných kampaních podařilo soka porazit a zabít.1066 Také 

zde ovšem po návratu původního krále vypuklo pohanské povstání,1067 které ukončil až 

příchod vzdálených příbuzných Štěpána: Ondřeje, Bély a Leventeho.1068 Nejstarší z těchto 

bratrů se v roce 1046 stal králem jako Ondřej I., a ač zpočátku zřejmě nepohrdl podporou 

pohanských povstalců, zemi obezřetně vrátil do světa křesťanské víry. 

  V polovině 40. let se ve střední Evropě nerozhostil mír (přinejmenším stabilní koalice 

mezi českým vládcem a říšským vládcem dále napadala Uhry), nicméně došlo 

k pozvolnému nastolení jisté rovnováhy, která po delší dobu určovala další vývoj. Přes 

citelné zásahy způsobené průběhem několika krizí ovšem došlo k obnovení kontinuity a 

bezprostřednímu navázání na tradice vybudované již v 10. století. Přesnou povahu a 

rozsah krize, jakož i krizi překonávající trendy budeme postupně rozkrývat 

v následujících komparativních kapitolách, proto zatím postačí toto shrnutí politických 

dějin, které uzavírají spojitou epochu dlouhého 10. století.1069 

                                                           
1065 Velmi podrobně líčí celé povstání a důvody, které k němu směřovaly ANV 1041, s. 24-25. 

Z dalších pramenů AHi 1042, s. 45; AAu 1041; ASG 1041 (1047), s. 84 a AAM 1042, s. 243. Jen 

velmi stručně pak ABr 1041, s. 125. Na uherském dvoře se postupně vytvořil zcela negativní obraz 

krále Petra, který celé povstání vyvolal svou zpupností a odporem k domácím zvykům (viz ČHU 

45-46, s. 106-111 a MK14 71-72, s. 323-326). 

V hagiografii sv. Gerharda je naopak zdůrazňována scéna pokárání krále Aby biskupem a jeho 

prorokovaný pád (LGM 5-6, s. 476-478 a LGV 14, s. 500). 
1066 Celou vládu Samuela Aby a Jindřichova opakovaná tažení zachytila řada říšských análů 

(bohužel občas s poněkud zmatečným vročením; situaci komplikuje i fakt, že se Jindřich III. do 

Uher vydal ještě v roce 1045 na „mírovou návštěvu“ svého chráněnce – někteří analisté pak 

spojují více událostí do jednoho roku): AHi 1042-45, s. 45-46; ANV 1042-1045, s. 29-37 a 39-40; 

ACo 1043-1045, s. 6; AAu 1042-1045, s. 126; AAM 1042-1045, s. 243-244 a ASG 1041-1044 

(1047-1050). Podrobný popis uvádí vedle ANV samozřejmě také (pozdní) uherské kroniky (ČHU 

46-51, s. 110-121 a MK14 72-78, s. 324-334). Naopak překvapivě stručně a s řadou omylů 

odbývají celé dění ABr 1041-1047, s. 125. Do soupisu pramenných zmínek o tažení náleží i 

poznámka APr 1044, s. 120, že kníže Břetislav přinesl Uhrům zkázu. 

Míru fabulace, obsažené v textu UPK, prozrazuje asi nejlépe, jak volně se její autor vypořádal 

s tímto tématem (viz UPK 12, s. 172-175). Jeho popis už mezi naprostými výmysly obsahuje jen 

občasné stopy odjinud známých fakt o této epoše. 

V literatuře poskytl přehledný obraz této přelomové doby Steinhübel 2016, s. 401-422. Stejně jako 

jinde považuji práci za dobrý přehled a souhrn starší literatury, i když se s mnohými závěry 

zdráhám souhlasit. 
1067 Maďarská literatura obecně považuje pohanskou revoltu za hlavní fenomén celé krize (včetně 

její hlavní příčiny), a to v souladu s popisem pramenů (viz např. Berend – Laszlovszky – Szakács 

2007, s. 359). 
1068 AHi, s. 46 stejně jako AAM, s. 244 chybně k roku 1047; ANV 1046, s. 42-43 a AAu 1046, 

s. 126. Podrobnější informace (zaměřené k úloze světce Gerharda v tomto dění) nabízí ovšem i 

LGM 6-7, s. 477-478 a LGV 15, s. 501-503 a na nich částečně zřejmě závislé uherské kroniky 

(ČHU 52-56, s. 120-127 a MK14 81-88, s. 336-345). 
1069 Srovnej níže kapitoly 6.6 a dále. 
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6. Komparativní dějiny politické moci ve střední Evropě 

  Po vcelku zevrubném přehledu politických dějin bych se rád soustředil na některé 

konkrétní fenomény, jež je možné komparovat a jejichž proměny lze v dotčeném období 

sledovat. Není bez logiky věci, že první místo v této části mé studie zaujme politická 

moc, v jejíchž obrysech se většinou odehrává každé líčení dějin. V čele každého příběhu 

o vzniku středoevropského státního celku stojí bez výjimek politická elita. I když cítíme, 

že žádný z mocenských útvarů nevznikl bez přímé závislosti na ekonomických a 

kulturních fenoménech, které byly daleko mimo svět ovlivnitelný z pozice panovníka – 

vládce raně středověké říše či státu, přesto to nakonec byla vždy formální hlava tohoto 

společenství, k jehož osobě se vztahují ideje a úvahy většiny dobových zpráv a s jehož 

osobou se většinou pojí osudy celého společenství. Otázkou je, jakým způsobem se právě 

tento styl vlády vytvořil, jaký systém existoval před ním a posléze stál proti němu a jaké 

byly zásadní rysy této vlády. 

6.1. Stopy „předstátního“ systému vlády. Knížata a kmen v pramenech. 

  Při sestavování struktury práce se zdálo zcela logické seznámit se v této fázi bádání se 

stopami „předstátního“1070 vývoje politické moci ve zkoumané oblasti. V tomto směru se 

ovšem objevilo několik skutečností, které tuto kapitolu promění spíše v obecnou úvahu, 

do jaké míry jsme vůbec schopni popsat natolik efemérní a ostatně i problematicky 

definovatelný jev, jako jsou politické dějiny útvarů, které postrádají mnohé základní 

znaky státního fungování. Představa existence politického života v dobách před 

formováním raně středověkých křesťanských středoevropských monarchií narazí na 

stejné problémy, které se posléze vyskytnou i při pátrání po předkřesťanském 

náboženském systému ve stejné oblasti. Zcela zvlášť bych se rád zaměřil na problém 

přechodu od polyarchie k monarchii, který po mém soudu představuje záležitost více 

komplikovanou, než prosté rozdělení na předstátní a státní formy politické organizace. 

Hlavní otázkou této podkapitoly bude tedy především úvaha, do jaké míry jsme schopni 

v rámci pramenů podchytit konkrétní vztah mezi knížaty (jako osobami držícími 

politickou moc prokazatelně už před vznikem křesťanské říše a státu) a kmeny, tedy 

prakticky vystupujícími politickými jednotkami na daném území. 

  I přes toto tázání bude tato kapitola spíše velkým pramenným i terminologickým 

ohrazením. Na jedné straně stojí prameny externí, které ovšem charakterizuje značný 

                                                           
1070 V tomto ohledu mne terminologie poněkud zavádí do slepé uličky. Na počátku práce jsem se 

snažil – stručně řečeno – s ohledem na terminologickou korektnost vyhnout užití pojmu „stát“ pro 

křesťanské monarchie 10. století a raději označovat tyto formace jako říše (srov. výše pozn. 12). 

Předstátní vývoj by v tomto smyslu označoval vše, co se odehrálo do doby vzniku státu (v mém 

pojetí zhruba v polovině 11. století). Zde mám ovšem na mysli vývoj, který probíhal v dobách do 

vzniku křesťanské monarchie (tedy toho, co jsem označoval nejprve jako doménu a poté jako říši). 
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odstup a nejeví tendenci popisovat do hloubky politické uspořádání „barbarských“ 

kmenů. V rámci těchto pramenů můžeme tedy rozlišit jména kmenů (často velmi 

zkomolená), občasné zmínky o jednotlivých knížatech (i když často schází jednoznačné 

informace o tom, v jakém vztahu je jejich vláda ke kmenovým institucím, zejména když 

explicitně sledujeme, že knížat je větší počet) a jen velmi vzácně náznak nějakého 

vnitřního politického dění v rámci těchto kmenů. Konkrétní instituce vlády ovšem 

v těchto zdrojích sotva můžeme rozklíčovat. 

  Bohužel i pozdější domácí prameny, které předkřesťanskou a předmonarchickou vládu 

na jednotlivých územích popisují, většinou očividně pouze fabulují na dané téma. 

Kosmova kronika obsahuje jisté zmínky o dějinách před prvním křesťanským vládcem 

Bořivojem, ale v praxi zná pouze jakýsi „seznam předků“,1071 které zjevně chápe jako 

jedinovládce Čechů (i když Čechů a Čech zřejmě omezených na přemyslovskou 

doménu). Hledat tato jména v jakémkoliv nezávislém nebo dobovém prameni je ovšem 

zbytečné. V kronice je rozveden i zmíněný motiv dílčích knížectví a ostatních kmenů na 

území české kotliny.1072 Kosmas ovšem fakt rozdělení Čechů nepopisuje tak důsledně, jak 

bychom si představovali. Poté, co Čechové přicházejí jako jednotný kmen, usadí se 

u hory Řípu,1073 která se sice tyčí uprostřed České kotliny, ale z hlediska domnělých 

hranic Čechů by mohlo jít bezmála o hraniční bod. Rozdělily se kmeny snad dodatečně? 

Rozdělení Čech na kmenové oblasti pak dílčím způsobem rozporuje i zmínka o povolání 

Přemysla Oráče ze Stadic,1074 které by ovšem neměly ležet v původní přemyslovské 

doméně. Jde snad o náznak prvního mezikmenového svazku? Také popis konečného 

sjednocování země zde je pouze naznačen popisem tzv. „lucké války“.1075 Zakládací mýt 

o jakési „společenské smlouvě“ pak přirozeně nemá v politických dějinách Čech jiné než 

čistě symbolické místo.1076 

  Podobně zná předkřesťanskou historii své země i Gal Anonym, který také nabízí krátký 

seznam předkřesťanských panovníků,1077 ovšem i tady se zřejmě jedná o čistě fabulovaná 

                                                           
1071 KČK I, 9, s. 21. 
1072 Srov. dále zmíněnou pověst o Lucké válce; kromě toho ještě opis císařské listiny v pozn. 82. 
1073 KČK I, 2, s. 6-7. 
1074 KČK I, 6, s. 16. 
1075 KČK I, 10-13, s. 22-32. V moderní literatuře (např. Lutovský 2006, s. 107) se objevila lákavá 

myšlenka chápat tuto pověst jako ozvěnu událostí z doby Boleslava I. (srov. kapitolu 5.3.5 a dále). 

I zde nacházíme nemálo rozporů – oblasti krajů bílinského a litoměřického (které sotva existovaly 

v dané době – nicméně jména žádných „kmenů“ zde kronikář přímo neuvádí) měly být trestány 

útoky Lučanů za stranictví s Čechy (KČK s. 24; nebyly tedy ještě s Čechy jednotní?), kníže 

Vlastislav chce naopak porážkou „Čechů“ získat „celé Čechy“ (tamtéž). Kdy a jak tedy došlo ke 

sjednocení kotliny v očích kronikáře, není zcela jasné. 
1076 Tento mýtus se zřejmě tvořil po delší dobu, zná ho již Kristián (ŽUV 2, s. 16-19), byť ve 

značně zkrácené podobě. Příznačné ovšem je, že hagiograf nezná v České kotlině žádný jiný kmen 

než Sclavi Boemi a žádnou jinou dynastii než potomky muže, jenž byl zván Přemysl. 
1077 KČP I, 3, s. 22-24. 
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jména a příběhy. Zajímavý je fakt shody profese prvního českého i polského mytického 

knížete,1078 ale i fakt že mytická prehistorie Piastova rodu zná i starší dynastii, která měla 

pohanským Polákům vládnout.1079 Náznaky sjednocovacího procesu, který tradičně 

orientovaná polská literatura předpokládá,1080 v písemných pramenech paradoxně 

nenajdeme téměř vůbec. Výrazně odlišné jsou prameny uherské, kde lze říci, že celá 

nejstarší kronika Maďarů sestavená Anonymem P. neobsahuje nic než neověřitelné 

příběhy z předkřesťanské historie kmene. Koncipovat na základě těchto relativně 

pozdních pramenů cokoliv o „kmenové“ historii Poláků, Čechů a Maďarů by zřejmě 

nevedlo k žádnému přesvědčivému výsledku. 

  Pokusme se tedy stručně projít zprávy o dění v oblastech střední Evropy v dobách před 

vznikem tří monarchických center a jejich christianizací. Pro účely komparace bude 

ovšem nutno krátkodobě vybočit z původně vymezeného rámce. Vývoj politické moci 

v Čechách totiž dospěl k christianizaci a prosazování monarchie ihned na počátku 

zkoumaného období, a tak jediný srovnávací materiál, který je k dispozici, se týká 

období, kdy Čechy fungovaly jako nekřesťanská oblast na periferii moravského či 

bavorského politického života. Přesto soudím, že postup diachronní komparace a 

případné výsledky tohoto srovnání takový postup ospravedlní. 

  Zatímco v oblasti s širším jádrem nad soutokem Moravy a Dunaje byla budována moc 

Mojmírovců,1081 na periferii tohoto útvaru můžeme v podobném časovém rozpětí sledovat 

první pramenné zmínky o kmeni Čechů. První, co musíme konstatovat, je fakt, že říšské 

prameny obecně většinou mluví o Čechách či Češích jako o uzavřené jednotce. Může to 

být dáno jednak geografickými poměry relativní uzavřenosti České kotliny, ale i možným 

vnitřním politickým vývojem. Je třeba si ale také připomenout, že se jedná o pohled 

zvenčí, který je podtržen tím, že žádný z latinských pramenů neuvádí jméno Čechů, které 

pro sebe používají obyvatelé kotliny sami.1082 Dá se ale říci, že vidění nejbližších sousedů 

                                                           
1078 KČP I, 1, s. 18, kde k tomu v poznámce další literatura.  
1079 Srov. výše pozn. 650. Evropské středověké dějiny znají jisté paralely (klasicky přechod moci 

od Merovejců ke Karlovcům), které by umožňovaly teoreticky předpokládat, že se pověst zakládá 

na pravdě. Je ale samozřejmě nemožné zjistit, zda a nakolik se v daném syžetu odráží skutečné 

události (srov. především práci Banaszkiewicz 2010, zejména např. s. 168-170). 
1080 Např. Ożóg 2016, s. 61 a 81 nebo Strzelczyk 2016, s. 76 nebo 208. 
1081 Také v případě Velké Moravy probíhá rozsáhlá debata o povaze tamního politického života a 

Mojmírovci jsou střídavě častování označením „náčelníci“ a „knížata“ (naposledy v této debatě 

Macháček 2015; Kalhous 2014a a Štefan 2014, srov. také Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 59). Více se ovšem u této debaty nebudeme zastavovat, neboť není součástí našeho hlavního 

tázání. 
1082 První faktická zmínka o „Češích“ je tak nejistě datovatelná podle stáří staroslověnské 

hagiografie, kde poprvé toto slovo ve své původní podobě nacházíme (1SL, s. 14, 20 a 36). 

Bohužel v moravské literatuře se zmínka o sousedním kmeni vůbec neobjevila. I domácí latinská 

literatura pak převzala označení Čechů v souladu s „mezinárodním“ územ (ŽUV Prolog, s. 8-9 a 

KČK I, 2, s. 7), i když to např. v případě eponymní pověsti o praotci Čechovi vedlo k jistému 

paradoxu danému překladem. 
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podtrhuje představu, že v České kotlině byl přítomen pouze jediný kmen.1083 Toto 

konstatování platí jednoznačně i pro jediný mnohoznačnější říšský pramen, tzv. Geograf 

bavorský. Text tohoto suchého a občas velmi enigmatického popisu začíná řadou 

kmenů,1084 které se od severu na jih nacházejí na hranici východofranské říše. Řada 

„polabských Slovanů“ je ukončena poměrně jednoznačně Dalemnici (Talaminzi), 

následují Čechové (Betheimare), Moravané (Marharii) a rovnou Bulhaři (Vulgarii).1085 

Tím je popis k jihu ukončen, i když zcela odděleně se ještě v této první části popisu 

objevují poněkud záhadní Merehanos.1086 Čechové tedy představují jednoznačně ucelený 

pojem a nezdá se, že by tu byl jakýkoliv náznak další politické entity mezi glomačskou 

Sálou a dolní Moravou. (Zvláštní otázku představují zmíněné civitates, které bych rád 

pojednal zvlášť.) Pokud bychom chtěli do České kotliny umístit kterýkoliv z dále 

zmíněných kmenů,1087 musíme se vyrovnat s faktem, že autor geografie jasně konstatoval, 

že tyto kmeny neleží na hranici Říše, a i pokud bychom hypoteticky předpokládali 

kmeny, které se z pohledu Říše nacházely až za územím Čechů, ale stále v české kotlině, 

museli bychom se ptát, kam zmizely kmeny z jižních a západních Čech. Lze tedy 

poměrně stručně říci, že náznaky vydělování gentilní identity na menší díly v Čechách 

nelze dobovými prameny podložit. Náznaky existence „kmenových oblastí“ jsou ve 

skutečnosti až pozdní,1088 a je tudíž pochybné, že bychom udrželi původní předpoklad 

spojování kmenů. Spíš bychom mohli předpokládat jejich postupný rozpad, doložitelný 

navíc až pro dobu, kdy nad nimi již čněla jakási vznikající státní moc. Je tedy na místě 

přidržet se spíše úvahy, že se jedná o regionální dělení, které bylo naopak podmíněno 

předchozím vznikem správního systému, jenž určité dělení z principu vyžadoval. 

  Zprávy o Čechách nebo Češích jsou tedy poměrně zaokrouhlenou veličinou, domácím 

badatelům už notoricky známou. Čechové zde vystupují jako politická entita, která 

vstupuje do interakce s Říší jako celek. Neznáme ovšem žádné konkrétní informace 

o tom, jak probíhalo u Čechů politické rozhodování. Mezi řádky análů se příležitostně 

                                                           
1083 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 258. 
1084 I když slovo gens se v samotném prameni objevuje jen jednou (PMK, s. 289) a nadpis udává 

jako jednotky popisu civitates a regiones. I slovník použitý pramenem nás tedy nechává na 

pochybách, jestli skutečně můžeme jednotlivé jednotky popisu ztotožnit s nějakou politickou 

formací, a ne pouze s geografickými pojmy. 
1085 PMK, s. 287. 
1086 Tamtéž. Vzhedem k dosavadní geografické logice pramene by bylo možné je snad hledat na 

jihu (srbská Morava?), ale D. Třeštík považoval tento pojem za „druhou Moravu“ na Nitře – 

Třeštík 2001, s. 132-135. 
1087 Svůdně například působí neznámí Fraganeo (PMK, s. 291), kteří mohou být vykládáni jako 

„Pražané“. Ti by ovšem z logiky pozdějšího vývoje měli být reprezentováni i na úrovni dílčích 

kmenů jako Čechové, navíc se jedná o kmen zmíněný spíše v kontextu „Slezska“. 
1088 Srov. prameny citované výše v pozn. 82 a 1075. Nejstarší domácí zpráva naznačující odlišnou 

politickou (nikoliv však jednoznačně etnickou) entitu v české kotlině je Kristiánova zpráva (srov. 

výše pozn. 364) o původu kněžny Ludmily. Vůbec lze říci, že až na možnou interpretaci konfliktu 

s Lučany popsaný Kosmou nelze tyto zprávy označit přímo za informace o dalších „kmenech“. 

KČK I, 10, s. 23 pro Lučany uvádí termín natio. 
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objevují vládcové, které prameny střídavě označují jako krále či knížata. Je velmi 

pravděpodobné, že se jedná o osoby obdařené zhruba touž mocí, vykonávající de facto 

tytéž funkce, pouze navenek jinak pojmenované.1089 Jak ještě budu hlouběji rozebírat 

v následující podkapitole, základním problémem, ke kterému se upíná většina badatelů, je 

kolísavost počtu zmíněných knížat. Je pravda, že v Čechách 9. století před prosazením 

křesťanské monarchie skutečně často čteme o větším počtu knížat.1090 Vesměs nelze říci, 

že bychom v rámci těchto popisů knížecí moci sledovali nějaké stopy po hierarchizaci, 

snad s výjimkou zprávy Fuldských análů z roku 895,1091 které výslovně mluví o dvou 

nejvýznamnějších ve větší skupině knížat. To by znamenalo, že zde skutečně existovaly 

jakési mechanismy, byť neformální, které v důsledku určovaly význam jednotlivých 

členů elity. Krom toho je třeba si povšimnout, že i když je znát jakási hierarchie, stále zde 

není na špici jednotlivec, ale dvojice. 

  Kusé zprávy analistů nám neposkytují příliš informací o tom, jaké bylo vnitřní 

uspořádání politického života v Čechách. Přesto se dochovalo několik zajímavých zpráv. 

Jednak máme možnost sledovat existenci jakýchsi dynastií. O jedné z nich, kterou 

neuchovala přemyslovská paměť (a je tudíž pochybné, že by byla součástí užšího spektra 

předků této dynastie), se zmiňuje zpráva Fuldských análů k roku 857.1092 V záběru je v tu 

chvíli hradisko (civitas) jistého Vistracha, které obývá jeho syn Slavita(g). Ten je vyhnán 

franskou armádou k Moravanům, zatímco jeho místo zabere (pro nás) bezejmenný bratr 

vracející se ze srbského exilu. Otázky „mezinárodních“ vztahů nás v tuto chvíli nemusí 

zajímat. Hlavní je zjištění, že ovládání hradisek již bylo alespoň v tomto případě chápáno 

jako dědičné a že tudíž tato sídla elit byla spíše dynastická, než aby plnila nějakou 

„veřejnou“ kmenovou funkci. Knížata ve zkratce zakládala rody, které se k hradiskům 

chovaly jako k rodinnému majetku.1093 Obsazení hradu tu zřejmě nekorespondovalo 

                                                           
1089 Monografii této problematice nedávno věnova P. Boroń (2010). Je třeba říci, že jím snesené 

množství příkladů přesvědčivě dokládá, že titulatura rex nijak nepostihovala ani duchovní ani 

praktické stránky moci jednotlivých vládců a jedná se spíše o literární konvenci (zejména s. 119 a 

140). Na druhou stranu je stále třeba udržovat jistou terminologickou opatrnost. Tak jak na jedné 

straně nelze v pramenech jednoznačně odlišit krále od knížete, srůstá v termínu dux (či spíše 

častěji v plurálu se vyskytujících duces) titul knížete jako obvyklé hlavy Slovanů, jakési obecné 

označení pro vůdce (jenž ani nemusel být skutečnou nespornou hlavou své komunity) nebo 

dokonce jen vojevůdce daného vojska. I termín „kníže“ pak představuje mnohovrstevnatý pojem 

od početné skupiny elity v 9. století, přes monarchu století 10. až po libovolného mužského člena 

vládnoucího rodu v Čechách či Polsku doby pozdější.. 
1090 Stěžejní jsou v tomto směru především Fuldské anály, které budu citovat níže ke konkrétním 

zmíněným případům. 
1091 Srov. výše pozn. 474. Výslovně je řeč o primores. 
1092 AFu 857, s.47. 
1093 Podobně, ale přesto poněkud odlišně vyznívá např. o století mladší zpráva Widukinda 

z Corvey o Tugumírovi, který se takto z exilu vrátil (byť se zlým úmyslem) na hradisko svého 

rodu k Havolanům. I zde je jako zásadní jeho rodová příslušnost. Krom hradu se ovšem také 

zmiňuje vláda nad lidmi (srov. výše pozn. 898.). 
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s nějakou obecnou volbou, což snad potvrzuje i zmínka o tyranidě – samovládě, což byl 

jistě pojem míněný negativně ve vztahu k nutnosti zbavit Slavitaga jeho moci. 

  Zprávy analistů ve své skromnosti prozradí ještě jednu drobnou, v důsledku ale opět 

velmi podstatnou informaci: Jak zpráva o křtu českých knížat roku 845,1094 tak zpráva 

o dění roku 8561095 naznačují, že knížata se v rámci české kotliny mohla politicky 

rozhodovat různě. I tak zásadní rozhodnutí, jako bylo přijetí víry1096 nebo komendace 

franskému panovníkovi, se zde odehrálo mezi omezenou množinou ze všech knížat. Je 

velmi těžké odhadovat, jak velkou část tyto množiny představovaly z celku, nicméně sám 

fakt omezenosti počtu z celku naznačuje, že knížata nemusela postupovat vždy jednotně, 

mohla vést vlastní, separátní politiku. Ve výsledku bychom tedy mohli říci, že Čechy si 

sice udržely dojem jednotné krajiny obývané jedním kmenem, který se sice obecně 

choval velmi spojitě, ale fuldští analisté znali rozdíly mezi vůdčí vrstvou Čechů, 

konstatovali její hierarchii i případné rozdíly v politickém směřování.1097 Tato možnost 

volnějšího rozhodování knížat v otázce náboženství a politické afiliace pak po mém 

soudu poněkud snižuje možnost, že rozhodování této elity bylo bezprostředně 

ovlivňováno nějakými „celokmenovými institucemi“. Pokud by knížata byla skutečně 

reprezentantem kmene, který by si udržoval vlastní politiku např. ve vztahu ke 

křesťanství, nebo v otázce poměru k franskému panovníkovi, byla by pravděpodobná spíš 

jednotná rozhodnutí. Pokud se knížata mohla rozhodovat svobodně, musela být na 

„kmenové“ vůli buď nezávislá, nebo musíme počítat s tím, že dost možná žádná jednotící 

kmenová instituce neexistovala. 

  Otázka těchto institucí, nezávislých na bezprostředním rozhodování knížat, je rovněž 

poměrně zásadním problémem historického bádání. V Čechách obecně můžeme sledovat 

existenci určitých shromáždění, které mají dávat najevo politickou vůli. Automatický 

předpoklad, při němž se pozdější zprávy nebo analogie z jiných slovanských regionů 

přenáší do Čech 9. či 10. století, je ovšem velmi problematický a měli bychom se pokusit 

o zisk maximálně dobových zpráv. Ve své podstatě disponujeme ale jen určitými náznaky 

v hagiografických textech. Musíme se mít ovšem na pozoru – tyto texty už reflektují 

                                                           
1094 AFu 845, s. 35. K samotné události existuje nepřeberné množství literatury (souhrnně Matla 

2017, s. 85-86), i když prim v poslední době hrál výklad Třeštíkův (např. 1997, s. 74-96). 

Třeštíkova interpretace se poslední dobou poměrně ujala, i když nejnověji je možné sledovat 

v diskusi snahu o určitou korekci, zejména o optimističtější vidění co do prosazení křtu mezi 

českou elitou (takto zejména Maříková-Kubková 2018, s. 114; Wihoda 2018 a Štefan 2018, s. 155-

158). 
1095 AFu 856, s. 47. 
1096 Narušovalo by to i obvyklou představu, že pohanský kmen by křesťanského knížete ihned 

vyobcoval – jak se zdá, osobní náboženství knížete nemuselo vůbec hrát závažnou roli v jeho 

vztahu k pohanskému kmeni (takto Štefan 2018, s. 159). Otevírá se tím ovšem otázka, jaká vlastně 

byla role knížat v kmenovém systému. 
1097 Srov. také Štefan 2016, s. 199-200 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 84-85. 
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situaci po jedné z významných společenských proměn. To je znát především z faktu, že 

až na drobnou výjimku knížete z Kouřimi zmíněného v Kristiánově legendě1098 jsou pro 

jejich autory jedinými a nepochybnými vládci kotliny Přemyslovci, a to přinejmenším od 

doby, kdy došlo k prvnímu takto doloženému případu sněmu. 

   Tímto prvním případem je shromáždění svolané podle Kristiánovy legendy na campus 

v Praze.1099 Shromáždění mělo rozhodnout o vládci nad Čechy mezi Bořivojem a 

Strojmírem a po oboustranném porušení dohod o neozbrojeném setkání nakonec vítězí 

Čechové. Bohužel právě tato situace je do značné míry zřejmě vypůjčená z obdobného 

motivu saské pověsti o záboru země, jak ji zaznamenal kronikář Widukind.1100 

Nemůžeme si být tedy jednoznačně jisti tím, že se situace odvíjela přesně tak, jak 

naznačuje text legendy, nebo jestli vůbec nejde o fabulovanou kombinaci několika topoi 

(vítězná bitva v duchu nového náboženství, antihrdina „strojící proti míru“, léčka, kterou 

využije obelstěný ve svůj prospěch).1101 Legendista zde už každopádně skutečně počítá 

s tím, že vláda nad Čechy je dána rozhodnutím shromáždění a vítěz de facto „bere vše“ 

(i když zde není ani jednoznačně řečeno, jestli vše v tuto chvíli znamená středočeskou 

doménu, nebo celý prostor Čech).1102 K tomu lze připočíst úvahu, že se nejednalo 

o klasickou volbu nového knížete, ale spíše o snahu rozsoudit mocenský spor dvou 

kandidátů na určitou nejvyšší pozici. Ve srovnání se situací zmiňovanou Fuldskými anály 

v roce 857 je tato informace výrazně odlišná, byť stále existuje interpretace slaďující obě 

zprávy v tom smyslu, že vládce Čechů byl volen z určité množiny knížat, kteří si jinak ale 

drželi své soukromé hrady.1103 Nezapomínejme taky, že v roce 895 – tedy chronologicky 

po sněmu zmíněném Kristiánovou legendou – v čele kmene nestál jeden kníže, ale dva. 

Jsem proto v tomto směru v silném pokušení označit popis Kristiánovy legendy za 

anachronismus daný viděním situace o sto let mladší. I pokud bychom dali autorovi textu 

za pravdu, můžeme se ptát dále, jestli ono shromáždění bylo svoláno ad hoc, nebo se 

jednalo o obvyklý způsob řešení podobných situací. Nic o pravidelnosti takových 

shromáždění totiž legendista neříká. Použije pouze termín campus pro místo tohoto 

rozhodování. Jestli se jednalo o místo pravidelně k shromážděním užívané, nebo lokalitu 

zvolenou pro tento jeden případ, se vlastně taky nedovíme. 

                                                           
1098 Srov. výše pozn. 364. Zpráva ale popisuje knížete, kterému pozdější tradice dala jméno 

Radslav, coby podřízeného Václava, který se dopustil vzpoury. 
1099 ŽUV 2, s. 22-25. 
1100 DSW I, 6, s. 7. K této podobnosti viz už Graus 1974, s. 362-363. 
1101 Strojmír tu skutečně působí spíše jako umělá, stereotypní figura (Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 94). 
1102 Pro Kristiána ovšem tato otázka mohla být zbytečná – hovořil přece už o existující vládě 

Přemyslovců nad celými Čechami. Jinou už zřejmě on sám a jeho generace nepoznali (nebo měli 

úmyslně zapomenout – srov. dále pozn. 1184). 
1103 Pak se taky mohlo stát, že smrt tohoto zvoleného hlavního knížete, zastávajícího mezi 

ostatními pozici určitého předáka (primores zmínění ve Fuldských análech?), zavdala podnět 

k obsazení Čech Svatoplukem v roce 890 – srov. výše v kapitole 5.3.1, především pozn. 436. 
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  Velmi nejistá je také zpráva legend o rozhodování jakéhosi shromáždění velmožů, které 

mělo učinit regentkou vlády Drahomíru a svěřit výchovu budoucích knížat Ludmile.1104 

I tady hrozí, že autoři textů fabulují ve prospěch zápletky, která má stát Ludmilu život. Je 

také otázka, zda by shromáždění hledající nového vládce Čech a rozhodující se (jak jsme 

se pokusili vyčíst z předchozí zprávy a dalších informací análů) mezi všemi dostupnými 

knížaty, zvolilo Václava vládcem zastupovaným matkou i mimo jeho soukromou 

doménu. Obě informace, obsažené zároveň v Kristiánově legendě, jsou tedy zdánlivě 

velmi podobné, ale ve skutečnosti obsahují řadu rozdílných prvků. Informace o sněmech 

v hagiografii 10. století lze tudíž označit jako zmatečné náznaky existence podobné 

instituce, aniž bychom z toho mohli jednoznačně vyvodit, jakou povahu měla tato 

shromáždění.1105 Snad se na těchto sněmech rozhodovalo o tom, kdo z knížat bude mít 

mezi Čechy rozhodující pravomoci, přičemž z pohledu pozdějších zpráv se zdá, že se tato 

funkce postupně omezila na přemyslovský rod. Jaká ale pak byla funkce ostatních, 

objektivně doložených knížat? 

  Chronologicky jako další v pořadí se objeví na mapě Evropy, a to doslova, Maďaři. Zde 

máme co do činění s prameny, které popisují zcela jinou situaci. Vydělení Maďarů je 

dáno poměrně výraznou etnicko-politicko-kulturní odlišností. Maďaři vstupují do cizího 

světa jako výrazně odlišný element. Přesto či právě proto se občas jejich politickým 

uspořádáním zabývají autoři z jiného kulturního zázemí a vcelku pečlivě podchytí i různé 

detaily jejich vlády, které nám na půdorysu slovanských říší unikají.  

  Jak už jsem uvedl, máme k dispozici především dobové zprávy análů a několik dalších 

poznámek soudobých dějepisců. Pozdější kroniky bohužel v tomto směru obsahují velmi 

nespolehlivé informace a nejstarší z nich je plná fabulací. Již v průběhu líčení politických 

dějin střední Evropy v 10. století jsem se pokusil naznačit, že valná většina dochovaných 

zpráv o maďarských nájezdech mne vede k přesvědčení, že Maďaři vystupovali jako 

jeden celek, byli schopni jako celek vést promyšlenou politiku vztahů k sousedům i 

vzdáleným zemím, a především v souladu s ní válčit. Jen málokdy nacházíme informace 

o dvou nájezdech různými směry v témže roce1106 a je možné, že útoky proběhly v různé 

době a armáda se stačila prostě přesunout. Také rozsáhlejší dobová zpráva Konstantina 

Porfyrogenneta1107 naznačuje, jak už bylo uvedeno výše, že Maďaři postupovali po 

                                                           
1104 Srov. výše 538. Fuit celou záležitost naopak dosti zatemňuje – nechává po smrti Vratislava 

nastoupit malého Václava. Přesto o kapitolu dále proběhne stejný spor mezi matkou a babičkou 

vládce, jako by ty byly skutečnými panovnicemi Čech (FPB 3-4, s. 470-472). 
1105 Sněmy také mohou představovat určitá topoi, která byla v popisu slovanské společnosti 

přítomna už od dob antiky (takto např. Steinhübel 2016, s. 38 připomíná Prokopiův popis 

slovanské „demokracie“). Na tyto zprávy není nutno hledět s despektem, ale přinejmenším s jistou 

opatrností. Naposledy v literatuře např. Žemlička 2016c. 
1106 Pokud jsem byl s to dohledat, jedná se jen o roky 917 (srov. pozn. 552) a 943 (pozn. 702). 
1107 Cit. v pozn. 707. 
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dlouhou dobu jako jednotná síla, a třebaže jejich náčelníků bylo často více, účastnili se – 

jako v roce 9551108 – tažení společně. 

  Přesto ale původ celé moci Maďarů počítá s větším počtem kmenů, které tvořily základ 

maďarské politické obce. Paradox jediného vládce, který vládne kmenům v plurálu, se 

objevuje už u popisu v Taktice císaře Lva VI. na počátku 10. století.1109 Konstantin 

Porfyrogennetos zmiňuje výslovně sedm dílčích kmenů a přiděluje jim (nebo jejich 

náčelníkům?) jména. Osmým kmenem či spíše samostatným národem odděleným od 

Maďarů měli dle byzantského císaře být Kabaři (někdy se také mluví o deseti kmenech, 

neboť kabarské měly být až tři).1110 Jistou roli mohli mezi Maďary hrát Slované, s nimiž 

se přinejmenším v literatuře počítá coby s budoucí uherskou aristokracií, i když 

v samotných zprávách o uspořádání Maďarů je nenacházíme.1111 Jak se zdá, v praxi ale 

tato rozdělení neměla žádné zásadnější politické důsledky (nebo je nejsme schopni 

v pramenech odlišit), i když se s ním někdy počítá až do doby vzniku monarchie za 

Gejzy.1112 Zcela mimo tyto kategorie můžeme na stranu náznaků většího počtu vnitřních 

jednotek u Maďarů přidat poněkud zmatečné a v důsledku záhadné zprávy o tzv. Černých 

Maďarech, které se paradoxně objeví až na počátku 11. století.1113 

  U nomádských Maďarů se přímo implicitně počítá s polyarchií jako typickým jevem pro 

všechny kočovné společnosti – v čele měli stát alespoň dva náčelníci, jeden spíše 

sakrálního, druhý vojenského charakteru.1114 Prameny se zdají tuto skutečnost dobře 

                                                           
1108 Srov. kapitolu 5.3.7, zejména pozn. 737. 
1109 Válečná taktika 46-47, MMFH III, s. 351. 
1110 DAI 40, s. 394. Od představy o rozdělení do sedmi kmenů se snad také odvíjí pozdější zprávy 

o sedmi vůdcích, později sedmi kapitánech velících sedmi vojenským uskupením, na něž se měli 

Maďaři dělit (ČUA Prolog, s. 2-3, tamtéž 5-6, s. 16-19; ČHU 26, s. 78-79 a dále; MK14 27, 

s. 286-287 a dále). Zdá se ale, že rozdělení do sedmi kmenů netvořilo v době přítomnosti v Panonii 

už žádné skutečné etnické bariéry, a možná šlo spíše o vojenský pořádek (viz k tomu např. Berend 

– Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 104-107; Engel 2001, s. 21-23 a Györffy 1983, s. 30 a dále). 

Optimističtěji v otázce kmenů soudí Zsoldos 2010. 

Problém je v tom, že obecně vzato lze Konstantinovu zprávu nahlížet i velmi kriticky (co do 

stereotypizace obrazu a jednostranné informovanosti o Maďarech) až k jejímu úplnému odmítnutí, 

srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 104-106 a 128-129. 
1111 Přesto se např. zvažuje, že jména náčelníků Dursaka a Bugata (srov. výše pozn. 560) mohou ve 

skutečnosti být jména slovanského původu (viz MMFH I, s. 147). Velmi významná je tendence 

slovenských badatelů hledat v maďarském kmenovém svazu zapojené elity nitranské provenience 

(srov. dále pozn. 1285), které dokonce mohly udržovaly i pod nadvládou kočovníků jakousi stále 

existující slovanskou říši (tak zejména Steinhübel 2016 passim, podle něj i Hudáček 2016, s. 136-

137), která se pouze navenek podrobila mocnějším vládcům, uvnitř si ale udržela vlastní identitu. 

Základní problém je ale, že tuto vnitřní identitu nelze zřejmě nijak dokázat (viz kritiku Kalhous 

2017b). 
1112 Srov. výše pozn. 827. 
1113 Srov. výše pozn. 1049. 
1114 Steinhübel 2016, s. 234-235 či Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 80. Systém dvou 

náčelníků mohli Maďaři přijmout od Chazarů (popisuje jej tak mj. RZD(2) 17, s. 12-14 – jeden 

náčelník měl být čistě sakrální a bez faktické moci). I v tomto směru ale musíme vnímat zprávy 

především řeckého původu opatrně, protože mohou být pod vlivem jejich vlastních představ 

o vládě a správě (srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 106). 
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potvrzovat. Problém vztahu těchto náčelníků je částečně nastíněn v práci císaře 

Konstantina, který uvádí, že náčelníci mohli být až tři:1115 dominantní pozici měl mít 

arpádovský kníže (arabské prameny znají jako nejvyšší náčelnický titul kende),1116 poté 

gylas a karchas (gyula a horka).1117 Na stejném místě se dozvídáme také, že mezi tituly 

panuje určitá hierarchie. Arpádovský kníže (kende) se jeví jako sakrální hlava Maďarů, 

gyula a karchas snad jako vojenští vůdci,1118 či vojenský vůdce a soudce. Gyula je 

Konstantinem výslovně uváděn jako vyšší hodnost. Určitý význam mohli mít v maďarské 

společnosti náčelníci zmíněných kmenů1119 – to už je však spíše konstrukce literatury 

vycházející z Konstantinovy zprávy, která to explicitně nezmiňuje. V úvahu připadá, že 

některý z titulů přibyl do hierarchie Maďarů během spojení jejich kmenů s Kabary, které 

uvádí samostatně ještě Konstantinova zpráva.1120 

  Na řadě je otázka, do jaké míry jednotlivé hlavy maďarského kmene musely 

spolupracovat. Tady nás ovšem prameny příliš neinformují a je třeba usuzovat pouze 

nepřímo. Jak jsem zmínil výše, zdá se, že v otázce „zahraniční politiky“ (pokud tak 

můžeme nazvat určování cíle maďarských nájezdů) většinou maďarský svaz operoval 

jednotně, i když sledujeme, že vojsko se už pak na jednotlivých výpravách často dělilo1121 

– muselo tedy mít i své vůdce nižších hodností (kmenové náčelníky?). Jednotu postupu 

všech maďarských náčelníků naznačuje např. schopnost Maďarů dodržovat náročnější 

kontrakty se zbytkem Evropy. Takovým příkladem je s velkou pravděpodobností 

moment, kdy jeden z možných nižších náčelníků upadl do zajetí Sasů a pro Jindřicha 

Ptáčníka pak za své propuštění vyjednal mír za vysoký tribut.1122 Pokud je správný 

předpoklad, že tažení mířící tehdy do Saska bylo spíše vedlejší větví hlavní výpravy do 

Západofranské říše, dá se skutečně předpokládat, že Sasové nezajali žádného ze tří (?) 

                                                           
1115 Viz obecně DAI 40, s. 397. 
1116 KVD, s. 343-344. Viz ale i např. Gardízího Okrasu historie 1, MMFH III, s. 425. 
1117 Všechny tři tituly se objevují i v ČUA 6, s. 18-19 jako vlastní jména prvních generací 

maďarských vůdců; ČHU 30-31, s. 82-85 uvádí takto Gyulu a Künda (kendeho). Splývání jmen a 

titulů je obvyklý problém a upozorňuje na něj už citovaný úsek DAI. K tomu též Steinhübel 2016, 

s. 234, pozn. 908. 
1118 Ibn Rusta, citovaný v poznámce 1116, se poněkud nejasně zmiňuje, že kende sice ovládá až 

dvacet tisíc jezdců, ale všichni poslouchají gyulu. V podobném duchu se ostatně vyjádřil i Gardízí. 

Gyulova vojenská funkce může být snad potvrzena tím, že až příliš často nacházíme v západních 

pramenech jména náčelníků a velitelů nájezdů, které nemůžeme ztotožnit s genealogií Arpádovců, 

kterou nám zanechal Konstantin (Kusán – srov. výše pozn. 513; Dursak a Bugat – srov. výše pozn. 

560; Szalárd – srov. výše pozn. 557; Súr, Lél a Bulču – srov. výše pozn. 735). Pokud vedli 

vojenská tažení gyulové (a horkové), dostávala se do západních pramenů primárně jen jejich 

jména. Viz např. Steinhübel 2016, s. 234; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 106 a Berend 

– Laszlovszky – Szakács 2007, s 322. 
1119 Viz výše v pozn. 1110. 
1120 Viz Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 322. Steinhübel 2016, s. 234 např. předpokládá, 

že kabary vedl gyula. 
1121 Výprava do Saska v roce 906 měla dokonce postupovat ve dvou oddělených houfech (srov. 

pozn. 517), podobně se dvě výpravy pohybovaly po Sasku a Durynsku v době bitvy u Riade (srov. 

pozn. 654). 
1122 Srov. výše kapitolu 5.3.4 a pozn. 557. 
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hlavních vůdců. Snad tedy jednoho z náčelníků kmenů či jiného velitele dílčí části vojska. 

Důležité je, že mírová smlouva, kterou pro Jindřicha uzavřel, měla zjevnou platnost pro 

celý maďarský svaz: Do bitvy u Riade vojsko Maďarů Sasy nenapadlo a naopak – 

jakmile Jindřich tribut odepřel, okamžitě musel čelit nájezdu. Zdá se tedy, že přísná 

hierarchie jednotlivých titulů vedla k tomu, že u Maďarů se udržel jistý princip jednoty, 

který podpořil fakt, že se de facto museli permanentně pohybovat v nepřátelském a 

etnicky cizím prostředí. 

  Náznaky opačného trendu můžeme pouze hypoteticky vyvozovat z momentů, kdy 

vojska Maďarů útočí na skutečně různé cíle (srov. výše), i když zde je možné vysvětlení 

v tom, že šlo o postup rámcově předem dohodnutý. Dále můžeme jistou samostatnost 

jednotlivých knížat vidět v momentě, kdy z jihu do území Maďarů začne mířit byzantská 

misie, zatímco západní oblasti se více přimykají k latinskému křesťanství. I tady ovšem 

existuje protiargument daný zmínkou kronikáře Dětmara z Merseburku: Podle něj byl 

maďarský vládce Gejza až skandálně indiferentní v otázce náboženství, a tak sice 

křesťanství přijal, ale dále uctíval i jiné bohy.1123 Pokud by jistá náboženská indiference 

byla implicitně daná nastavením náboženského smýšlení v maďarském kmenovém svazu, 

dá se říci, že by tak bylo možné považovat dílčí přijetí náboženské misie za o něco méně 

„vydělující“ v rámci mocenského uspořádání u Maďarů. Poslední, leč čistě hypotetický 

případ samostatného jednání dílčích maďarských jednotek by mohly naznačovat rychlé 

změny stran v případě konfliktů mezi Arnulfem Korutanským a Moravou či Arnulfem 

Bavorským a Konrádem.1124 Zde ovšem možná prostě jen podceňujeme flexibilitu 

kočovného svazu a případně diplomatické schopnosti tehdejších vyjednavačů. Jsem tedy 

stále přesvědčen, že maďarský svaz po dlouhou dobu fungoval spíše jako spojitá jednotka 

bez větších náznaků samostatnosti dílčích vůdců. 

  Pokud by se tento trend udržel, můžeme skutečně vidět v Gyulovi a Ajtonyovi – dvou 

pokořených nepřátelích Štěpána I. – pouhé rebely, kteří se začali vymaňovat z centrální 

moci po smrti Gejzy.1125 Změny v jasně hierarchickém uspořádání však mohly nastat už 

v souvislosti s proměnou společnosti ve druhé polovině 10. století. Postupující 

christianizace, ukončení vojenských tažení, které zcela jistě přispívaly jednotícím étosem 

k soudržnosti společnosti Maďarů,1126 a nakonec pokus Gejzy vypořádat se s ostatními 

                                                           
1123 KDM VIII, 4(3), s. 496-499. Jen čistě technicky by tuto zprávu potvrzoval např. biskup 

Pilgrim, jehož listiny (srov. výše pozn. 808) by obecně mohly koexistenci pohanů a křesťanů 

v Uhrách naznačovat (viz též Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 136).  
1124 Srov. kapitoly 5.3.2 a 5.3.3. 
1125 Tak ovšem situaci rozumí i některé prameny. LGM 3, s. 472-473 např. zničení Ajtonyova 

knížectví opíše jen jako christianizační činnost v rámci království. Také ČUA 11, s. 32-35 

(k Ajtonyovi) a ČUA 24, s. 58-61 (k Gyulovi) situaci popisuje jednoznačně z „proarpádovského“ 

pohledu. 
1126 Srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 106 a 126. 
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vůdci (nemluvě o možných příbuzných) tak, aby jeho autoritu skutečně nic nenarušilo, to 

vše mohlo ve výsledku vést k tomu, že se původní myšlenka jednotného hierarchického 

vedení rozpadla a další elity si mohly začít budovat vlastní říše. Proto je přípustné 

dokonce i dvojí vidění: Gyula i Ajtony byli rebely jen potud, pokud – stručně řečeno – 

platila stará pravidla kočovníků. Pokud Gejza sám byl jedním z těch, který začal měnit 

pravidla hry, mohli se vládci dílčích skupin vidět zproštěni staré věrnosti a začali budovat 

vlastní mocenské struktury.1127 

  Poslední otázka, kterou jsme nastínili v souvislosti s povahou vlády před prosazením 

křesťanské monarchie, je míra dědičnosti jednotlivých funkcí a vlády těchto hodnostářů 

nad konkrétním územím. Tady se zřejmě dostáváme opět na tenký led spekulací.1128 

Zejména ve druhé otázce provázanosti funkcí v rámci nomádského svazu a geografických 

lokalit. Kočovná povaha života zejména elitních skupin svazu jistě poněkud rozvolňovala 

potřebu určovat pevně konkrétní oblasti ovládané jednotlivými rody či klany.1129 V tom 

směru bych mírnil většinu předpokladů, které do debaty vnáší historici jako Ján 

Steinhübel, kteří z velmi pochybných údajů konstruují celé mapy předkřesťanských 

Uher.1130 „Běžné obyvatelstvo“ se pak jistě usadilo o něco rychleji, elity mohly zůstat 

pohyblivé, stejně jako u „usedlých“ národů. 

  S jistou „usedlostí“ by mohla souviset dědičnost pozice, kterou jsme již v náznacích 

zaznamenali v souvislosti s Arpádovým rodem. U Arpádovců ostatně definujeme první 

                                                           
1127 Jistý náznak skutečné „nezávislosti“ Gyulova panství je německými anály použitý titul „rex“ 

u jeho jména (srov. zprávu AHi citovanou v pozn. 1049). Pozdější prameny také někdy připustily 

faktickou nezávislost Gyulova knížectví (ČHU 43, s. 102-103 a MK14 30, s. 290-291), ale 

omluvily pak Štěpánovu expanzi snahou pokřtít pohanského příbuzného (MK14 65-66, s. 314-

316). Ajtony je pak v LGV 5, s. 487 označen prostě za „nepřítele“ Štěpána, aniž by bylo 

naznačeno, že by mu původně měl být nějak podřízen. Táž LGV 8, s. 489 jej pak označuje jako 

quidam princeps a nezatajuje ani jeho křest (viz výše pozn. 359). V otázce vzájemných vztahů 

s uherským vládcem pak hagiograf tamtéž pouze konstatuje, že Ajtony honorem minime 

impendebat, což asi nelze považovat za doklad jednoznačné podřízenosti. V praxi pak Ajtony 

regem autem minime reputabat (tamtéž s. 490). 
1128 Konkrétní způsob vlády, dědičnost či rotace funkcí a proměny těchto jevů lze pro 

fragmentárnost a pravděpodobné časté chyby pramenů počátku 10. století jen těžko sledovat 

(Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 80). 
1129 Situace se ovšem v 10. století měla velmi rychle změnit a Maďaři měli dle archeologů tendenci 

se brzy začít fakticky usazovat (srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 79 a 125). 

Neexistuje ovšem žádné hradisko, které by bylo možné spojit s etnicky maďarskou elitou 

10. století, stejně jako nemáme žádné elitní pohřebiště z této doby (tamtéž, s. 107-108). Zdá se, že 

přinejmenším špičky Maďarů usazení a budování pevných územních struktur do jisté míry 

odolávaly. 
1130 Jistou mapu se snažili ve svých textech vytvořit i středověcí autoři, ale je zjevné, že sami spíše 

tápali (srov. např. problém „šomoďské“ domény řešený v pozn. 354). V moderní době se pokusil 

jednoznačně rozmístit maďarské náčelníky na mapu středověkých Uher Steinhübel 2016, zejména 

s. 290-302. Po mém soudu ovšem podřídil prameny až příliš svým teoriím. O něco obhajitelněji 

působí úvaha, že dosti značné rozdíly ve velikosti nejstarších uherských žup mohou být dány 

právě historickým vývojem v návaznosti na mocenské oblasti některých dřívějších náčelníků, 

jejichž knížectví pak mohla tvořit ony větší župy (Zsoldos 2010). 
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jistou doménu v rámci vznikající říše.1131 Je otázka, odkdy lze s touto dědičností počítat. 

Bohužel nám chybí soudobý pramen, který by potvrdil Konstantinovu zprávu 

o výlučnosti Arpádova rodu od samého počátku – chronologicky nejstarší je zřejmě 

informace o vládě Kusána (datovaná analisty cca k roku 904).1132 Již jsme ale také 

naznačili,1133 že Kusán mohl být pouze gyulou a za krále jej považovaly jen oběti jeho 

nájezdů. S jistotou můžeme říci, že étos Arpádova rodu fungoval bezpečně v časech 

Porfyrogenneta.1134 Je třeba zmínit, že v nepřetržitém řetězu moci Arpádovců je ještě 

jedno slabé místo: zda Gejza byl skutečně potomkem Takšoně, což v podstatě dokládají 

až pozdní uherské kroniky.1135 Každopádně můžeme ve srovnání se slovanskými sousedy 

konstruovat velmi důvěryhodnou genealogii předkřesťanské vlády mezi Maďary. Nabízí 

se otázka, jestli přemyslovská paměť byla ve srovnání s tím do té míry nedokonalá, nebo 

jestli nám dává pouze vzpomínky na nejstarší předky rodu, kteří ale v rámci Čech ještě 

nebyli tak významní. 

  To, že jednotlivé funkce (i ty nižší) mezi náčelníky zřejmě nerotovaly a předávaly se 

spíše dědičně, naznačuje zmíněná návštěva karchase Bulču v Konstantinopoli.1136 Je zde 

totiž popsán jako syn karchase Kali. Fixování úřadu na konkrétní rodinu by mohlo 

naznačovat, že v hierarchii maďarských náčelníků měli i ti nižší původně svůj samostatný 

význam. Jejich pozice mohla například vzniknout v důsledku spojení Kabarů a Maďarů – 

gyula nebo horka by mohli být původně kabarským náčelníkem, který v rámci mocenské 

pyramidy získal konkrétní pozici a předával ji jen ve svém rodě. Dědičnost nižších, ale 

„exekutivních“ úřadů by mohla být právě tím, proti čemu musel Gejza bojovat, když se 

snažil prosadit křesťanskou monarchii. Již Konstantinova zpráva upozorňuje, že 

maďarské tituly nemají být zaměňovány za jména a pozdější existence vládce jménem 

Gyula v Sedmihradsku naznačuje, že tento trend mohl převládnout i uvnitř společnosti 

Maďarů. Splynutí jména a funkce by mohlo být další indicií dědičnosti úřadů a potvrdit 

                                                           
1131 Srov. výše kapitolu 4.4 a pozn. 329. 
1132 Srov. výše pozn. 513. 
1133 Viz pozn. 1118. Srov. také Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 322-323. Podle starší, ale 

po mém soudu méně přesvědčivé teze (např. Györffy 1983, s. 29) by Kusán byl skutečným kende 

Maďarů do své smrti a až po ní by se k nejvyšší hodnosti dostali Arpádovci, dosud gyulové. Na 

druhou stranu by tak bylo vysvětleno, proč Maďaři nepomstili smrt svého vůdce okamžitým 

nájezdem (viz u pozn. 514). 
1134 K opatrnosti nad jednoznačnou zprávou Konstantina Porfyrogenéta o výlučné pozici Arpádova 

rodu volá N. Berendová (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 106 a 109) – Konstantin mohl 

být ovlivněn vyjednáváním s některým z Arpádovců. Je ovšem třeba si připomenout, že mezi 

politickými partnery císaře byl i Gyula a karchas Bulču, kteří mu snad mohli poskytnout 

vyváženější informace. Výjimečnou pozici Arpádovců z doby už před příchodem do Panonie pak 

přirozeně zmiňují pozdní domácí prameny: např. ČUA Prolog, s. 2-3, tamtéž 3, s. 12-15, tamtéž 5, 

s. 16-17 a MK14 26-28, s. 285-290. Překvapivě zdrženlivě se o pozici Arpáda v rámci maďarské 

společnosti vyjadřuje ČHU 27, s. 80-81, byť jeho primát nijak nezpochybňuje. 
1135 Srov. výše u pozn. 793. Je zajímavé, že i pozdější tradice jako by Takšoněm ukončovala první 

část spojité řady Arpádova rodu (MK14 26, s. 285). 
1136 Srov. výše pozn. 707 a odpovídající úsek kapitoly 5.3.6. 
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teorii, že další rody v konkurenci proti Arpádovcům usilovaly o udržení svých pozic. 

V Sedmihradsku by se tedy etabloval rod dřívějších vojenských náčelníků, který svou 

funkci přenesl do osobních jmen. Gejzův syn pak musel tento pokus druhého 

náčelnického rodu o prosazení vlastní soukromé vlády nad částí území svazu zlikvidovat, 

aby mohl definitivně převzít již neomezenou a novými zvyklostmi podloženou vládu 

v Panonii. To už jsme ovšem opět ve sféře hypotéz,1137 byť je pokládám za poměrně 

pravděpodobné vysvětlení přerodu předkřesťanského politického systému v maďarském 

kmenovém svazu na křesťanskou monarchii. 

  Nyní by bylo na místě rozebrat podobné informace v pramenech týkajících se 

piastovského rodu a pozdějšího polského území. Zde ovšem narážíme na mlčení, které je 

až udivující. Nemáme totiž jediný pramen, který by se s jistotou dal k těmto fenoménům 

vztáhnout. Polští badatelé, kteří byli vystaveni potřebě vybavit svůj národ 

předkřesťanskou historií a vyplnit prázdné mapy mezi Baltem a pohořími na jihu 

nějakými jmény, se samozřejmě snažili najít alespoň teoretické body, ke kterým by se 

mohla tato etapa dějin vztáhnout. V pramenech jako Geograf bavorský by se skutečně 

dala najít jména, která by s ohledem na obecnou geografickou charakteristiku druhé 

skupiny kmenů „nehraničících s východofranskou říší“ mohla odpovídat území 

budoucího Polska v 9. století – asi nejnadějnější v tomto kontextu jsou jména Glopeani 

(kteří se ovšem nachází ve skupině názvů odkazujících spíš na území dnešní 

Ukrajiny),1138 Lendizi (Lenčané?, někdy dokonce i Ljachové),1139 Opolini (Opolané?),1140 

Vuislane a Sleenzane, případně ještě Dadosesani.1141 Zejména u posledních názvů je 

velká shoda s předpokládanými Vislany, Slezany a Dědošany,1142 navíc se mezi nimi 

nacházejí potenciální Lužičané. Pokusů o lokalizace těchto i dalších jmen do oblasti 

budoucího Polska bylo nemálo. Je jen otázkou, do jaké míry se ujme v tomto směru 

poslední rozsáhlý komentář Przemysława Urbańczyka, který s jistotou sobě vlastní tyto 

                                                           
1137 Srov. rezervovanost Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 106-107. 
1138 PMK, s. 288. 
1139 PMK, s. 289. Někdy bývají spojováni s podobně znějícími Lenzanenoi či Litziki Konstantina 

Porfyrogenéta (česká edice bohužel přímo zmiňuje jen Litziki – DAI 33, s. 392, na ostatní pouze 

odkazuje), či s Licicaviki Widukinda z Corvey (srov. výše pozn. 762). K Lenčanům dále v pozn. 

1148. 
1140 PMK, s. 291. 
1141 Poslední tři jsou navíc zmíněny v přímé návaznosti PMK, s. 289-291. 
1142 Náznak existence Dědošanů nacházíme i v dalších pramenech: KDM IV, 45(28), s. 182-183 

uvádí kraj Diedesisi, VI, 57(38), s. 344-345, poté nechá říšské vojsko plenit Diedesi a VII, 20 (13), 

s. 420-421 a znovu kraj Diadesisi/Diadesise. Vždy tedy ovšem spíše jako název území, nikoliv 

lidu. Podobně (v tvaru, který sice odpovídá slovanskému názvu obyvatel, ale přesto ve smyslu 

země, kterou tento lid obývá) je zmíněn i v listině ověřující hranice pražského biskupství – viz 

výše pozn. 82, v CDB s. 94, v KČK s. 138. Pak se ale Dědošané (či „Dědošsko“) z historických 

zpráv prakticky vytratí. 
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křehké konstrukce smetl z povrchu země.1143 Archeologické doklady bohužel skutečně 

nepůsobí přesvědčivě, abychom se mohli domnívat, že prostá osídlení v daných 

lokalitách znamenala počátky politického života. 

  Narazili jsme už na problém, vážící se k eventuálním Vislanům, jejichž existenci 

naznačuje zmínka Života Metodějova, který tuto oblast uvádí jako vzorový příklad území 

podmaněného násilně Svatoplukem.1144 Urbańczyk se, jak už jsme uvedli, staví skepticky 

i k dalším zprávám naznačujícím existenci nějakého samostatného kmene. Krakovsko 

mohlo tedy představovat buď oblast obývanou dalším kmenem, nebo jakýsi prostor 

nikoho, kde pevnost vybudovali snad až přemyslovští lidé při expanzi na východ ve snaze 

kontrolovat a zabezpečovat pohyb kupeckých karavan z Prahy na východ do Kyjeva a 

zpět. Podstatně horší zprávy máme o všech dalších potenciálních kmenech, které mohly 

obývat poměrně rozsáhlé pláně na severu střední Evropy. Slezané se po zmínce 

u Geografa bavorského, lakonické zmínce Dětmara1145 a nejistém výčtu hranic pražského 

biskupství1146 prakticky neobjevují až do vrcholného středověku. Také Pomořany 

potkáváme s jistotou až v 11. století (v době, kdy navíc zřejmě nikoliv shodou náhod 

začíná upadat význam emporia Wolin, které mohlo být, ale dost možná spíš nebylo 

sídlem slovanského kmene, který by se nazýval Woliňané).1147 Problematická je i identita 

Lenčanů/Lenčiců, kteří snad měli obývat oblasti mezi Malopolskem a Ukrajinou 

s centrem v později doloženém Přemyšlu.1148 Nejhůře ze všech potenciálních „proto-

polských“ kmenů ovšem z pramenů vycházejí eponymní Polané. Jejich existence je tváří 

v tvář pramenům skutečně prakticky neobhajitelná a představují pouze hypotetický pojem 

národní historiografie, která se snažila v celé věci najít alespoň jakési stopy řádu.1149 

  Podobně, či snad ještě hůře, dopadne snaha hledat v pramenech jakékoliv stopy 

popisující předkřesťanskou vládu Piastovců (či jejich předchůdců). Zprávy pozdějších 

kronikářů jsme nuceni stejně jako v případě Maďarů a Čechů odložit ad acta. Nemáme 

jediný důvod se domnívat, že zdejší tradice zachovala situaci důvěryhodněji či přesněji. 

                                                           
1143 Především v práci Urbańczyk 2015, s. 79 konstatoval, že v polovině 9. století ještě v prostoru 

budoucího Polska nebyla žádná hradiska, která by mohla být Geografem zmíněna. Dále je nutné si 

uvědomit, že většina oněch pojmů byla použita skutečně spíše jako geografický popis území, 

nikoliv jeho obyvatel. Problém je ovšem v tom, že archeologie z principu nemá nástroje, aby 

odlišila etnické povědomí obyvatel komunit, jejichž kulturní zbytky odkrývá. Z pohledu kritického 

archeologa se tedy etnicita prakticky vytrácí jaksi přirozeně. 
1144 Srov. výše kapitolu 4.4 a pozn. 344 a 345. 
1145 KDM VI, 57(38), s. 344-345 také zde jde ovšem spíš o název oblasti, kde probíhalo plenění. 
1146 Viz výše pozn. 82, v CDB s. 94, v KČK s. 138, ovšem v nejistém tvaru Zlasane. 
1147 Problematiku jsem shrnul výše v pozn. 347. K možnosti doložit existenci kmene Pomořanů viz 

např. Urbańczyk 2015, s. 86. 
1148 V tomto ohledu optimistický je např. Hudáček 2016, s. 54 a Strzelczyk 2016, s. 83-85, který 

dokonce předpokládá, že Lenčané se s Měškovým státem spojili velmi brzy, a tak dali celému 

„národu“ jméno, které používají dodnes jeho východní sousedé. Skeptický pohled na informace 

o kmeni a „kmenové“ centrum Lenčanů uvedl Kollinger 2014, s. 28, 32 a 289. 
1149 Viz výše u pozn. 647. 
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V celých dějinách 10. století jsme se až do 60. let museli spokojit pouze s němými (byť 

občas velmi výmluvnými) informacemi získanými archeology. Jak bylo naznačeno výše, 

máme k dispozici doklad toho, že v oblastech pozdější piastovské domény existoval 

přinejmenším od 20. let politický život projevující se budováním skupiny pevností, které 

později můžeme identifikovat jako piastovskou velkopolskou doménu. Před objevením 

Měška I. na stránkách historických pramenů můžeme doložit dvě takové vlny výstavby, 

které rámcově dělí vždy doba jedné generace. Není tedy od věci předpokládat, že 

k ovládnutí prostoru na dolní a střední Wartě knížecím rodem předků Měška I. došlo již 

ve třetí dekádě 10. století a že šlo o dědičnou kontrolu nad daným územím. Zcela se 

ovšem ztrácí jakákoliv povaha této moci ve vztahu ke kmeni, který by zdejší oblasti 

obýval. Nemáme ani nejmenší náznak toho, že by „protopiastovci“ měli na území 

jakoukoliv konkurenci, a jelikož schází možnost sledovat politická konání této elity, 

nemůžeme konstatovat nic dalšího, co by doplnilo triádu vědomostí o předkřesťanském 

politickém systému ve střední Evropě. 

  Je zřejmě vidět, že pokud bychom měli vybudovat jakýsi obecný model fungování 

předkřesťanské politické formace na územích střední Evropy, komparativní metoda se 

zde ukazuje nepoužitelná buď z důvodu nedostatku pramenů, nebo proto, že jimi 

doložená fakta často postihují silně odlišné fenomény, nebo velmi odlišným způsobem. 

Paradoxně nejvíce asi víme o Maďarech, kteří se stali objektem jakýchsi dobových 

etnologických studií. Slovanští sousedé žijící na hranici Říše po delší dobu zajímali zdejší 

dějepisce vlastně mnohem méně. Možná jejich systém vlády byl pro současníky relativně 

známý či srovnatelný s jejich vlastním, a proto se k němu příliš nevyjadřovali. Velkou 

neznámou jsou pak Slované žijící dále od vlivů Říše na vzdálených pláních budoucího 

Polska. I přes torzovité zprávy pramenů jsme ale po mém soudu učinili dobrý základ pro 

to, abychom další politické dění srovnávali do širších souvislostí. Bude nicméně nutné 

tyto komparace směřovat více tematicky, abychom mohli skutečně dobře využít 

potenciál, který v sobě prameny skrývají. 

6.2. Vznik středoevropské monarchie 

  V souvislosti se sledováním proměn moci ve střední Evropě 10. století můžeme být 

v pokušení považovat knížecí monarchii za jakýsi „vyšší vývojový stupeň“ a všechny 

náznaky polyarchie považovat za reziduum starších předkřesťanských a předstátních 

časů. Podobný dojem přímočarého vývoje byl občas hledán ve východofranské říši, kde 

za „nižší vývojové stádium“ byly považovány úřady kmenových vévodů. V dobách, kdy 

centralizační a tedy „mladší“ a „vývojově vyšší“ úřad krále či císaře upadl do krize, se 

měla společnost politicky jakoby vracet na nižší stupeň. Ve skutečnosti je však 

pravděpodobné, že tyto vévody vytvořili až karolinští králové k tomu, aby mohli 
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kmenové oblasti v Germánii snáze kontrolovat. Šlo tedy o hodnosti umělé (či na tradiční 

svrchované vévodské hodnosti uměle navázané), které se ovšem v době úpadku 

svrchované moci králů emancipovaly k nezávislému obsahu, který se z našeho pohledu 

falešně jeví jako archaický a původní.1150 Obecně vzato tedy nemusí nutně platit, že 

decentralizace moci představovala nižší vývojový stupeň politického uspořádání.1151 

Naopak mohla nastat v souvislosti s různými vývojovými trendy, přičemž vznik a 

emancipace dílčích regionálních center mohly naopak představovat novum oproti 

původní monarchické moci. Vývoj směrem k monarchii je v průběhu sledované epochy 

znatelný, nicméně rozhodně není přímočarý. 

  Můžeme si pro začátek nastínit související zprávy z Čech. Pokud bychom brali vážně 

výpovědi pramenů, můžeme dobu, kdy došlo k „sjednocení“ knížecí moci a vzniku 

monarchie, v pramenech detekovat přinejmenším třikrát. Hned první taková zmínka o 

českém knížeti (či dokonce rovnou králi) se vztahuje k již zmiňovanému vpádu vojsk 

Karla Velikého, vedených jeho synem.1152 Dikce pramenů nenechává nikoho na 

pochybách, že zmíněný kníže či vévoda byl obecným panovníkem, dokud nezahynul ve 

vojenské srážce, která sama o sobě asi velké vítězství neznamenala. Připusťme ovšem, že 

se informátoři říšských autorů mohli mýlit a záhadný Canburg ovládal prostě jeden 

z větší množiny knížat. Otázka je, zda by si toho velitelé nebyli vědomi a neprovedli 

o něco velkorysejší útok. Zabití knížete ovšem bylo velmi dobře možno prezentovat jako 

úspěch výpravy. 

  Hned další následná zpráva by mohla naznačovat, že smrt obecného vládce Čechů – 

pokud jím záhadný Becho (Lech?) skutečně byl – vedla k rozpadu moci na jednotlivá 

knížectví. Ke křtu roku 845 totiž přichází hned čtrnáct knížat, která navíc – máme-li brát 

formulaci pramene do detailu – tvořila jen část ze všech českých knížat.1153 Více knížat se 

objeví na ploše Čech i v roce 856, i když tady marně hledáme informaci o konkrétním 

                                                           
1150 Tak jsou v podstatě uměle utvářena vévodství v době, kdy ještě fakticky neexistovala, a 

neformální hlavy místních elit či královi zástupci pro daný region považováni mylně za 

„kmenovou“ aristokracii. Viz např. Becher 2012 pro Sasko nebo Deutinger 2002 pro Bavorsko 

atd. 
1151 Nejstarší zprávy o monarchii mezi Slovany nakonec představují už v 7. století se objevující 

kmenoví vůdcové Sámo a Dervan (naposledy např. Steinhübel 2016, s. 41-54). Monarchie bývá 

předpokládána i v 7. či 8. století u korutanských slovanů (tamtéž s. 76-80). 
1152 Karlův vpád v letech 805 (a další v následujícím roce) zaznamenala pestrá paleta různých 

karolinských kronik a análů. Čistě pro příklad uvádím AFK 805 a 806, s. 120 a 122. 
1153 Srov. výše pozn. 1094. K tomu je možné uvést i v obdobné době vzniklou zprávu PMK, 

s. 287, který uvádí v Čechách 15 civitates. Bohužel spoléhat se v tomto směru na srovnání civitas 

„Geografa bavorského“ s případným dílčím knížectvím (definovaným tedy sídlením hradem; takto 

Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 224), by bylo příliš odvážné (Štefan 2016, s. 199-

200). Počty hradů u kmenů, jež mají bezprostředně hraničit s Říší, ještě působí smysluplně, další 

jména kmenů ale jako by byla opatřena zcela fantastickými čísly. Srov. výše také archeologický 

komentář k „polským“ civitates v pozn. 1143. 
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počtu.1154 Rok nato se dění v Čechách koncentruje kolem jediného hradu. Zpráva 

o zásahu do politické situace v Čechách zvenčí vede taky některé z badatelů k úvaze, 

jestli zmíněný Slavitag nebyl jediným, či alespoň hlavním knížetem.1155 Po zmínce 

o zřejmě hojnějším počtu knížat v roce 856 je ovšem možnost tak rychlého sjednocení 

České kotliny jen málo pravděpodobná, zvlášť když zde panovaly rozdíly v tom, zda 

knížata přijala (či byla nucena přijmout) svrchovanost vládce Říše, nebo ne. 

  Poté sledujeme malou skupinu knížat vedoucích neúspěšné boje roku 872.1156 Zmíněno 

je pět knížat a šest jmen, mezi nimiž již nacházíme prvního (byť pochybně doloženého) 

Přemyslovce. Zpráva Reginona z Prümu, kladená do roku 890 pak uvádí, že jediným 

vládcem Čech byl zřejmě právě Přemyslovec Bořivoj, ačkoliv jej neuvádí výslovně a 

jménem.1157 Vůči sjednocení Čech za Bořivoje ovšem má své výhrady moderní 

literatura.1158 Pro Reginona byly Čechy „jednotné“ už v době, kdy ani z pramenů ještě 

nevymizely náznaky kolektivní reprezentace kmene: Už roku 895 se v Řeznu dostavili na 

jednání s Arnulfem Korutanským dva reprezentanti (i když zde mohlo jít také o dvojici 

přemyslovských bratrů)1159 ještě stále širší knížecí obce. Rámcově lze říci, že zmiňovaný 

počet knížat se od poloviny 9. století snižuje, ale je otázka, zda to lze jednoznačně 

                                                           
1154 Srov. výše pozn. 1095. 
1155 Srov. výše pozn. 1092. Takto především Štefan 2016, s. 200 a Steinhübel 2011, s. 51-52 a 62. 
1156 Srov. výše pozn. 443. 
1157 Srov. výše v kapitole 5.3.1, především pozn. 436. Není nemožné, že k jistému sjednocení 

mezitím došlo. Zpráva konec konců postihuje období po – poněkud sporně doloženém – jednání 

na pražském sněmovním poli, kde se měl Bořivoj zbavit opozice. Zajímavě v tomto směru ovšem 

působí formulace v legendě Fuit (obecně pokládané za relativně starobylou, ne-li přímo 

vycházející z textu, vzniklého ještě v první polovině 10. století), jejíž první slova doslova označují 

Přemyslovce Bořivoje za „knížete v české zemi“ (FPB 1, s. 467), nikoliv tedy Čechů, nebo Čech, 

což může znamenat náznak zpochybnění jeho postavení jedinovládce. Oproti tomu např. Kristián 

jasně popisuje Přemyslovce a konkrétně Bořivoje jako jedinovládce Čechů (srov. výše pozn. 

1076). 
1158 Ještě v 10. století jsou předpokládáni existující lokální vládcové – srov. další „sjednocování“ 

země popsané výše v kapitole 5.3.5, zejména pozn. 672. Dušan Třeštík (1997, s. 353) např. za 

první přemyslovský „stát“ považoval jen úzkou středočeskou doménu. Naposledy se Vr. Vaníček 

(2014, s. 60-64) snaží poněkud kompromisně předpokládat, že přinejmenším od doby knížete 

Spytihněva Přemyslovci de facto kontrolují Čechy a ostatní knížata jsou jen regionální elita bez 

skutečné teritoriální moci. Nověji zdůvodňuje toto sjednocení za Bořivoje týž (2017, s. 132) teorií, 

že Čechy se mohly sjednotit pod Bořivojovou křesťanskou vládou z obavy po útoku Franků roku 

872 (viz pozn. pozn. 443; jen obtížně by se pak ale vysvětlovalo následné povstání proti 

Bořivojovi). Možná dvoukolejnost přemyslovské vlády komplikuje debatu i analýzy pramenů, 

které se při svém popisu přemyslovské moci rovněž mohou týkat buď celého území Čechů, nebo 

jen pražského regionu. Často může jít navíc o představu anachronistickou (když např. Widukind 

v 60. letech 10. století popsal vládu Václava (srov. pozn. 629), vycházel jistě z představy Čech, jak 

vypadaly v jeho době – jednotné, pod vládou jediného, Přemyslovského knížete). 
1159 Srov. výše pozn. 474. První zmíněný kníže byl nepochybně Přemyslovec Spytihněv. Druhé 

jméno Witizla zmíněné v tomto kontextu se poněkud podobá jménu Witislan, které zmínil tentýž 

pramen v roce 872 (srov. výše pozn. 443), ale může jít i o zkomolené jméno Vratislava I. 
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interpretovat coby doklad krystalizace větších domén.1160 Jelikož jsou zprávy prosté 

různých geografických a jiných určení, schází nám zásadní informace: 

1. Do jaké míry byl počet knížat ve zprávě uvedených konečný (občas je zřetelné, 

že se jednalo jen o část z celku). 

2. Jaké byly vzájemné vztahy těchto knížat a zda se občas větší počet knížat 

nevztahuje k jedinému hradu („knížectví“) – výrazně podezřelá je z tohoto 

pohledu zpráva z roku 845, která popisuje existenci 14 českých knížat, což je na 

prostory české kotliny až příliš mnoho. 

3. Postrádáme i geografické údaje, které by nám pomohly výše zmíněné nedostatky 

pramenů vyřešit alespoň hypoteticky. 

  Christianizované Čechy nicméně pro okolí po roce 895 už definitivně reprezentoval 

jediný vládce. Nejstarší zpráva Widukindovy kroniky už k roku 929 zná pouze Václava 

(přesněji bezejmenného bratra Boleslava I.).1161 Widukind ovšem mohl být ovlivněn 

znalostí stavu v již sjednocených Čechách o třicet let později, poté co Boleslav 

zlikvidoval konkurenční mocenská centra. Sám saský kronikář se také mohl usvědčit 

z chybného popisu vlády v Čechách zprávou o likvidaci neznámého knížete (subregula) 

po smrti Václava.1162 Jak jsme již ale zmínili, není příliš jisté, zda ve skutečnosti nešlo 

o výpad mimo Českou kotlinu, což by samo o sobě naznačovalo spíše, že situaci uvnitř 

země již Boleslav měl pod kontrolou. Sama o sobě by Widukindova zpráva znamenala, 

pokud se jí rozhodneme věřit, že jestliže ještě byla v Čechách jiná knížata – a především 

archeologové jsou si tím jisti – nevedla už samostatnou „vnější“ politiku (zejména ve 

vztahu k Říši).1163 Žádná další zpráva zvenčí už jiné vládce v Čechách nenaznačuje, 

zejména pokud ad acta odložíme informace vojtěšských legend (či jejich derivát 

v kronice Dětmara z Merseburku a později Kosmy),1164 které zmiňují možnou existenci 

samostatné vladařské domény Slavníkovců. Žádný vnější pramen z doby před 

                                                           
1160 K tomu srov. např. Štefan 2016, s. 201; Urbańczyk 2015, s. 40; Sommer – Třeštík – Žemlička 

– Opačić 2007, s. 214-215 či Lutovský – Petráň 2005, s. 13-14. 
1161 Srov. výše pozn. 629. 
1162 Srov. výše odkaz na DSW zmíněný v poznámce 364 a v kapitole 5.3.5 text od pozn. 671. 
1163 Tak např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 86. Více nezávislosti ponechávají 

ostatním knížatům Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 229. 
1164 Viz Lutovský – Petráň 2005, s. 33 a dále. KDM krom samotného Vojtěcha (IV, 28(19), s. 165) 

ale jen lakonicky zmiňuje smrt Soběslava při bojích v Praze bez veškerých dalších podrobnějších 

informací, včetně těch o povaze moci jeho rodiny (VI, 12(9), s. 288-289); KČK pak v podstatě 

obsahuje zkrácenou legendu sv. Vojtěcha s velmi extenzivním popisem Slavníkova panství, jedná 

se ovšem už o pramen vytvořený v době velmi živého vojtěšského kultu (KČK I, 25, s. 49-50 a 

I, 29, s. 53); širší Slavníkovskou chronologii (krom Vojtěchova episkopátu a smrti) pak logicky 

zaznamenávají i APr k rokům 981, 987 a 990, s. 119 a AČe k rokům 981, 990, částečně též 993, 

s. 381; dostala se ale i do polských análů ASv 982, 988, 991 s. 5-6; AKK 981, 987 a 990, s. 43-44 

a AKr 990, 991 a 997, s. 232). 
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Vojtěchovou smrtí ovšem druhého vládce v Čechách ani samostatnější slavníkovskou 

doménu nezmiňuje. 

  Domácí prameny naznačují, že Přemyslovci se ještě v 10. století s jistou opozicí 

vyrovnávat museli. Známá je zmiňovaná zpráva Kristiánovy legendy,1165 která potvrzuje 

možnou existenci dalších mocenských center. Kouřim je ostatně jedním 

z nejzajímavějších sídel případných mocenských konkurentů Přemyslovců. Na druhé 

straně dikce této zprávy předpokládá jistou a priori podřízenost kouřimského knížete.1166 

Pokud pak pomineme archeologická bádání zmíněná výše v kapitole 5.3.5, můžeme se 

z hlediska pramenů ještě zastavit u problému Slavníkovců. Celou záležitost jsem už výše 

nastínil s tím, že se obecně přikláním spíš k interpretaci, která Slavníkovce pokládá za 

„vzbouřený“ rod přemyslovských „družiníků“.1167 Přesto je pořád možná i interpretace 

Slavníkovců coby původní samostatné „kmenové“ knížecí elity, která byla Přemyslovci 

pouze podmaněna. Je ovšem otázka, nakolik by podobný scénář byl možný ve chvíli, kdy 

vojska Přemyslovců dosahovala svými výboji až za Krakov. Je myslím pravděpodobné, 

že v danou chvíli musel být Boleslav o věrnosti osob, kterým svěřil hrady v České 

kotlině, nepochybně přesvědčen. Nemyslím, že by v tu chvíli ještě mohl mít mezi svými 

lidmi osoby, které chovaly v mysli naději na vzkříšení „staré slávy a nezávislosti“, jak si 

zřejmě představují zastánci dvojvládí Přemyslovců a Slavníkovců v Čechách. 

  Různé prameny tedy dokládají různé a odlišně interpretovatelné situace. Pokud bychom 

všem zmíněným zdrojům dali důvěru, Čechy by sjednotil nejprve záhadný kníže Lech 

(Becho) na počátku 9. století. Poté znovu Bořivoj po rozpadu v průběhu devátého věku. 

Bořivojova smrt a události po obsazení Velkou Moravou by v Čechách nicméně znovu 

nastartovaly proces drolení, který by tentokrát sice počítal s hegemonií Přemyslovců, ale 

stále by umožňoval jistý rozvoj regionálních center. Ekonomický vzestup Čech pak byl 

doprovázen vzestupem významu nejen Prahy, ale i jiných hradisek, která mohla později 

představovat větší konkurenci. Vládci hradisek nemuseli mít jinou kmenovou identitu, 

než byla ta Přemyslovců, ale tím spíše pak představovala problém, jenž musel být 

nakonec řešen násilně. V případě, že bychom uznali Slavníkovce jako poslední prvek 

tohoto systému, jeho vzorový konec by popisovaly vojtěšské legendy. Je ovšem také 

možné, že Libice představovala sídlo regionálního zástupce Přemyslovců nebo člena 

jejich sekundogenitury, který se pouze vymknul kontrole centra, a doba sjednocování už 

v této chvíli byla u konce. Oba scénáře jsou nakonec podobně pravděpodobné. 

                                                           
1165 Srov. výše pozn. 364 a 640; k pozici těchto knížat viz Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 

2007, s. 229. 
1166 Takto Štefan 2016, s. 200. 
1167 Srov. výše kapitolu 5.3.10 a pozn. 864. 
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  O poznání jednoznačněji působí zmínky o polyarchické, potažmo monarchické moci 

u Maďarů. Ti, jak už jsme zmínili, sice za jistých okolností fungovali jako jednotná 

politická entita, vcelku se ale většina (zejména pak těch informovanějších) pramenů 

shoduje, že Maďaři měli větší počet různých náčelníků. Srovnání ovšem komplikuje to, 

že v jejich případě šlo o složitější polyarchii, kde vedle sebe v pramenech narážíme na 

osoby držící různé vládní tituly (kende, gyula, horka), které se uplatňovaly v jisté 

hierarchii a spíše pro různé aspekty vlády (soudní moc, duchovní moc, politická a 

vojenská moc) než např. pro různé regiony, jak to sledujeme u slovanských knížat. 

Prameny poskytují – jak jsme zmínili – tak málo informací, že není možné spolehlivě 

určit ani konkrétní vztahy těchto úřadů, ani proměnu jejich případného obsahu, ani 

příbuzenské vztahy mezi jejich nositeli. Kdybychom mohli ovšem věnovat určitou 

pozornost počtům různých velmožů, kteří se v pramenech objevují, pak na počátku 10. 

století víme o Arpádovi a poté o Kusánovi coby významných jedincích. Množství 

„knížat“ Maďarů zdánlivě narůstá v polovině 10. století (zpráva Konstantina 

Porfyrogenneta zmíní rozrod Arpádova rodu, ale i další úřady kromě „knížecího“; 

výpravu na Lech vedou až tři náčelníci), aby se na jeho konci objevil Gejza jako jeden 

z mála či jediný. Došlo snad mezi Maďary také k sekundárnímu nárůstu počtu knížat, jak 

jsme sledovali u Čechů? Pramenů je bohužel skutečně příliš málo. 

  Tento konkrétní fenomén počtu panovníků v rámci jednoho teritoria bychom mohli pro 

srovnání ještě sledovat v oblasti polabských Slovanů. Nejenže tím nevybočíme z regionu 

střední Evropy, ale ještě získáme možnost sledovat zprávy v kontextu jediného pramene 

(což nám při srovnávání informací o českých a maďarských reáliích poněkud unikalo). 

Obecně vzato nebývá většinou na územích polabských Slovanů v průběhu 10. století 

hledána výraznější knížecí moc1168 – a vcelku se jedná o jeden z důvodů, který historici 

uvádějí, pokud jde o zánik těchto kmenů coby samostatných entit. Přesto lze říci, že i zde 

se zřejmě určitá podoba monarchie prosadila. Krom nejseverněji existujících dynastií 

Obodritů1169 můžeme najít náznaky dynastií u Srbů1170 či u Havolanů. Je zajímavé, že 

                                                           
1168 Mj. zprávy Dětmara z Merseburku naznačují, že pokud se u Polabských Slovanů dříve nějaká 

knížecí moc rozvinula, pohanská revolta ji oslabila, nebo rovnou smetla (např. KDM VI, 25(18), 

s. 304-305), přesto ale i zde je náznak určitých elit (prioribus), které mají ve svazu jisté slovo (viz 

KDM VII, 64(47), s. 478-479). 
1169 Již v polovině 9. století je zmiňován jedinovládce Hostomysl (např. AHi 844, s. 17; ACo 844, 

s. 3; AQu 844, s. 446, ale i KDM VII, 13(9), s. 415). O století později zase náznaky samostatné 

vlády, a dokonce dynastii uvádí DSW – jednak Nakona a jeho bratra Stojhněva (III, 50, s. 130 a 

III, 53, s. 133) a posléze Mstislava či Mstivoje, snad Nakonova syna (III, 68, s. 142: Mistav; viz 

též Hrabová 2006, s. 82; KDM II, 14(9), s. 54-55, tuto zprávu opakuje, ale uvádí jméno Mistui – 

viz i dále). Dětmar z Merseburku poté nechá vystupovat křesťanská knížata Obodritů v rámci 

pohanských povstání (opakují se jména Mstivoj: KDM III, 18(11), s. 120-121: 

Mistui/Mystuwoi/Mistowi; tamtéž IV, 2(2), s. 132-133: Mistui a Mstislav: KDM VIII, 5(4), s. 498: 

Mistizlav – zde se jedná s jistotou o dvě různé osoby, které spojuje blízké jméno, a je tedy na místě 

uvažovat o příbuzenství). Knížecí moc se tu rozvíjela i v pozdější době. 
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v posledním případě dynastie paradoxně spíše z dějin zmizí a je nahrazena jen neurčitými 

komunitami, možná větším počtem knížat. Takto lze alespoň interpretovat zprávy, které 

o oblasti kolem Labe zanechal Widukind z Corvey. 

  V době, kdy Widukind píše o Čechách knížete Václava, zmiňuje samozřejmě také tažení 

k Havolanům a Dalemnicům.1171 Zajímavé je, že podmanění těchto kmenů provede 

Jindřich Ptáčník vždy útokem na centrální hrad. Havolané v dané době zřejmě měli 

knížecí rod, z něhož pocházela česká kněžna Drahomíra. Bohužel Widukind konkrétní 

údaje o momentální vládě neuvádí. Ve stejné době útočí také saská markrabata na hrad 

Lenčín, který v kontextu zprávy byl zřejmě chápán jako ratarský.1172 Zdejší kníže je pak 

obětí saského tažení, ačkoliv se na jeho obranu zcela jistě podařilo zařídit součinnost 

většího počtu slovanských kmenů (Widukind používá v tomto smyslu termín „barbaři“). 

Nemáme ovšem zprávy o tom, že by právě Lenčín byl jednoznačným centrem tohoto 

svazu a zdejší „král“ byl jeho hlavou. 

  Několik desetiletí po podmanění Braniboru nacházíme v Polabí opět velký počet 

velmožů, kteří mají moc ve svých rukou a musí být lstí hromadně pobiti.1173 Ani to však 

nezlomí slovanský odpor. Na Branibor se tedy musí vrátit coby nastrčená figurka jistý 

Tugumír ze slovanského knížecího rodu, jemuž – jak sám autor poznamenává – náležela 

vláda nad územím dědičně, aby Říše mohla Branibor s celým okolím znovu 

ovládnout.1174 Knížata v popisu saského kronikáře by tak snad představovala jakési 

kolektivní vedení povstalců, kteří ovládali zemi, ale kterým zřejmě scházel dospělý dědic 

knížecího titulu, jehož v dané době měli jako rukojmí v zajetí Sasové. Počty vládců a 

rozsah jejich moci tedy výrazně kolísají i v rámci jednoho pramene. 

  Pokud můžeme z daných zdrojů zobecnit jakousi představu o fungování monarchie a 

různých forem polyarchie, je třeba především poněkud opustit, či korigovat určité 

představy o „scelování“ moci od větších k menším počtům knížat, které uspíšila či 

dokonala christianizace.1175 Vláda většího množství knížat se mohla střídat s vládou 

jedince prostě v závislosti na tom, zda se objevila osoba mocného jedince, který by 

                                                                                                                                                               
1170 Tímto náznakem je podobnost jmen Čestibor (uváděného AFu 857-858, s. 47 a 51 jako vévoda 

Srbů) a Slavibor (kterého sice zná ŽUV (srov. výše pozn. 364) jako knížete z Mělnicka, beze 

jména pak uvádí PLL, s. 64 jako srbského knížete, FPB 1, s. 467 prostě jako knížete z jiné země). 

Viz též Vaníček 2014, s. 48. Jedná se ovšem o velmi nejistou hypotézu. Srbové se navíc v 10. 

století z pramenů vytratí úplně. 
1171 Srov. výše pozn. 624 a 626.  
1172 DSW I, 36, s. 52 a KDM I, 10 (6), s. 16-17. Hrabová 2006, s. 308 jej ovšem uvádí jako hrad 

Obodritů. 
1173 Srov. výše pozn. 669. Ze souvislostí se skutečně zdá, že šlo o Havolany, i když Lübke 2000, 

s. 210-211 uvádí také možnost, že šlo o Srby. Ty ovšem Widukind vůbec nezná a nikde neuvádí. 
1174 Srov. výše pozn. 898. 
1175 Mohla především poskytnout jednotící duchovní proud pro dosud rozptýlená a neucelená 

gentilní náboženství (Ożóg 2016, s. 61). 
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sjednotil více „knížectví“ (ať už v souladu s vůlí nebo proti vůli jejich dosavadních hlav) 

pod svou vládou. Jednotlivé kmeny mohly mít i tradici jedinovlády, která byla posléze 

přerušena a nahrazena určitou polyarchickou mocí, zejména v dobách krize nebo 

v dobách, kdy prostě scházel jasný dědic vlády. 

  Sousední křesťanské mocnosti ovšem většinou usilovaly o podmanění či rámcovou 

kontrolu nad oblastmi východní střední Evropy formou podřízení či smlouvy s jednou 

osobou, kterou mohly v dané oblasti pokládat za rozhodující. To se nepodařilo např. 

Karlovi Velikému v případě Avarů, kde politický rozpad zřejmě postoupil tak daleko, že 

v době snahy o christianizaci a podmanění avarského kaganátu už nebylo koho učinit 

oním efektivním křesťanským monarchou, podřízeným karlovské moci.1176 Je dokonce 

možné vidět celý proces tak, že monarchickou moc Přemyslovců a před nimi i 

Mojmírovců de facto prosadily právě přátelské dohody elit Říše s členy těchto rodů, 

stejně jako to posléze vidíme u Gejzovy větve arpádovského rodu mezi ostatními 

maďarskými náčelníky. Nešlo ovšem každopádně o jednoznačný a přímočarý proces, 

protože i politický život Říše v průběhu 9. a 10. století měl tendence k různým 

úpadkovým obdobím, kdy slábly vazby, které pomáhaly křesťanskou monarchii 

prosazovat. Monarchie jednotlivých knížat za říšskou hranicí tak ztratila důležitou oporu 

zvenčí a mohla být také opět nahrazena nějakou formu polyarchie. 

  Přes zmíněný proměnlivý trend, který mohl naopak v určitých fázích vývoje přát jistému 

polycentrickému nebo polyarchickému uspořádání, je zřejmé, že monarchická forma 

vlády se nakonec v rámci středoevropských říší a států plně prosadila. V kontextu dění ve 

střední Evropě je možné sledovat, že vláda nabývá ve všech případech (vyjma krajně 

specifické výjimky Polabí) silně personálního charakteru a autoři pramenů naopak často 

podvědomě vyhledávají jedince, s jehož osobou by spojili moc a vládu v určité oblasti, 

byť by to měl být i vládce anonymní.1177 

  Lze dokonce říci, že princip kolektivní vlády je zřejmě křesťanským autorům dané doby 

spíše cizí a vesměs jej spojují s jevy, které jsou považovány za cizorodé: Tak se většinou 

v plurálu objevují náčelníci maďarského kmene a až v souvislosti s posuny v maďarské 

společnosti se jediným „mluvčím“ (ač stále ještě zřejmě částečně polycentrického) 

maďarského kmene stává vládnoucí Arpádovec. Prameny také pracují s tématikou většího 

počtu osob, když mají vylíčit v rámci příběhu (typicky christianizačního) stranu 

nepřátelskou či zpátečnickou. Stereotypně tak například čteme o větším množství nepřátel 

a pohanů proti jedinému hlavnímu hrdinovi křesťanského vyznání. I když nakonec občas 

                                                           
1176 Třeštík 2001, s. 89. 
1177 Takovými příklady jsou kníže Vislanů z legendy o Metodějovi, různí subregulové 

u Widukinda, kouřimský kníže od Kristiána. 



 
235 

stojí v čele povstalců jediný muž (Strojmír, Koppány), vždy cítíme určitou tendenci 

popsat nepřítele jako „předáky“, „velmože“ apod.1178 Monarchie se tak jeví přinejmenším 

jako žádoucí systém v očích autorů křesťanských středověkých pramenů.1179 Je dokonce 

s podivem, že i natolik kulturně vzdálený autor, jímž byl Ibrahim ibn Jakub, zmiňuje 

pouze velké vládce jednotlivých území a nezajímá ho žádný další politický prvek (jeho 

zprávy ovšem přicházejí v době, kdy už informace o polyarchii z ostatních pramenů 

prakticky zmizely). Pro další bádání by tedy bylo přinejmenším žádoucí zohlednit úvahu, 

že popis většího množství knížat či vládců obecně nemusí znamenat jen věrné 

informování o situaci poly- nebo oligarchického systému, ale může jít i o stereotyp, který 

čtenáři má naznačit, že zmíněná vláda je autorem chápána jako špatná, nekřesťanská či 

silně neobvyklá. 

6.3. Kdo byli „vítězové“ v boji o moc 

  Jak už jsme průběžně několikrát naznačili, nacházela se střední Evropa kolem roku 900 

v určitém nulovém bodě, kdy se větší mocenské celky rozpadly a následující vývoj se 

jako by znovu odrazil od fáze, kterou jsem popsal v kapitole 4.4 jako soukromé domény. 

Ty se postupně staly krystalizačními jádry větších státních celků. Považuji za zajímavé 

položit si především otázku, proč to byli právě Přemyslovci, tedy knížata z Levého 

Hradce a později v Praze, stejně jako Piastovci, ovládající Hnězdno a Poznaň, a 

Arpádovci, sídlící na středním Dunaji kolem Ostřihomi, kdo ovládl v důsledku širší 

prostor a kdo dokázal expandovat až ke vzniku říší a států. 

  Je samozřejmě třeba zpochybnit existenci jediného funkčního faktoru, který by jaksi 

automaticky vedl k prosazení jedné konkrétní rodiny k moci, která se postupně vyvinula 

ve stát.1180 Války, nemoci a různé nešťastné náhody mohly v praxi skutečně změnit osudy 

silně personálně vedených říší natolik, že o některých mocenských centrech nemusíme 

skutečně mít žádné zprávy, protože v kritické chvíli se mohlo odehrát něco, co navždy 

                                                           
1178 Strojmír je ovšem i podle Kristiána (ŽUV 2, s. 22-23) spíše loutkou, kterou si povstalci (líčeni 

už na s. 20-21 jako prostý lid) povolají. Václav má v legendách (srov. výše pozn. 610) proti sobě 

různé velmože, kteří ho nechtějí nechat vyznávat křesťanství. Podobně jsou v množném čísle 

zmiňováni předáci, kteří spolu s Boleslavem organizují vraždu Václava – dokonce ho k ní někdy 

sami přemlouvají (CFB, s. 186; CFČ 6, s. 60; 1SL, s. 15-17, 22-24 a 38-39; ŽUV 6, s. 62-65; 2SL 

15 a 17, s. 105 a 107-108 a USV 7-8, s. 32-33). I při útoku na Vojtěcha kvůli jeho snaze dodržovat 

právo azylu čteme o jakémsi bezhlavém davu, skupině mocných (srov. výše pozn. 944). Nakonec i 

svatý Štěpán má v legendách proti sobě různé velmože a ty pak až v pozdější kronice (srov. výše 

pozn. 968) nahradí kníže Koppány. Jakkoliv se může jednat o různé „kmenové“ vůdce původního 

politického systému (Dynda 2018, s. 35), musíme se mít na pozoru před stereotypizací. 
1179 Zejména pokud – jako například Kristián, konkrétně ve své pověsti o založení přemyslovské 

dynastie (srov. výše pozn. 1076) – stojí zřetelně „v žoldu“ dotyčného rodu, jehož právo na 

samovládu obhajuje. 
1180 Urbańczyk 2015, s. 21 a 47. 
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vyřadilo daný rod či hradisko z historického jeviště.1181 I tak je ale možné při důkladném 

pohledu na dějinnou situaci 10. století ve střední Evropě říci, že některé obecně se 

vyskytující jevy usnadnily prosazení se konkrétní rodiny k vládě v širším předstátním 

celku, který se pozvolna přetvořil ve stát. Nijak se tím nepopírá role osobních kvalit 

jednotlivých panovníků, kteří mohli v kritickou dobu učinit správné rozhodnutí, či vyhrát 

klíčovou bitvu, nebo role náhody. Pátráme zde po okolnostech, které umožnily ono 

zmíněné správné rozhodnutí, či po zdrojích a podmínkách, které umožnily panovníkovi 

klíčovou bitvu dovést do vítězného konce, jakož i po faktorech, které roli náhody buď 

umenšily, anebo dovolily zužitkovat náhodu coby pozitivní faktor. 

  V literatuře se stabilně objevuje názor, že významnou roli při prosazení konkrétní 

velmožské rodiny k absolutní moci hrálo určité předurčení tohoto rodu tvořené kmenovou 

tradicí, či přesněji uchopení původních kmenových mýtů a jejich podřízení rodové 

tradici.1182 Každý z „vítězných“ rodů totiž disponoval v pozdější době mytickým 

výkladem, který jeho roli v historickém příběhu vznikajícího státu vysvětlil, ospravedlnil 

a petrifikoval. To ovšem přináší základní otázku: Můžeme předpokládat existenci takové 

tradice od počátku, nebo až její vznik ex post? Při čtení pramenů se skutečně zdá, že 

zejména Přemyslovci a Arpádovci mohli těžit z jakési axiomatické úcty a pozice rodu, 

který ovládal „duchovní prostor“ širšího kmene (stojící v souladu, anebo i v opozici ke 

kontrole prostoru fyzického1183) a přinejmenším v rámci „svého“ území by skutečnou 

moc prosazovali de facto jen proti uzurpátorům jejich sakrální moci, což by zejména 

v nejbližším okolí likvidaci opozice podpořilo a „ospravedlnilo“. 

  Moderní literatura v otázce kontinuity mezi rodovým mýtem a reálnou mocí 

jednotlivých knížecích rodů předpokládá přirozeně jakési ex post vytvoření tohoto mýtu, 

který už jen popsal existující situaci. Na druhé straně však narážíme na názor, že 

Přemyslovci, Arpádovci a snad též Piastovci už v 10. století skutečně disponovali jakousi 

vyšší kvalitou moci,1184 která jim umožňovala převýšit v politickém životě stejně, nebo i 

                                                           
1181 Vedle samotného a asi poněkud komplikovanějšího případu Velké Moravy by bylo možné 

zmínit už několikrát uváděné Hradisko u Němětic, podobně vystihující může být i případ Znojma. 

Z principu je však náročné identifikovat skutečný význam rozvíjejícího se centra právě proto, že 

nám chybí možnost jednoznačně si ověřit situaci, jaká by nastala, kdyby k jeho zániku nedošlo. 

Problémy s náhlými ztrátami (potenciálního) panovníka nám naznačuje osud Uher po smrti 

předpokládaného dědice Štěpána I., prince Imricha. 
1182 Naposledy např. Zelenka 2016, s. 84-85 či Třeštík 2009b, s. 153. 
1183 Jako příklad takové opozice bych zmínil možný výklad nejstarších dějin Arpádovců. Pokud by 

skutečně byla arpádovská knížata ze sakrálního rodu disponujícího spíše formální než faktickou 

svrchovaností nad kmenovým svazem (srov. náznaky výše v kapitole 5.3.6, pozn. 707 a dále, ale i 

některé související zmínky v kapitole 6.1), musel by si Gejza a jeho užší rodina vybojovat uznání 

proti reálným „vojenským“ náčelníkům. Snad v souvislosti s jejich selháním na bitevním poli 

u Augsburgu. 
1184 A není od věci se domnívat, jak naznačují zprávy Konstantina Porfyrogenéta či celá 

Kristiánova legenda (srov. výše pozn. 1076), že sakrální moc těchto panovníků se prosazovala 



 
237 

více mocné rody v rámci jejich kmenového společenství.1185 To by na druhou stranu 

naznačovalo, že mýty zapsané mladšími kronikáři navazují na dlouhodobě existující 

výklad, který ospravedlňoval nadvládu těchto rodin už před vznikem křesťanské říše a 

státu. Naznačuje to i fakt, že tyto mýty nejsou bezprostředně navázány na křesťanské 

vidění světa (spíše naopak).1186 Piastovský mýtus o uchvácení moci jiné dynastie je také 

poněkud podezřelý. Není zcela jasné, proč by se pověst v této podobě objevila, pokud by 

skutečně nebylo třeba legitimizovat převzetí vlády od jiných charismatických panovníků. 

Mýtus by tak ospravedlňoval jistý „státní převrat“.1187 

  Tuto mytickou tradici tedy mohl v 10. století využít nebo postupně fabrikovat každý 

rod, který si budoval právo na širší moc. Využil k tomu stávající nebo mohl i vytvořit 

novou kmenovou identitu, s níž by propojil svou rodovou historii: každý kníže 

„Čechů“1188 by se tak mohl prezentovat jako potomek bájného oráče Přemysla, 

předurčený k vládě. Podobně se mnozí maďarští náčelníci v 10. století mohli pokládat za 

potomky Arpáda (rozrod dynastie nám bohužel naznačil jen Konstantin Porfyrogennetos), 

a tak za stejně předurčené k vládě jako Gejzova užší rodina.1189 Zmíněný příběh o tradiční 

a nepřerušené moci mohl být zcela univerzální, a i skutečné rozsáhlé pokrevní a 

příbuzenské vztahy v těchto knížecích rodinách mohly de facto rozšířit mytické právo na 

vládu mezi všechny členy lokálních elit.1190 

                                                                                                                                                               
velmi brzy. Je ale možné vidět situaci tak, že zejména Kristián je naopak textem, který má 

prosadit toto vidění, srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 92. 
1185 Wihoda 2016, s. 149 dokonce předpokládá, že se tato rodová sakralita objevila už 

u Mojmírovců. 
1186 Srov. např. Dynda 2018, s. 44. 
1187 Je to sice interpretace možná, ale nutno říci, že je přinejmenším problematická (srov. 

Banaszkiewicz 2010 v pozn. 1079 a s. 9-24, zejména s. 11) a vztah reality a mýtu patří dlouhodobě 

k neuralgickým bodům většiny raně středověkých historických prací. Skepticky např. Urbańczyk – 

Rosik 2007, s. 265-266. 
1188 I jméno „Čechové“, „Čechy“ (v kontrastu k univerzálně latinskému Boemi) bývá v podezření, 

že je jen součástí „státního projektu“ Přemyslovců a uměle vytvořeno (či použito) pro potřeby 

označení politické křesťanské obce „poddaných“ – viz Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 92-93. Srov. také výše pozn. 1082. 
1189 Povstání Koppánye bývá interpretováno jako pokus o udržení seniorátu v širší rodině 

Arpádovců – Koppány by tedy měl být také člen Arpádova rodu (MK14 64, s. 313 označila 

Koppányovy plány na sňatek se Štěpánovou matkou jako krvesmilstvo – musel by tedy být 

příbuzný buď s ní, nebo s jejím mužem; srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 148 a 

Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 345). Gejza je navíc popisován jako potomek jednoho 

z mladších Arpádových synů, což jistě jeho šance na zisk nejvyšší vlády nezvyšovalo. Po roce 950 

by tak musely vymřít přinejmenším tři další větve rodu, aby byl Gejza jediným dědicem. Tyto 

další větve Arpádova rodu navíc vedly vstřícnou politiku vůči Byzanci a předpokládá se i jejich 

křest. K tomu srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 129-131. 
1190 Z předpokládaných „místních“ svazků lze zmínit Bořivoje a Ludmilu (pokud přijmeme její 

původ z Mělnicka – (Meduna 2006 předpokládá, že zdejší rod byl fakticky významný knížecí rod 

severní části středních Čech) nebo Gejzu a Saroltu (pokud rovněž přijmeme za reálnou tu větev 

tradice, která ji považuje za sedmihradskou princeznu). Bořivoj i Gejza mohli svým způsobem být 

ve stejné pozici – snažili se prosadit svůj primát proti lokální konkurenci. Není snad nakonec 

tradice Ludmily jako kněžny ze Srbska (srov. výše 1170) či Adelaidy jako „alternativní“ manželky 
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  Celá situace je ovšem komplikována i dalším aspektem: V případě Přemyslovců, 

Piastovců i Arpádovců došlo v 10. století k expanzi, která nutně zahrnovala podmaňování 

území a kmenů, kde mytická tradice spojená s jejich rodem nemohla mít žádný výraznější 

dopad (Morava a Krakovsko v prvním,1191 Krakovsko, Slezsko a Pomoří ve druhém a 

země usedlých Slovanů ve třetím případě). Dá se dokonce říci, že to byla až tato fáze 

expanze, která skutečně definitivně vyzvedla tyto rodiny nad jiné. Nemůžeme tedy 

pokládat mytické předurčení rodu za to jediné, či rozhodující, co umožnilo knížatům 

ovládajícím rozvinuté domény expandovat i daleko za hranice „svého“ kmene; do míst, 

kde mohly existovat jiné, podobně charismatické rodiny. 

  Z výše uvedených důvodů je možné uzavřít první část našeho tázání s tím, že i když je 

pravděpodobné, že vláda piastovských, arpádovských a přemyslovských knížat byla už 

v 10. století pevně svázána prostřednictvím rodových mýtů s mytickými příběhy 

o původu celého kmene, což těmto rodům zajišťovalo určité charismatické právo k moci, 

nemůže se jednat jednoznačně o ten faktor, který v dané době rozhodl o tom, že to byly 

právě úzké rodiny Bořivoje – Vratislava – Boleslavů, Měška I. a Gejzy, které ovládly 

celou kmenovou oblast a jejichž vláda dokonce krátko- i dlouhodobě kmenovou oblast 

významně překročila. Je pravděpodobné, že rodů obdařených charismatickým právem 

ucházet se o moc bylo více a situaci jasné předurčenosti potomků konkrétní úzké rodiny 

zřejmě konstruují prameny až ex post i tím, že na ostatní příbuzné dávají zapomenout. 

Mimo samotné hranice kmene pak už tato „předurčenost k moci“ fungovat nemohla.1192 

  O něco pragmatičtěji a pravděpodobněji působí předpoklad, že rozhodujícím faktorem 

pro prosazení rodu se stalo přijetí křtu příslušníkem vládnoucí elity. Christianizace je 

v tomto období prakticky spojena se vznikem státních útvarů a bezmála nemůžeme 

sledovat jedno bez druhého.1193 Křesťanství vytvořilo kulturní most mezi západní raně 

středověkou Evropou, čerpající z antického dědictví, a novými územími ve střední, 

severní a východní části kontinentu, jež na tuto politickou tradici mohla navázat jen 

                                                                                                                                                               
Gejzy z Polska (srov. výše pozn. 836) založená i na pokusu zbavit místní konkurenční elity podílu 

na této mytické předurčenosti k vládě? 
1191 Nemluvě o tom, že v případě Přemyslovců můžeme do jisté míry zpochybnit i to, zda mytický 

příběh o Přemyslovi měl svou platnost mimo předpokládané užší střední Čechy. Připomeňme si, 

že přemyslovská pověst není geneticky zcela pevně spojená s pověstí o příchodu Čechů, která 

svou geografií naznačuje platnost pro celou českou kotlinu. 
1192 Nabízí se pouze hypotetické tázání po odpovídajících kmenových tradicích Moravanů, Vislanů 

a dalších kmenů (pokud se u nich tato kmenová identita, kterou jistě podobná mytická tradice 

doprovázela, vůbec vytvořila). Zanikly zcela, nebo inspirovaly později mýty, které si přivlastnili 

jejich vítězové? Vyprávěli si „Nitrané“ nejprve své pověsti, aby je později převrstvily pověsti 

Moravanů a ty pak odsoudil do zapomenutí příběh o kouzelném oráči nebo maďarský bájný pták 

Turul? Nebo je část těchto pověstí obsažena v přemyslovském či arpádovském cyklu? 
1193 Vedle obecné práce Berend 2007a srov. také Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 111 a 

dále. Pro praktický příklad lze uvést popis Bořivojova křtu, kde se hlavním argumentem má stát 

právě mocenský vzestup (srov. citaci ŽUV výše v pozn. 311). 



 
239 

zprostředkovaně. Christianizovaní vládci mohli proti pohanské opozici počítat s oporou 

ve spřátelených „kmotrovských“ rodech, jak se to osvědčilo už Bořivojovi a o více jak sto 

let později i uherskému Štěpánovi. Je třeba poznamenat, že tato předpokládaná role 

křesťanství stojí v teoretické antitezi k předkřesťanské charismatické moci, kterou jsme 

diskutovali doposud, ale zdá se, že v osobách těchto vládců nebyl problém tyto duchovní 

aspekty fúzovat.1194 

  V Čechách a v Polsku nenacházíme žádný jiný rod, o němž bychom mohli prohlásit, že 

přijal křest ve stejné době vznikajícího státního uspořádání a mohl v tomto směru některé 

z později vládnoucích dynastií konkurovat.1195 V Polsku je to v zatímním materiálu téměř 

vyloučeno, i když archeologie v tomto směru může přinést ještě mnoho proměn pohledu. 

V Čechách stále existuje jedna možná výjimka, kterou představují slavníkovská 

knížata.1196 Slavníkovci se ke svému křesťanství hlásili velmi ostentativně i 

v nejkrizovějších okamžicích rodu.1197 Je ovšem stále možné, že k novému náboženství 

přišli jako věrní členové družiny svých pánů Přemyslovců nebo šlo o jejich 

sekundogenituru. Navíc doklady o jejich křesťanství jsou o více jak půl století mladší než 

ty přemyslovské. Nemáme tedy zatím žádné důkazy pro to, že by se stali křesťanskými 

suverény v oblasti východních Čech coby původní lokální knížata stojící na podobné 

pozici jako jejich pražští konkurenti. 

  Jistým protiargumentem proti významu křesťanství coby určujícího prvku, který svému 

nositeli zajistil náskok proti ostatním, je však fakt, že například mezi maďarskými 

náčelníky nacházíme přinejmenším tři různá centra, která zřejmě dlouhodobě těžila 

z tendence spolupracovat s křesťanskými sousedy a přijmout jejich víru. Vedle 

                                                           
1194 Tak se např. do dějin Uher postupně dostala celá epocha předkřesťanské vlády a nebylo 

neobvyklé na ni poukazovat jako na heroické činy předků – viz Berend 2001, s. 203-206. 
1195 Pro Čechy jde o skutečně symptomatický stav – přestože víme i o dalších možných centrech 

moci v České kotlině, známe zatím pouze přemyslovské kostely (Lutovský – Petráň 2005, s. 14). 

Jedná se o situaci, která se ale může změnit jediným nálezem. Nakonec se objevují i teze, že 

v Čechách byla i ostatní knížata „nominálními“ křesťany (Štefan 2018, s. 164). 
1196 O to vážnější by tento případ mohl být, pokud bychom oblast východních Čech, kontrolovanou 

Slavníkovci, považovali za jednu z konkurenčních domén, které mohly stát proti Přemyslovcům 

v období sjednocování České kotliny (srov. náznaky v kapitole 4.4, pozn. 362 a 364). Připomeňme 

si ale výklad, který předpokládá, že to byla výhodná poloha východních Čech, která způsobovala 

nárůst významu zdejších knížat (či jen správců), ať už jimi byl kdokoliv – a ne naopak (viz 

zejména kap. 5.3.11, pozn. 934 a dále). 
1197 Alespoň dle legend, jež ovšem těžko v tomto případě považovat za objektivní. ŽVC 1, s. 96-97 

tak například pokládá Slavníkovské území za nejkřesťanštějští část zemí Slovanů. O něco 

důvěryhodnější důkaz křesťanství ve Slavníkově rodu je určení jednoho z členů rodu pro církevní 

kariéru a jeho vyslání do církevní školy v Magdeburku (ŽVC 2-3, s. 100-101; ŽVB1 4, s. 5 a 

ŽVB2 4, s. 46; je otázkou, jestli je možné tvrdit, že šlo o projev samostatného politického 

směřování rodu, jak tvrdí Petráček 2015a, s. 63). Ukázkový křesťanský postoj při konfrontaci 

s Přemyslovci (ŽVB1 21, s. 27; ŽVB2 21, s. 59-60 a KČK v pozn. 946) bych opět považoval spíše 

za hagiografický syžet. Otonské kostely na Libici (a snad též v Malíně) ostatně představují první 

„nepřemyslovské“ křesťanské stavby, které bezpečně v Čechách známe – naposledy viz Prix 2018, 

s. 194-195; Matla 2017, s. 93-94; Štefan 2016, s. 206 či Lutovský – Petráň 2005, s. 70 a 77-78. 
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arpádovského přijetí křesťanství západního ritu víme o sedmihradských knížatech, kteří 

zřejmě svou zemi napojili na křesťanství řecké,1198 ale i o předpokládaném, byť 

povrchním křesťanství knížete Ajtonye v jižních Uhrách.1199 Arpádovec Štěpán I. během 

svého života úspěšně sjednotil vládu i nad těmito zřejmě alespoň po jistou dobu 

samostatnými státními formacemi. Křesťanství sedmihradského knížete Gyuly a 

marošského vládce Ajtonye jim nezajistilo obranu před jiným křesťanem.1200 Tento 

konkrétní případ ovšem zcela nevyvrací význam křesťanství, neboť i zde byl vítězem 

boje o moc alespoň jeden z těchto křesťanů. 

  O poznání hůře se jeví výsledky christianizace u Polabských Slovanů. I zde nacházíme 

tendence, kdy několik knížat přijalo křesťanství. V kontextu dalšího vývoje se ovšem 

prosadila na zhruba dvě staletí pohanská rezistence.1201 I zde se sice jedná o specifickou 

situaci, nicméně základní mechanismus, který většinou spojujeme s prosazením 

křesťanství, tedy podporu sousedních křesťanských rodů a prosazení monarchické 

moci,1202 zde přesvědčivě nezafungoval. Lze tedy říci, že křesťanství za ideálních 

okolností zcela jistě přispělo k prosazení rodu, který přijal nový náboženský systém, 

nicméně nejednalo se zcela jistě o automatickou souvislost a mohlo nastat nemálo 

praktických scénářů, kdy ani křesťanství nestačilo k udržení moci. 

  Hledání rozhodujícího faktoru, souvisejícího s prosazením konkrétní dynastie k moci, je 

v tomto směru částečně úspěšné, nicméně ještě stále není zcela jisté, zda s ohledem na 

sňatkové a další vztahy s křesťanskými sousedy, které v praxi dále podpořily vzestup 

zmiňované rodiny, nebylo křesťanství spíše průvodním jevem vzestupu budoucího 

vladařského rodu.1203 V praxi totiž často sledujeme to, že křesťanství se u daného rodu 

objevuje nebo je hned zpočátku podpořeno sňatkem s významnou křesťanskou rodinou 

z okolí – je tedy zřejmé, že vzestup některých rodů christianizaci spíše předcházel. 

Zejména v případě piastovské říše je třeba si připomenout, že v době, kdy s ním 

Přemyslovci uzavřeli sňatkové spojenectví, byl už Měšek, pokud to můžeme posoudit, 

                                                           
1198 Srov. výše pozn. 357. 
1199 Srov. výše pozn. 359. Příznačné je, že o křesťanství obou těchto „knížectví“ víme především 

až kvůli jejich zániku (srov. zejména pozn. 835 a dále informace o zániku těchto politických entit 

v kapitole 5.3.13, zejména pozn. 1049). Některé prameny (zejména říšská analistika), popisující 

dobývání Sedmihradska, se ovšem snaží celou záležitost označit za christianizační expanzi (srov. 

zdroje citované v pozn. 1049), což může ale naznačovat spíše úspěšnou propagandu Štěpánovy 

kampaně (viz Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 149). 
1200 Křesťanští vládci se rozhodně před křesťanstvím svých sousedů nezastavovali (Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 150). 
1201 A v pramenech pak dokonce sledujeme křesťanského knížete Obodritů, který sleduje likvidaci 

saských svatyň (srov. pozn. 1169). 
1202 V historické vědě přirozeně nepracujeme s možností, že by přijetí víry znamenalo 

nadpřirozenou podporu ambicí konkrétního panovníka. 
1203 Podobně Ożóg 2016, s. 71 a Berend 2007b, s. 14-15 a 38. Tamtéž i negativní doklady 

o situacích, kdy centralizace a vzestup monarchie nebyly provázeny christianizací a naopak, kdy 

křesťanství nebylo spojeno s centralizací – s. 36. 
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v dané oblasti suverénem.1204 Jeho hegemoniální úlohu mezi „severními kmeny“ 

potvrzuje už zpráva Ibrahima ibn Jakuba, která bývá datována do doby přibližně stejné, 

ne-li předcházející sňatku Měška s Dobravou.1205 Christianizace rodu se tak jeví být spíše 

doprovodným fenoménem, který až završoval vzestup dané rodiny.1206 

  Vedle kapitálu symbolického (mytologické pozice rodu v čele kmene) a kulturně-

společenského (včasného přijetí křesťanství) bývá ovšem často opomíjen kapitál faktický, 

tedy skutečné ekonomické možnosti jednotlivých panovníků. Ekonomické aspekty vlády 

v 10. století budu podrobněji rozebírat v kapitole 8. Nicméně již při povrchním pohledu 

na rané hospodářské dějiny zkoumané oblasti se zdá, že všechny tři významné rody, které 

ve druhé polovině 10. století ovládly většinu prostoru střední Evropy, měly zajímavou 

pozici z hlediska ekonomických vazeb – především se většinou hovoří o přístupu 

k dálkovému obchodu. Ten by mohl být považován za jeden (i když jistě ne jediný) 

z nejméně sporných faktorů vzestupu: 

  Středočeská knížata kontrolovala, jak už jsme několikrát zmínili, na počátku 10. století 

strategické území, jehož chráněnými cestami mohli procházet obchodníci směřující na 

Krakov, namísto Maďary ohroženým Podunajím.1207 Ať už putovali po klasické cestě 

západními Čechy z Řezna přímo, nebo se obraceli na sever a přes Šumavu až východněji, 

na Dunaji u Pasova či Lince,1208 dříve či později dorazili do středního Povltaví.1209 Tam se 

navíc mohli střetávat s obchodníky, putujícími z politicky a ekonomicky stále 

významnějšího Saska,1210 které se v polovině 10. století proměnilo v jádro Říše. 

Přemyslovci tudíž zřejmě ovládali klíčovou oblast pro rozvoj obchodu1211 a jejich 

                                                           
1204 Srov. popis situace v kapitole 5.3.8. Srov. též popis Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 119. Měškova rodina pak už možná dominovala budoucímu Velkopolsku i po dvě generace, jak 

jsme ukázali při popisu archeologické situace. 
1205 Srov. pozn. 761. 
1206 Jako vcelku podobná situace se jeví např. u příběhu Pribiny z Nitry, jak nám jej popisuje CBC 

11, s. 123. Pribina byl v době svého sňatku pohan, nanejvýš pak katechumen, který zatím pouze 

umožnil výstavbu chrámu pro svou bavorskou manželku (starší tezi v H. Wolframa dále rozvinuli 

např. Steinhübel 2016, s. 121-123 a Třeštík 2001, s. 124). Snaha získat si ke spolupráci mocného 

pohana tu rovněž jednoznačně předchází jeho křtu. Srov. podobnou skepsi Kalhous 2016, s. 166-

173. 
1207 Není od věci i úvaha, že k rychlému rozpadu Velké Moravy přispěl fakt, že Mojmírovci, kteří 

ze zdejšího obchodu těžili a budovali na něm hegemoniální pozici danou přístupem na tuto stezku, 

ztratili tento zdroj příjmu i symbolického kapitálu. (Srov. i výše kapitolu 5.3.2 a především 

poznámku 529.) Když obchod přestal mířit tímto směrem, vyschly ekonomické dráhy, které 

tvořily určitě nemalou část vnitřního oběhu moravské „ekonomiky“. 
1208 Kde zřejmě končila hranice alespoň teoreticky kontrolovaná bavorskými vévody (srov. pozn. 

507). 
1209 Srov. odpovídající pasáže kapitol 5.3.3 a 5.3.8. 
1210 Snad už za Jindřicha Ptáčníka došlo např. k otevření významných stříbrných dolů 

v Rammelsbergu u Goslaru, které neopominuli zmiňovat ani doboví autoři historických pramenů 

(s vládou Oty I. jej spojují DSW III, 63 s. 138; KDM II, 13(8), s. 52-53). K tomu i Pranke 2016, 

s. 191. 
1211 Dokonce lze říci, že už jejich sídlo na Levém Hradci v 9. století bylo v regionu velmi důležitou 

křižovatkou (Klimek – Bolina 2016, s. 19-20). 
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křesťanství, jakož i přátelství s bavorskými vévody vše jistě zjednodušovalo. Chyběl jim 

navíc konkurent na jihu a jihozápadě země, který by se obchodníků ujal dříve – 

potenciální jihočeské knížectví bylo vyvráceno průchodem Maďarů.1212 

  Také v případě území Arpádovců můžeme konstatovat poměrně jednoznačně 

strategickou pozici, kterou kontrolovali ve zlomových 60. a 70. letech 10. století – střední 

Podunají. Jádro moci Gejzy a Štěpána leželo v Ostřihomi,1213 kde nejen bylo možné dobře 

kontrolovat dunajskou cestu, ale šlo také o místo, kde se pravděpodobně dělila obchodní 

trasa: Dunaj se zde ohýbá směrem na jih a na Balkán. Pokud obchodníci mířili do Kyjeva 

po Dunaji, museli složit své zboží na souš a pokračovat dál na východ pod horami 

dnešního Slovenska do Užhorodu a průsmyky přes Karpaty1214 (například do 

Přemyšlu).1215 Na východním úseku této cesty se pak mohla oddělovat i větev mířící na 

sever do Povislí, fungující např. jako solná cesta, spojující regiony na sever od Karpat se 

Sedmihradskem.1216 Arpádovci také mohli navázat na moravskou kontrolu části 

severojižní „jantarové“ stezky, která jejich územím procházela.1217 Gejza se Štěpánem 

tedy doslova seděli na jedné z nejvýznamnějších křižovatek raně středověkého 

kontinentu, a jakmile utichly maďarské kořistné nájezdy, její obchodní potenciál se musel 

projevit.1218 Ekonomický význam Ostřihomi je možné doložit v pozdějších dobách, kdy 

sem i pomocí zákonů byl směřován veškerý mezinárodní obchod.1219 

  O něco méně strategicky působí na první pohled geografická poloha prvních hradisek 

Piastovců. Nicméně i zde knížata sídlící v Poznani mohla kontrolovat pohyb kolem řeky 

Warty mezi hradisky Ląd a Poznań1220 a nepříliš složitou expanzí na západ a jih brzy 

ovládnout i část Poodří a tím strategický trojúhelník spojující suchozemskou i vodní cestu 

                                                           
1212 Srov. výše, zejména pozn. 534. 
1213 Srov. nejstarší zprávy popisující doménu Arpádovců v pozn. 329. 
1214 Hudáček 2016, s. 55. 
1215 Hudáček 2016, s. 53-54 a 58-59. Snaha Maďarů kontrolovat předpolí za obloukem Karpat 

u Přemyšlu (viz též výše pozn. 543) by potvrzovala význam obchodní stezky, kterou maďarské a 

uherské elity chtěly kontrolovat pomocí opěrného bodu na druhé straně jistě jen velmi nesnadno 

překročitelných hor. Nabízí se ale také otázka: Když Maďaři dobyli Podunají a jejich působení zde 

uzavřelo dunajskou stezku Evropou, nepředstavovala by jejich kontrola Přemyšlu pro cestu na 

východ stejný problém? A naopak, pokud by zde obchodníci byli s to s Maďary vyjednávat, proč 

by rovnou nezamířili na východ pohodlněji Podunajím. Jedním z možných vysvětlení by byla 

politická nezávislost Maďarů v Přemyšlu na Maďarech v Podunají (zakarpatští Maďaři mohli být 

obchodně navázáni na Kyjev a Rus – viz např. D. Adamczyk 2019, s. 165-168). Znovu je ale třeba 

připomenout, že nálezy v Přemyšlu jsou stále chronologicky nejisté (viz výše pozn. 1047). 
1216 Hudáček 2016, s. 39-42, 48-49, 54-58 a 62. K sedmihradské soli viz dále pozn. 1646. 
1217 Viz pozn. 529 a Urbańczyk 2015, s. 118-119. Jednalo by se o úseky mířící od Jadranu po souši 

směrem k dunajsko-moravské křižovatce – s odbočkou do již antických center v Pětikostelí a na 

jihu Balatonu. Nepřímo by také ovládali minimálně po jistou dobu moravské úvaly. 
1218 Srov. v kapitole 5.3.8 náznaky obnovy tohoto obchodního proudu, které zmiňuje ibn Jakub 

(zejména pozn. 774). 
1219 Srov. např. Weisz 2018a, s. 428-429 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 312. 
1220 Významná etapa ukládání pokladů v této oblasti připadá už na pátou dekádu 10. století 

(Urbańczyk 2015, s. 156-157). 
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z Magdeburku přímo na jihovýchod do Krakova ke zmíněné „české cestě“1221 a na sever 

k obchodně zajímavému Baltu a Wolinu v ústí Odry, odkud sem mířilo vikinské 

stříbro.1222 Význam těchto oblastí jistě stoupl v době, kdy Otoni úspěšně ovládli oblasti na 

západ od Odry a otevřeli si tak možnost napojit se na východoevropský obchod bez 

zprostředkování podunajské a české stezky. Volná krajina severovýchodní části 

středoevropského regionu pak navíc nabízela výborné možnosti expanze, a pokud 

sledujeme první snahy polských knížat v tomto směru, je zde zřejmá snaha šířit svou moc 

právě zmíněnými směry, tedy rozšiřovat tento potenciálně velmi plodný trojúhelník. Od 

70. let 10. století se tato oblast doslova hemží nálezy, které potvrzují její ekonomické 

propojení s celou ekonomicky aktivní Evropou dané doby. 

  Nemůžeme samozřejmě tvrdit, že šlo o jediný faktor určující další rozvoj moci 

úspěšných knížecích rodů, ovšem ve srovnání se zmíněnými spíše symbolickými kapitály 

velmožských rodin včas přijavších křest nebo disponujících nárokem na tradiční 

kmenovou vládu je tento kapitál velmi hmatatelný. Obchodní trasy navíc představují do 

jisté míry „objektivní“ faktor – alespoň v tom smyslu, že jejich směry samy o sobě 

nemohly být kontrolovány politickým rozhodnutím. Navíc tato teze vychází 

z bezprostřední vazby mezi ekonomickými možnostmi knížat a jejich vojensko-politickou 

mocí. Poměrně závažná je v tomto kontextu i úvaha, že to nebyl jen přístup na obchodní 

trasu, který vyhledávala raně středověká středoevropská knížata, ale přímo kontrola nad 

co nejdelším úsekem těchto tras, jak se zdá ze směřování další expanze všech těchto 

státních útvarů. 

  Boleslavové v Čechách rozprostřeli svou říši do až nepřirozené délky podél jedné 

obchodní cesty. Pokud bychom spoléhali na klasický „krystalizační model“, budoval by 

každý rozumný vládce spíše uzavřenou doménu, z jejíhož jádra by ostatní části říše 

kontroloval zhruba stejně snadno. Krystalizace ale probíhala spíše po linii (a z čistě 

vojenského hlediska pak znamenala jistou křehkost říše, která v době oslabení snadno 

ztrácela svá východní území). Arpádovci expandovali zřejmě především po Dunaji a 

souboj s konkurencí na jižním dílu říčního toku tvoří velmi důležitou část expanze 

Štěpána I. Ještě Štěpánův otec se zřejmě naposledy dostal do konfliktu s vládci Bavorska 

snad kvůli snaze obou mocenských center udržet kontrolu nad „rakouskou“ částí 

                                                           
1221 Jistou variantu nabízel postup po Labi přes českou kotlinu a na Prahu, šlo ovšem o cestu ve 

výsledku delší a ne vždy snáze schůdnou. Její význam ovšem mohl krátkodobě vzrůst koncem 

10. století po vzniku pohanské povstalecké enklávy za Labem (srov. výše 5.3.11). 
1222 Srov. např. Urbańczyk 2015, s. 129-130, 158 a 205-206 nebo Curta 2015, s. 9-10 (ten ale 

předpokládá, že Balt se pro piastovský obchod otevřel nejvíce až v poslední dekádě 10. století). 

Nejpozději na počátku 10. století ovšem zhruba přes tato území putovalo arabské stříbro a 

dostávalo se sem jak ze severu, tak z (jiho-)východního směru (Suchodolski 2012, s. 153-160). 

I proto bych považoval tuto oblast za možný významný evropský obchodní koridor. Podobně též 

Jankowiak 2015 a D. Adamczyk 2014, s. 163-192. 
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Dunaje.1223 Až po vyřešení tohoto konfliktu zavládl na bavorsko-maďarské hranici mír, 

stvrzený sňatkem dětí obou hegemonů na Dunaji. Vyřešení tohoto problému očividně 

spočívalo ve vymezení prostoru kontroly nad doslova „zlatonosnou“ řekou. Polští vládci 

expandovali nejen do Pomoří,1224 ale pustili se poměrně brzy i do riskantní konfrontace se 

sice upadající, ale stále dosti mocnou českou říší. Vítězství v tomto střetu signalizuje 

důležitou změnu poměru sil ve střední Evropě.1225 Nadto se pokusil Boleslav Chrabrý 

udržet i přístup k Podunají, a to přes Moravu, kterou delší dobu držel jako součást své 

říše,1226 ačkoliv šlo jistě o dosti logisticky náročný počin.1227 To vše naznačuje, že 

kontrolu nad rozhodující, či alespoň co možná největší částí těchto obchodních tras 

považovali doboví vládci vědomě za klíčovou a úspěšnou panovnickou strategii. 

Důvodem k tomu mohla být právě pozitivní zkušenost s přínosem dálkového obchodu pro 

politickou moc jejich rodů – jak ještě uvidíme. 

6.4. Vztah středoevropských vládců k Říši. Etnický rozměr politiky 10. století 

  Vztah k Říši jako bezesporu hlavnímu politickému suverénu středoevropského regionu 

v daném období je určitě důležitým faktorem, který vystihuje vývoj jednotlivých území 

na východní hranici germánského území. Do tohoto přehledu je možné pro srovnání 

zahrnout i řešení vztahů Říše s vládci a územími, u nichž nedošlo k postupnému přerodu 

v státní útvar, tedy především slovanských území na pravém břehu Labe. Říše 

dlouhodobě představovala důležitého partnera i nepřítele pro celou řadu území na svém 

pomezí, jež etnicky v 9. století byla prakticky bezvýhradně slovanská. Nicméně je zřejmě 

nutné důsledně odmítat představy mnoha historiků, že je možné při hodnocení těchto 

vztahů předpokládat hlavní dělicí čáru v etnické rozdílnosti mezi Germány a Slovany. 

V celé historické epoše dlouhého 10. století můžeme najít řadu případů, kdy tato etnická 

hranice nepředstavovala žádné vodítko v politických vztazích. Na místě této etnické 

bariéry je snad možné částečně počítat s rozdílem mezi křesťanstvím a pohanstvím. 

Nicméně i u tohoto orientačního pravidla, jímž vysvětlujeme vznik a vývoj politických 

aliancí, nacházíme nikterak ojedinělé a výrazné výjimky.1228 Vliv etnických hranic a 

sounáležitosti v tomto smyslu pak můžeme považovat za přinejmenším o řád menší, 

pokud ne zcela zanedbatelný. 

  Na místě je uvést všechny zcela konkrétní případy, kdy etnická bariéra nehrála žádnou 

zásadní úlohu při vytváření politických aliancí a rozhodnutí obecně. V první řadě je 

                                                           
1223 Srov. kapitolu 5.3.11, zejména u pozn. 914. 
1224 Srov. výše kap. 5.3.8 a pozn. 766. 
1225 Srov. boje o Slezsko a Krakov popsané v kapitolách 5.3.10 (u pozn. 888-892) a 5.3.11 (u pozn. 

978). 
1226 Srov. kapitolu 5.3.12 do pozn. 1026.  
1227 Ovšem možná ne tak náročný, jak by se mohlo na první pohled zdát – srov. výše kapitolu 4.4. 
1228 Viz např. srovnání Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 219. 



 
245 

možné zmínit nesouvislou linii panonských slovanských knížat, která většinou stála 

v pozici přímého spolupracovníka Říše na úkor vztahů se sousední „bratrsky slovanskou“ 

Velkou Moravou.1229 Nebýt jejich etnického původu, mohli bychom dokonce spíše 

hovořit o „hrabatech“ z rodu Pribinovců. Pozitivní vztahy s bavorskou Východní markou 

zahájil Pribina navíc ještě jako pohan v době, kdy jej nemuselo vázat nepřátelství 

s moravskými sousedy.1230 A třebaže by další dění kolem tohoto rodu mohlo být 

vysvětleno logikou rodové záště mezi Pribinovci a Mojmírovci, pak knížete Braslava, 

jenž svůj vliv do Panonie rozšířil z jižnějších oblastí Posáví, pokud víme, rodové 

nepřátelství s moravskými knížaty nevázalo. I u něj je ovšem patrná pozice jednoznačně 

nakloněná Říši.1231 Etnická spřízněnost Slovanů zde tedy vůbec nehraje roli. Naopak 

v této době vzájemného konfliktu etnicky germánské Říše se slovanskou Moravou máme 

několik zpráv o příslušnících říšské elity, které se naopak zapojily do Svatoplukova 

mocenského světa.1232 

  Žádná slovanská soudržnost se pak rozhodně neprojeví nijak výrazně ani v epoše vpádu 

maďarských kočovníků. Související rozpad Moravy v praxi přinesl naopak odpadnutí 

řady slovanských knížat od této „etnické“ říše, která by nebýt toho mohla možná 

posloužit jako účinná hráz obnově karlovské či otonské moci, jakož i vzestupu Maďarů. 

Čechy, jedno z mála knížectví, které můžeme v této době sledovat podrobněji, se přitom 

dokonce dobrovolně „vydají“ do rukou Franků a Bavorů a vytvoří (či snad jen obnoví)1233 

tak dlouhodobě fungující alianci, která má poté v rámci celého regionu po celé zkoumané 

období daleko větší váhu, než většina drobných projevů „slovanské spolupráce.“ Samotný 

rozpad Moravy pak můžeme velmi pravděpodobně vykládat jako podřízení, často snad i 

dobrovolné, moravských a jiných Slovanů nadvládě maďarských kočovníků, která jistě 

neměla povahu pouze násilím udržované kontroly.1234 

  Jak už bylo naznačeno v případě Přemyslovců a Bavorska, podobně ochotně se často 

stavěla ke spolupráci s mocensky se opět konsolidující Říší i řada jiných slovanských 

knížat z regionů na hranici Saska v Polabí. Jednotliví vládci i celé dynastie hledají „na 

                                                           
1229 Dějiny těchto knížat v podstatě postihuje spis CBC, zejména kapitoly 11-13, s. 122-135. 
1230 Srov. předchozí podkapitolu a pozn. 1206. 
1231 O Braslavově spojenectví s Arnulfem jsem se zmiňoval výše v kapitole 5.3.1, pozn. 423. 
1232 Ve velkém konfliktu Arnulfa se Svatoplukem tak východofranský král nechal zlikvidovat 

některé příslušníky rodu Vilémovců pro zradu. Jednalo se o tak zásadní spor, že jej zaznamenala 

velká část analistiky (AFu 893, s. 122; AAl a ALa 893, s. 53; AEi 893, s. 256). O několik let 

později se s dědicem už oslabené moravské moci Mojmírem II. spojil (a dle mínění zdejší 

literatury snad i jemu podřídil) syn markraběte Ariba Isanrik (AFu 899, s. 133). Srov. Wihoda 

2016, s. 149. 
1233 Události roku 895 jsou skutečně chápány jako obnovení „přirozeného“ stavu: srov. kap. 5.3.2, 

pozn. 474. 
1234 Takto se snažím celou záležitost interpretovat v kapitole 5.3.2. I v případě mnohem 

umírněnějšího výkladu rozpadu Moravy ale narážíme na interpretace, které nasvědčují tomu, že 

část slovanských elit s Maďary spolupracovalo. 
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druhém břehu Sály/Labe“ spojence proti svým domácím i vnějším nepřátelům. U řady 

z nich kratší či delší období spolupráce podpoří i dílčí christianizací.1235 Typickým 

příkladem zcela proříšsky orientované politiky u slovanského vládce je jistě kníže Měšek 

a v prvních letech vlády i jeho syn Boleslav Chrabrý, kteří dlouhodobě udržovali zcela 

jasně vůči Otonům přátelskou politiku, a to zejména v kontrastu se vztahy s polabskými 

Slovany. Měšek považoval slovanská území především za přirozený expanzní prostor a 

Říše pro něj v tomto ohledu byla spíše partnerem než vysloveným konkurentem. Případy 

útoků Wichmanna II.1236 a Hodona1237 na Měška lze chápat na prvním místě jako místní 

spory, které přátelské vztahy Otonů s Piastovcem poškozovaly, ale dlouhodobě 

nenarušily. Vztahy na Labi se totiž zřejmě řídily pro nás jen velmi obtížně do důsledků 

představitelným lokálním a krátkodobým pragmatismem, a tak ani celkově dobré 

vzájemné vztahy Polska a Říše nezabránily občasným přeshraničním sporům, 

způsobeným zřejmě úzkými osobními ambicemi a dílčími místními vztahy. Změnu 

představoval až nástup Jindřicha II., který přišel na trůn Říše z Bavorska, a tudíž neměl 

příliš dobrý vhled do místních sasko-polských vztahů. Vůči Boleslavovi byl proto logicky 

podstatně rezervovanější. Zcela mimo etnické linie vedenou politiku v této oblasti 

korunuje posléze Jindřichovo spojenectví uzavřené s pohanskými slovanskými Lutici i 

proti křesťanskému vládci Boleslavovi.1238 

  Již jsme narazili na jméno Wichmann, které nám připomíná další aspekt vzájemné 

spolupráce přes hranici etnickou i náboženskou. Podobně jako u případů některých 

Vilémovců či mladého markraběte Isanrika na bavorsko-moravské hranici můžeme 

upozornit na případy vzájemných dobrých vztahů nižších členů saských elit se Slovany, 

které přerůstají až do obvinění ze zrady. Wichmann II. překračuje hranice za Labem 

pokaždé, kdy jeho vlastní kauza, již vedl proti svému strýci a domnělému uzurpátorovi 

podílu na rodinném jmění,1239 dospěla do konfliktu se samotným Otou. Třetí kniha 

kroniky Widukinda z Corvey je vedle apoteózy Otovy moci soustředěná (někdy až příliš 

podezřele) na tohoto mladého hraběte, jehož smutný konec – jakkoliv prezentovaný coby 

odstrašující příklad – musel působit na publikum i jako silný epický příběh.1240 To 

nejzajímavější na celé věci pro nás je ale způsob, jak snadno vstupoval saský hrabě do 

                                                           
1235 Asi nejznámější je zmíněný příklad Tugumíra (srov. výše pozn. 898), o jehož úmyslech a 

zkorumpovanosti si nicméně nedělali iluze ani Sasové. Za spolupracovníka Sasů by bylo možné 

označit nakonec i Nakona (a další ČBH II, 26, s. 86), proti jehož bratru naopak Sasům pomáhali 

spojenci z řad Rujánů (DSW III, 54, s. 134). O něco později se pro pomoc k saskému vévodovi 

Hermannovi obrací proti sobě navzájem knížata obodritského svazu Mstislav a Želibor (DSW III, 

68, s. 142) a jistě bychom našli i další příklady. 
1236 Srov. kapitolu 5.3.8 a pozn. 762 a 766. 
1237 Srov. tamtéž pozn. 825. 
1238 Srov. výše 5.3.12., pozn. 1030. 
1239 Wichmannova rodina se zjevně stala obětí jisté čistky, kterou musel po svém nástupu provést 

Ota, aby se zbavil vyslovených straníků své matky a mladšího bratra (srov. zmínku v pozn. 659). 
1240 Wichmann padl v bojích proti Měškovi, srov. popis DSW v pozn. 766. 
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spolupráce se Slovany, kteří dokonce pod jeho vedením měli i napadnout Říši.1241 Nestal 

se tedy pouhým trpěným exulantem, ale přímo vůdcem vojenských výprav. Podobný 

osud zřejmě tušíme v osobě bohužel jen velmi málo známého dobrodruha jménem Kizo, 

jenž – sám ze Saska – v 90. letech měnil strany, s jejichž pomocí kontroloval hradisko 

v Braniboru,1242 nebo v rodinných vztazích jistého Slovana Přibyslava, jenž se na konci 

téže dekády pohyboval na stejném místě.1243 

  Není tedy ani příliš možné hledat dopady etnických bariér v nižších patrech praktické 

politiky. Polský a český kníže se také v rámci běžných vztahů se sousedními říšskými 

rody pohybují celou druhou polovinu 10. století doslova jako ryby ve vodě. Tyto jejich 

blízké kontakty co do intenzity mohly i převyšovat (a ve výsledku determinovat) kontakty 

se suverény Říše. „Polská“, česká a konečně i maďarská knížata mohla v těchto kruzích 

díky vzájemným vztahům vystupovat jako „jedni z nás“. K podobnému vztahu mohli mít 

nakročeno i někteří Polabští Slované, další politický vývoj ovšem v tomto směru nakreslil 

velmi silnou rozdělující čáru. Je ovšem také přirozené, že pokud se některá z osobností 

germánské Říše dostala se slovanskými velmoži do konfliktu, etnická bariéra mohla 

fungovat jako velmi snadný nástroj difamace oponenta.1244 

  Kromě možnosti aliancí mezi Slovany a Germány můžeme naopak jen málo mluvit 

o nějaké (natož automaticky předpokládatelné) slovanské sounáležitosti. Zřejmě poměrně 

typickou zprávu v tomto směru zanechal v polovině 10. století i ibn Jakub, který jako 

jednu z charakteristik Slovanů uvedl jejich nesvornost.1245 V pozdější době můžeme 

například pozorovat velmi časté střety mezi slovanskými Čechy a Poláky (či přesněji 

jejich přemyslovskými a piastovskými vládci).1246 Přes časté vzájemné války se však 

nezdá, že by už v 10. století bylo možné vytyčit jednoznačné etnické hranice mezi 

jednotlivými slovanskými kmeny. Stručně řečeno etnicita hraje v politických vztazích 10. 

století zřejmě jen velmi malou roli. Při hodnocení motivace politických proměn je tedy po 

mém soudu více možné spoléhat na čistě osobní vztahy vládců, mocenské vlivy a 

                                                           
1241 DSW III, 52, s. 131. 
1242 Srov. výše pozn. 913. 
1243 Jeho osudy zmiňuji níže v kontextu dobové matrimoniální politiky – viz pozn. 1278. 
1244 Srov. vztah kronikářů Widukinda (který označuje – většinou nepokřtěné – Slovany rovnou za 

barbary a přisuzuje jim dosti divoké chování např. DSW III, 54, s. 134) a Dětmara (který považuje 

Slovany většinou za proradné a potměšilé pohany – např. KDM II, 37(23), s. 194-195) k některým 

Slovanům. Ani jednoho z autorů ovšem nemůžeme označit jako jednoznačně protislovanského, 

neřkuli přímo xenofobního. Pro Widukinda dokonce hrají Slované roli jakýchsi „vznešených“ 

divochů (viz např. DSW II, 20, s. 84). 
1245 ZOS 11, s. 416-417, podobně i RZD(3) 34, s. 62. Celkově vzato se otázku „jednotného 

Slovanství“ či „slovanské vzájemnosti“ ve středověku pokusil nedávno vcelku přesvědčivě 

zpochybnit obecně Mühle 2016, passim, zejména s. 1 a 49. Zdá se, že žádné reálné vědomí 

sounáležitosti u Slovanů skutečně neexistovalo, spíše tak mohli být Slované vnímáni zvenčí 

(Goetz 2015). 
1246 Takto např. Strzelczyk 2016, s. 37-38. 
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geografii než na možnost, že by se např. obyvatelé Krakovska cítili etnicky více spřízněni 

s „velkopolskými“ dobyvateli, než předtím s Přemyslovci nebo Mojmírovci, jak některá 

část literatury anachronicky naznačuje.1247 

  Tyto základní myšlenky je třeba mít na paměti i při sledování vztahů se třetím etnikem, 

které vstupuje do hry, tedy Maďary. Od počátku se zdá, že vztahový pragmatismus 

neomezovaný etnicitou, ale ani náboženstvím dovoluje všechny možné kombinace 

politických aliancí. Tak křesťan Arnulf Korutanský využije spojenectví 

s pohanskými Maďary proti křesťanským Slovanům,1248 stejně jako tito Slované posléze 

zřejmě využijí spojenectví s původním nepřítelem proti Arnulfovi.1249 Není ostatně ani 

neobvyklé, že strany utkávající se v konfliktech, které bychom mohli označit jako 

občanské, využívají Maďary jako účinnou, byť morálně nijak „čistou“ páku v bojích.1250 

Maďarský vztah k ostatním národům Evropy pak už je třeba označit jako vysloveně 

pragmatický až oportunistický – nomádi se proměnili ve válečnickou sílu, která 

neopovrhovala žádným spojenectvím, které jim mohlo pomoci udržet si dosavadní 

bojovný životní styl.1251 Co do přímé kontroly nad bezprostředně ovládaným 

obyvatelstvem je třeba si připomenout obvyklé trendy v nomádských kmenových 

svazech, jež byly zhusta multietnické a v tomto směru opravdu pestré. I proto se nabízí 

úvaha, že Slované v Panonii zřejmě přijali nadvládu nových hegemonů v oblasti relativně 

ochotně. Zvláště pak ty jejich elity, jimž vyhovoval bojovnický charakter maďarské 

společnosti.1252 

  Jedním z důvodů, proč byly etnické vztahy jednoznačně upozaděny oproti osobním 

kontaktům vůdčích osobností střední Evropy, je pravděpodobně sám fakt, že špičky říší 

byly v podstatě samy multietnické. Nemáme sice k dispozici jiná data než zprávy 

o manželstvích některých vladařů, a ani ty nejsou v praxi příliš kompletní, nemluvě 

                                                           
1247 Viz v kap. 4.4 u pozn. 314. 
1248 Srov. pozn. 459. 
1249 Srov. pozn. 466. 
1250 Případů je tolik, že konkrétní odkazy by již ztrácely smysl (srov. obecné zmínky v pozn. 455). 

Zcela zřetelně sledujeme trend hledat spojence mezi Maďary v Itálii v prvních asi 30 letech 

10. století. Podobně se zdá, že Arnulf Bavorský dokázal vhodně využívat svých sousedů proti 

svým politickým konkurentům, ať to byli Frankové, nebo Sasové. S jistotou se uvádí také zapojení 

Maďarů do vleklého povstání v Říši mezi lety 953 a 954, jehož dozvukem je poté lešská bitva. 

V této souvislosti může opět zaznít i zmínka o maďarském vpádu do Čech na počátku 10. století, 

který ve svůj prospěch jistě dokázali obrátit Přemyslovci. Problém může být i v tom, že kvůli 

skandálnímu nádechu, které toto spojenectví mělo, se o některých případech ani nedozvídáme 

(stejně jako můžeme mluvit i o obviněních ze spolupráce, která nemusí být založena na pravdě). 
1251 Občas se tak velmi překvapivě přidávají i na stranu svých někdejších nepřátel, a to i těch 

úspěšných – srov. výše případ Arnulfa Bavorského (kap. 5.3.3, pozn. 567). 
1252 Již výše (kapitola 5.3.2) jsem naznačil tezi, že tato rychlá asimilace by vysvětlovala rychlý 

vzestup dosud decimované maďarské vojenské moci na počátku 10. století. Extrémnější, spíše 

nacionalistické teze pokládají středověký uherský stát za prostě maďarizovanou slovanskou říši, 

která si uchovala jazyk a kulturu svých dobyvatelů, jejichž etnické jádro však mělo povětšinou 

padnout v rámci výbojných výprav 10. století, zejména v lešském krveprolití. 
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o poměrně častých spekulacích, které se týkají zejména původu knížecích manželek, 

nicméně jedná se i tak o zajímavý a poměrně početný materiál pro krátké srovnání. 

Smíšené slovansko-/maďarsko-

germánské manželství 

Čistě slovanské / 

maďarské manželství 

Manželství s osobou mimo 

středoevropský region 

Svatopluk ∞ Winpurca**1253 Svatopluk ∞ 

Svantožizna1254 

Boleslav I. ∞ Biagota**1255 

Boleslav II. ∞ Emma*1256 Bořivoj ∞ Ludmila Vladimír I. Svatý ∞ 

N Češka (Přemyslovna?)*1257 

N Slavníkovec ∞ 

N Liudolfovna**1258 

Vratislav ∞ Drahomíra Boleslav II. ∞ Adiva**1259 

Günther z Merseburku ∞ 

Dobrava**1260 

Slavník ∞ Střezislava1261 N Arpádovna ∞ Otto Orseolo 

                                                           
1253 Nejistá možnost manželství Svatopluka I. s bavorskou hraběnkou vyplývá z listinného dokladu 

o přítomnosti jeho jmenovce (syna?) mezi bavorskou nobilitou na počátku 10. století (viz např. 

MMFH III, s. 84-85, č. 51 a studii Wihoda 2016). Matka tohoto Svatopluka je známá jménem a 

patřila zřejmě k důležitým bavorským rodinám. Šlo by ostatně o jediný přímý doklad sňatku mezi 

slovanskými vládci a bavorskou nobilitou, které lze v daném období považovat za velmi 

pravděpodobné. 
1254 Stejně nejisté je i slovanské manželství Svatopluka, které naznačuje přítomnost obou jmen 

v seznamu poutníků tzv. Evangelia z Cividale (MMFH III, s. 332) či v solnohradském seznamu 

klášterních spolubratří (MGH Necr. II, Berlin 1904, s. 12). Viz např. Wihoda 2016, s. 153; 

Steinhübel 2016, s. 206-207 a Macháček 2015, s. 484. Podle obvyklých představ by synem 

z tohoto manželství byl Mojmír, nevlastní bratr Svatopluka II. Někdy bývá v slovanské manželce 

Svatopluka hledána Přemyslovna (Steinhübel 2016, s. 221). 
1255 Jedinou zprávou o manželství úspěšného českého knížete je nejisté ženské jméno rozluštěné na 

jeho denárech. Původ této manželky bývá určován pouze lingvisticky (uvádí se Sasko či 

Bulharsko). Viz Lutovský 2006, s. 34. Potíž je v tom, že ani samotná existence ražeb Boleslava I. 

není jednoznačně jistá. 
1256 Debatu o původu Emmy (srov. zejména debatu v pozn. 911) pokládám za stále otevřenou. 

Jednalo se ale nejspíše o osobu z post-karolinských říší. 
1257 Srov. výše pozn. 851. 
1258 O existenci tohoto svazku informuje nepřímo ŽVB1 1, s. 3 a ŽVB2 1, s. 45. Zůstává ovšem 

možnost, že jde o pouhou fikci budovanou ve snaze posílit vážnost osoby světce. Přímé 

příbuzenství nijak doloženo nemáme. Občas se uvažuje o vzdáleném příbuzenství, např. přes 

některý z aristokratických rodů, jako byli např. Babenberkové (jejichž spojení s Vojtěchem 

naznačuje role arcibiskupa Adalberta zmiňovaná v legendě – viz ŽVB1 4, s. 5 a ŽVB2, s. 46-47). 

K výše uvedenému srov. Lutovský – Petráň 2005, s. 46-48. Je dobré také připomenout, že v dané 

době hrály svou roli i nemanželské svazky, které mohly s Otony spojovat i mocné slovanské rody 

(takový původ měl mohučský arcibiskup Vilém – srov. DSW III, 74, s. 150 a KDM II, 35(22), 

s. 82-83). A potomci z těchto svazků mohli být také spojovacím článkem mezi Otony a spíše méně 

významnými, ale např. bohatými jedinci (o takovém sňatku nelegitimní dcery Jindřicha Ptáčníka 

s jistým bohatým Durynkem máme zprávu v DSW I, 38, s. 56), který by mohl uniknout dobovým 

zpravodajům. 
1259 Podobně jako v případě Biagoty máme před sebou pouze neurčitě čtené mince. K celému 

problému podrobně, leč bez výrazného řešení Sobiesiak 2014, s. 109-115. Zmíněná manželka by 

měla podle starší teorie pocházet z prostředí Britských ostrovů. Pozitivně tuto tezi vnímá ještě 

Charvát 2004, s. 29. Zde ovšem bylo zpochybněno samo čtení nápisu na minci (Třeštík 1997, 

s. 467). 
1260 Jedná se o svazek, kterým vysvětlují někteří badatelé zmínku o vzájemném příbuzenství 

Boleslava Chrabrého a hraběte Guncelina z Merseburku (Kuckenburgu): KDM V, 18(10), s. 241 a 

VI, 54(36), s. 340-341 jej označuje doslova za bratra Boleslava Chrabrého. Pokud by Dobrava 

byla první manželkou jeho otce, mohli být bratry nevlastními. Dnes ovšem bývá jejich 

příbuzenství překládáno jako „švagr“ – viz překlad v Neškudla – Žytek 2008, s. 143 a 190. 

Sňatkových vazeb mezi jejich rody bylo každopádně více – viz další řádky v tabulce, otázka zní, 

který z nich by byl důvodem pro užití takto blízkého příbuzenského termínu. 
1261 Střezislava bývá někdy považována za Přemyslovnu (k tomu viz pozn. 908). K tomu je ještě 

možno zmínit, že legenda UVT, s. 56-57 uvádí její jméno v podobě Adilburc. Může se jednat buď 
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Měšek I. ∞ Oda1262 Měšek ∞ Dobrava N Arpádovna ∞ 

Gabriel Radomír Bulharský1263 

Boleslav Chrabrý ∞ N dcera 

Rikdaga z Míšně1264 

Gejza ∞ Sarolta „Sigrida“ Měškovna ∞ 

Erik Vítězný 

(poté Sven Vidlí Vous)1265 

Štěpán I. ∞ Gizela Boleslav Chrabrý 

∞ Emnilda*1266 

Imrich Uherský ∞ N*1267 

Boleslav Chrabrý ∞ 

Oda Míšeňská1268 

Oldřich ∞ Božena N dcera Boleslava Chrabrého 

∞ Svatopluk Rurikovec1269 

Oldřich ∞ N manželka*1270   

Břetislav ∞ Jitka ze Schweinfurtu Slovansko-maďarské 

manželství 
 

Měšek II ∞ Richeza Gejza ∞ Adéla**1271  

Regelinda Boleslavovna 

 ∞ Herman z Míšně1272 

Boleslav Chrabrý ∞ 

N maďarská princezna1273 
 

 

*původ osoby nejistý 

**existence sňatku nejistá 

  Z doložených sňatků (bohužel představujících sotva polovinu prakticky 

předpokladatelných manželství známých špiček středoevropských říší) nelze samozřejmě 

vyčíst jednoznačný trend, nicméně je zřejmé, že sňatky „mířící“ do Říše,1274 potažmo 

zcela mimo danou středoevropskou oblast tvořily znatelné procento uzavřených svazků. 

Zůstaly by významným podílem, i kdybychom předpokládali, že všechny ostatní sňatky, 

o nichž nevíme, byly uzavřeny v rámci vnitřní politiky Slovanů, Maďarů či Slovanů a 

Maďarů, a tak se snáze nedostaly do obzoru západních autorů historických pramenů. 

Občas zcela nahodilý způsob dochování zmínek o svazcích překračujících etnické hranice 

                                                                                                                                                               
o pokus o překlad, anebo jen o fabulaci autora textu. Je nepravděpodobné, že by šlo o zamlčenou 

germánskou manželku. 
1262 Srov. výše pozn. 846. 
1263 Viz např. Györffy 1983, s. 284. 
1264 Srov. výše pozn. 847. 
1265 K prvnímu manželství srov. pozn. 848, k druhému pozn. 964. 
1266 Srov. výše pozn. 882. 
1267 Srov. např. UPK 9, s. 164-165. Toto jinak vcelku pravděpodobné manželství s neznámou 

byzantskou či chorvatskou princeznou (méně pravděpodobně Polkou; k původu viz např. Bagi 

2015, s. 148-150) bylo později z pramenů vypuštěno, nebo přizpůsobeno snaze učinit z Imricha 

světce cudnosti. K tomu viz např. Klaniczay 2002, s. 155-161. 
1268 KDM VIII, 1(1), s. 492-495. 
1269 KDM IV, 58(37), s. 198-199 a VII, 72(52), s. 486-487. Více k tomuto svazku Kollinger 2014, 

s. 34-48 a 53-54. 
1270 Bezdětný sňatek zmiňuje KČK I, 36, s. 65. Původ manželky se objevuje až později 

v Dalimilově kronice (Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 42, s. 493), což bohužel není 

příliš spolehlivý zdroj (k této tradici viz Graus 2017, s. 124-126). 
1271 Existenci sňatku zmiňují pouze pozdní prameny (srov. výše pozn. 836). 
1272 KDM IV, 58(37), s. 198-199. 
1273 Sňatek s touto princeznou je ve zkratce zmíněn spolu s dalším manželstvím Chrabrého (srov. 

výše pozn. 882). Strzelczyk 2016, s. 180 jej datuje zhruba do let 989-990. Není příliš jisté, o jakou 

ženu se jednalo, ani jestli měla konkrétní vztah k tehdy již zřejmě vládnoucím Arpádovcům. 

K tomuto sňatku viz např Hudáček 2016, s. 122-123 či Bagi 2015, s. 145-146. Navzdory tomu, že 

se Boleslav s touto chotí brzy rozešel, měl s ní syna Bezpryma, jenž překvapivě zasáhl do 

polských dějin (viz výše u pozn. 1058). 
1274 Zejména v polském případě – k tomu viz Kersken 2015. 
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ale naznačují, že pro dobové autory nebyl vždy takový sňatek důvodem 

k zaznamenání.1275 Není tudíž důvod se domnívat, že sňatky mimo etnické hranice 

netvořily i nemalou část oněch zapomenutých.1276 Tyto „mezinárodní“ sňatky bezesporu 

vytvářely nepřehlédnutelné svazky – zejména pokud můžeme mluvit o jejich vlivu na 

další směřování politiky. Politika středověku byla matrimoniálními vztahy silně 

ovlivněná a můžeme mluvit o jistotě v tom smyslu, že v dané době převyšovaly zájmy 

rodových vztahů nad případnými etnickými ohledy. Celý komplex úvah na dané téma 

můžou ještě podpořit případy různých nelegitimních svazků, o nichž máme také řadu 

zpráv1277 a další přímo doložené sňatky u řekněme „nižší“ vrstvy elit na germánsko-

slovanské etnické hranici.1278 

  Národní aspekt – pokud vůbec lze o takovém hovořit – při vzniku raně středověkých 

středoevropských státních formací ještě dále otupují úvahy o reálné etnicitě širších 

vojensko-politických špiček. Na jednu stranu pravděpodobně můžeme odmítnout většinu 

teorií o externím původu panovnických dynastií střední Evropy, z nichž nejblíže „uznání“ 

asi byla teze o vikinském původu piastovského rodu.1279 Podle té měli příchozí ze 

Skandinávie ovládnout slovanská území mezi Odrou a Rusí podobně, jak se to vcelku bez 

větších sporů předpokládá u předků rurikovské dynastie v Rusku.1280 

                                                           
1275 Je možné zmínit například zprávu Fuldských análů z roku 872 (srov. výše pozn. 1156), které 

mezi českými knížaty zmiňují jistého Hermanna. Jeho jméno může být chápáno jako doklad 

možných smíšených sňatků mezi Čechy a sousední germánskou elitou. Wihoda 2018, s. 139 jej 

dokonce považuje za křesťana. O žádném sňatku nás ovšem prameny vůbec neinformují – zřejmě 

prostě nešlo o tak významnou nebo výjimečnou záležitost. 
1276 Například u nejstarších generací Přemyslovců silně schází informace o manželkách. 

S výjimkou legendami vyzdvihované Ludmily a její sokyně Drahomíry známe jen některá jména, 

jež byla – jak jsem zmínil výše – často jen dosti sporně vyčtena z přemyslovských denárů. 

O původu Biagoty, Adivey a Emmy se vede mnoho spekulací, které nezřídka končí i popřením 

jejich existence vůbec. Po mém soudu je velmi pravděpodobné, že Spytihněv I. či Boleslav I. měli 

manželku bavorského původu – časté aliance těchto knížat musely být alespoň občas podpořeny 

sňatkovými dohodami. Souvislá řada historicky známých českých kněžen začíná až (stále velmi 

enigmatickou) Boženou (srov. zprávu KČK z pozn. 1270). 
1277 Srov. výše v pozn. 1258. 
1278 Viz např. Pech 2015, s. 130. Asi nejzajímavější je případ jistého Přibyslava, slovanského 

velmože a válečníka po jistou dobu zapojeného do bojů o Branibor. Jeho ženou byla dokonce 

členka markraběcího rodu a sestra druhé ženy Měška I. – Matylda z Haldensleben (viz např. Pac 

2017, s. 235-236). Přibyslavův bratr nosil germánské jméno Liudolf a byl křesťanským klerikem, 

což mu ovšem nebránilo se po smrti bratra mstít na Sasech (celý zajímavý příběh popisuje KDM 

IV, 64(42), s. 204-205). 
1279 Tuto původně německou tezi ještě naposledy zmínila francouzská badatelka M.-M. de Cevins 

2013, s. 75. Obecně ji ale mohu označit za opuštěnou. 
1280 U Arpádovců je samozřejmě podobná úvaha jen málo smysluplná, ovšem nutno říci, že 

multietnická povaha kočovných svazů připouští, že vládci maďarského svazu vůbec nemuseli 

pocházet z etnika, které původně opustilo ugro-altajskou pravlast, kterou lze předpokládat na 

základě lingvistické příbuznosti (srov. např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 78 a 252). 

Setkáváme se nicméně s úvahami týkajícími se přemyslovských knížat, která se měla do Čech 

dostat jako přímí příbuzní (sekundogenitura?) mojmírovské moravské dynastie (naposledy, pokud 

je mi známo, tuto starší Vlčkovu tezi komentoval vcelku souhlasně Galuška 1996, s. 123-125), 

která – připustíme-li i ty nejodvážnější teze – bývá zase někdy považována za „sásánovskou 



 
252 

  Na druhou stranu širší elitní vrstva nových středoevropských křesťanských území mohla 

být i vcelku výrazně multietnická.1281 Především kvůli osobám Tuny a Gommona,1282 

vystupujících v českém prostředí, se ve střední Evropě předpokládá přítomnost určitého 

množství elitních námezdních bojovníků i ze vzdálenějších oblastí, především ze 

Skandinávie.1283 Zmíněna byla několikrát i vcelku pravděpodobná multietnická povaha 

špiček ve vznikající uherské říši – krom už dobových informací o příchodu cizinců 

z různých zemí1284 existuje celá řada tezí o původu uherské šlechty, které hledají v tom či 

onom aristokratickém rodu původní slovanské (moravské či nitranské) rody.1285 Do jisté 

míry bývá u všech středoevropských říší považována za samozřejmou i přítomnost 

germánské (říšské) vojenské aristokracie. Ta se mohla objevit na nově christianizovaných 

územích jako doprovod manželek vládců pocházejících z těchto prostor,1286 dále jako 

vojenští specialisté, získaní od říšských spojenců,1287 nebo prostě jen jako námezdní 

dobrodruzi, kteří se mohli v novém prostředí snáze vypracovat. Ve hře dokonce jsou i 

maďarští námezdní bojovníci u slovanských knížat.1288 Pozdější zprávy zmiňují také 

                                                                                                                                                               
emigraci“ z rozbité perské říše (lze tak teoreticky shrnout jinak ještě opatrné teze popsané 

v Klanica 1994, s. 59-69). 
1281 Viz např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 36 a 252 a dále, zdůrazňující silnou roli 

imigrace v etatizačním procesu. 
1282 ŽUV 4, s. 34-35. Legenda Fuit jména vrahů neuvádí. 
1283 Antropologické výzkumy v poslední době omezují předpokládanou přítomnost těchto 

skandinávských válečníků v přemyslovské domácnosti na velmi málo početnou nejbližší tělesnou 

stráž panovníka či několik „kuriózních“ námezdních bojovníků, kteří spíše ozvláštnili knížecí 

vojsko, než aby byli jeho stabilní a početnou součástí (jeden z bojovnických pohřbů na předpolí 

Pražského hradu byl skutečně identifikován jako muž severoevropského původu, jedná se ovšem 

spíše o jednotlivý nález; věc bohužel ještě nebyla publikována v odborném tisku – za potvrzení 

vděčím dr. Janu Frolíkovi). V Polsku je ovšem samozřejmě tato teze stále na místě už pro 

geografickou blízkost druhého břehu Baltu, ale potvrzují ji zřejmě i archeologické nálezy (srov. 

výše pozn. 120). Družinu Měška I. lze s ohledem na výzbroj označit za „severské bojovníky“ – ať 

už původem, nebo výbavou. 

K obojímu Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 258. 
1284 Zatímco anonymní notář vzhledem ke svému zaměření datuje jejich příchod už do doby vlády 

knížete Arpáda (ČUA 43, s. 92-93), pozdější kroniky jejich příchod spojují spíše se vznikem 

nového řádu za prvních dvou generací křesťanských Arpádovců (ČHU této problematice věnovala 

zvláštní část textu v kap. 76-94, s. 158-175, již částečně přejaly i MK14 37, s. 294-295 a dále 

konkrétní výčet až po kapitolu 53, s. 303-304). Problematice přijímání hostů se věnovala i 

„učebnice“ pro kralevice Imricha – Štěpán I. v ní přijímání cizinců výrazně doporučoval s tím, že 

jde o činnost, jež ale má být plně pod kontrolou krále (viz KMN 6, s. 624-625). 
1285 Navzdory přesvědčení středověkých pramenů, že se jednalo o původem německé příchozí (viz 

ČHU 78, s. 162-163 a MK14 41, s. 297), je nemalá část slovenské literatury přesvědčena, že 

příšlušníci rodů Hontovců a Poznanovců byli původní „nitranskou“ aristokracií (naposledy 

Steinhübel 2016, s. 330, v případě Honta o něco rezervovaněji na s. 340). Srov. také pozn. 1111. 
1286 Srov. výše pozn. 956. 
1287 Zdráhám se použít slovo „poradce,“ které implikuje asociace s dobou poloviny 20. století, i 

když je nasnadě i úvaha, že role těchto vojenských specialistů mohla být podobná. Často mohli 

více či méně otevřeně hájit zájmy spíše svých původních pánů, a to i proti zájmům svých nových 

chlebodárců. V nových zemích mohli hosté šířit západní styl správy, např. písemnou kulturu listin 

(v Uhrách je např. u prvních listin jednoznačně znát vliv kanceláře Oty III. – viz Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 157). 
1288 Srov. výše u pozn. 534. 
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italského šlechtice Deodata, který se měl stát vysokým hodnostářem u arpádovského 

dvora.1289 Možností je tedy nepřeberně. 

  Existence takové mezinárodní elitní vrstvy byla podpořená také přítomností nemalého 

množství cizího kléru,1290 případně dalších cizinců zapojených do budování nového 

projektu (odborníci na ražbu mincí, stavbu kamenných budov atd.). Nebál bych se tedy 

konstatovat, že v rámci „státní organizace“ (tj. v úzké skupině elit pohybujících se 

v prostředí „dvora“ či jeho lokálních dependancí) se musela nutně utvářet specifická 

multinárodní neřkuli multikulturní atmosféra. Tuto myšlenku je třeba mít na zřeteli i 

v momentě, kdy budeme posuzovat např. různé revoluční události v rámci krizí konce 

10. století: Zatímco etatizace a christianizace umožnily vznik podobného fenoménu, 

různé „pohanské reakce“ se proti příchodu velkého množství cizinců mohly do značné 

míry vymezovat. „Státní projekty“ 10. století byly ovšem každopádně z našeho pohledu 

dosti multietnické. 

  Samotné vztahy mezi říšskými a slovanskými či maďarskými velmoži se zřejmě výrazně 

zakládaly na osobních kontaktech, dost možná na vazbách mezi přímými sousedy. 

Sledovat to můžeme jak v případě Čechů a Maďarů, u nichž dominují kontakty 

především na Bavorsko (v maďarském případě dokonce jednoznačně potvrzené sňatkem 

mezi Štěpánem I. a sestrou budoucího císaře Jindřicha II. Gizelou), tak v případě 

polských a většiny polabských velmožů, kde jsou hledány především vazby na Sasko, ale 

později v případě Polska a Měška II. i na Porýní. Tato personalita vztahů se svým 

způsobem udržovala i v době, kdy Říši samotnou už jednoznačně kontrolovali císaři 

z rodu Otonů. V praxi složité vnitroříšské politiky tudíž většinou slovanští a maďarští 

mocní stáli na straně svých stabilních místních partnerů i v momentě, kdy hrozilo, že se 

jejich spojenci dostanou do konfliktu s centrální mocí. Sledujeme to především v případě 

diskutovaných vzpour Jindřicha Svárlivého,1291 jenž měl po většinu času Čechy na své 

straně (Boleslav II. se naopak zřejmě vždy jen pracně smiřoval se saskou otonskou linií 

vlády). Skutečným zlomem pak prošly polsko-říšské vztahy na počátku nového století, 

kdy po smrti Oty III. vymřela saská dynastie v přímé linii a na trůn usedl zástupce 

bavorské větve. Dosud velmi slibně se rozvíjející vztah Boleslava Chrabrého s říšským 

vedením se prakticky obratem proměnil v sérii konfliktů, provázených podporou 

rebelující saské šlechty.1292 Na místo nového podporovatele a chráněnce hlavy Říše se 

dostal Štěpán I. a částečně i o moc připravení přeživší Přemyslovci. Svou zmínku si jistě 

                                                           
1289 MK14 38, s. 295. 
1290 Srov. např. zprávy hagiografů, které budu ještě uvádět níže (pozn. 1688). Srov. také Sikorski 

2015 či Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 116 a 122. Příchod kněží zvenčí byl v dané 

epoše hlavním a bezmála jediným způsobem christianizace (tak Berend 2007b, s. 4). 
1291 Srov. odpovídající pasáže kapitol 5.3.9 a 5.3.10. 
1292 Srov. odpovídající části kapitoly 5.3.12. 
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zaslouží i role polabských knížat – u těch jsme již zmínili tendování k aliancím se saskou 

šlechtou, tedy přinejmenším s tou její částí, která byla ochotná bojovat proti otonské 

samovládě, jež nutně znamenala i expanzi na slovanská území. Rebelující Billungové si 

velmi snadno nacházeli spojence na druhém břehu Labe a jejich pohyb „za hranicí“ se 

vyznačuje až překvapivou lehkostí. Rostoucí odtrženost slovanských knížat od říšské 

politiky zřejmě spočívá především v roztříštěnosti a nejistotě jejich vlády, jakož i stále se 

vracejícím pohanství, což znamenalo především nedostatek prestiže pro uzavírání 

rovnocenných aliancí s vyššími vrstvami říšských velmožů a následně určitou frustraci 

slovanské reprezentace, ohrožené přímou expanzí Sasů. Náboženství je tu možná spíše 

lakmusovým papírkem než příčinou krize. Symptomatické poté je, že role knížat 

v pohanském kmenovém státním systému Polabí spíše upadla. 

  Přes průběžné větší či menší vojenské konfrontace s Říší tendují nakonec všechny tři 

perspektivní státní jádra k průběžné spolupráci s říšskou nobilitou na různých úrovních, 

vedoucí ve výsledku k prakticky „oficiální“ spolupráci s Říší jako takovou. Z této úvahy 

je samozřejmě třeba vyjmout vztahy s Maďary před rokem 955, nicméně po roce 970 

sledujeme velmi rychlé zapojení arpádovských Uher do stejného systému. Občas jsme 

v pokušení popisovat východní sousedy Říše jako součást říšského milieu do té míry, že 

role slovanských a později maďarských vládců splývá s rolemi říšských vévodů1293 či se 

alespoň mísí s pozicí markrabat.1294 

  I některé zmíněné vojenské konfrontace mezi Říší a jejími významnými sousedy totiž 

v dané době řečeno vulgárněji nepřevyšují míru „standardní dobové interakce“, 

srovnatelnou i s občasnými konfrontacemi říšské špičky s některými říšskými vévody 

(opět s nutnou výjimkou Maďarů, považovaných do roku 955 jasně za obecného 

nepřítele).1295 I v dlouhotrvající válce mezi Jindřichem II. a Boleslavem Chrabrým se 

často dává přednost vyjednávání a žádná ze stran prakticky nesahá k brutálnějšímu 

postupu, který vidíme při častých zúčtováních s poraženými pohanskými Slovany či 

Maďary.1296 Obraz skutečných vztahů s polským sousedem navíc pro nás poněkud 

zamlžuje fakt, že nejzásadnější pramen pro tuto epochu – Dětmar z Merseburku – byl i 

                                                           
1293 Rozhodně tak lze chápat např. pozici Boleslava I. v době kolem bitvy na Lechu. 
1294 Ostatně v záznamu o úmrtí Měška I. v Annales necrologici Fuldenses je polský kníže uveden 

jako marchio (viz MGH, SS XIII, s. 206). Měšek mohl skutečně na čas ovládnout Severní Marku, 

nebo tak mohla být z Říše prostě chápána jeho vláda nad Slovany nad Wartou (k oběma tezím 

naposledy Pac 2017, s. 242-243 a Jurek 2015, s. 45-46). 
1295 Asi nejpřímější ukázkou takové situace je moment, kdy Boleslav II. v bojích proti Měškovi 

sice úspěšně zajme říšskou intervenční sílu, ale nakonec se neodváží svým rukojmím ublížit, ani 

když ho k tomu v psychologické hře před bitvou vyzve jeho oponent (srov. výše pozn. 893). Snad 

podobně je už na tažení roku 929 zřetelně znát různé zacházení s podmaněnými Slovany (srov. 

rozbor tažení v kapitole 5.3.4). 

K archetypálně nepřátelské pozici Maďarů např. Grabowski 2018, s. 216-222. 
1296 Vedle již zmíněných případů zacházení s Maďary a s Dalemnici je možné ještě připomenout 

nelítostnou popravu zajatých Obodritů v roce 955 (srov. události zmíněné prameny v pozn. 738). 
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s ohledem na Jindřichovy zásluhy o jeho domovské biskupství jednoznačně oddán vládci 

Říše a Boleslava Chrabrého nemohl vidět jinak než jako zrádce a nepřítele.1297 

 Naopak přítomnost slovanských vojenských kontingentů na větších válečných taženích 

Otonů dává tušit, že můžeme mluvit o tom, že slovanská knížata 10. století vrůstala do 

struktur Říše naprosto bez problémů, byť jejich účast zmiňovaly prameny často zvlášť.1298 

Jejich dikce ovšem tyto slovanské spojence nelíčí jako výrazně cizí fenomén a např. 

v bojích na Lechu účast Čechů Widukind nijak nekomentuje (krom jejich osudu 

v boji).1299 

  Na druhou stranu žádný z pramenů doby ještě nikdy jednoznačně nepojmenovává území 

Polska, Čech a Uher jako jasnou součást Říše. U Widukinda z Corvey ani nemůžeme 

očekávat podobnou úvahu, neboť pro saského mnicha sloužícího saským vládcům bylo 

domovinou pouze Sasko samé, a i z jiných říšských vévodství se Ota I. vracívá „domů“ 

do Saska.1300 Odlišnost vlády v Říši a na územích Slovanů naznačuje i Widukindovo 

užívání termínu „rex“, tedy „král“ pro Svatopluka, Václava, Boleslava a Měška – tedy 

termínu, který rámcově označuje nezávislého vládce. Na druhou stranu ovšem stejný 

autor nemá problém prezentovat vládu Oty I. jako vládu nad jinými králi (typicky 

v případě Konráda Burgundského nebo Berengara).1301 Měšek je Dětmarem označen jako 

poplatný Otovi, nicméně i zmiňované území (označující navíc podle klasických výkladů 

jen část Měškovy domény1302) je zřejmě zbytku Říše spíše vzdáleno. 

  Ani u pozdějších kronikářů nezaznamenáváme jednoznačné tendence považovat 

sousední oblasti přímo za území Říše. Přesto se zdá, že desetiletí spolupráce mezi Čechy 

a Bavory, jakož i české podřízenosti Řeznu v církevních ohledech, založila zvláštní vztah 

Čechů k Říši, který postupně vyplynul v připojení Čech k říšskému území jako takovému. 

Výraznou změnu v tomto směru sledujeme až během krize vlády v Čechách roku 1003, 

která vyústí v lenní slib krátce vládnoucího knížete Vladivoje.1303 Jedná se zřejmě 

skutečně o bezprecedentní krok, nicméně je otázkou, nakolik v tomto směru proměnil 

chápání vztahu Čech a Říše jako spojitého prostoru. Spíše se mohlo jednat o nebezpečný 

trend v oblasti vzájemného vztahu hlav českého knížectví a Říše samé. Do této doby 

                                                           
1297 Srov. například jeho nářky nad povýšením Boleslava KDM V, 10(6), s. 232-233 či velmi 

negativní hodnocní jeho charakteru tamtéž VIII, 2(2), s. 494-495. 
1298 Je ale možné, že i v tom nebyly prameny důsledné, srov. například informace o bojích na Řece 

Raxa proti Obodritům – o účasti Boleslavových vojáků se zmiňuje pouze Flodoard (srov. pozn. 

738). 
1299 Srov. výše pozn. 734. 
1300 Viz Beumann 1950, s. 227. 
1301 DSW II, 35, s. 94 a III, 10, s. 109-110. 
1302 T. Jurek (srov. citace výše v pozn. 305) nedávno ovšem vyslovil přesvědčivý názor, že 

Dětmarovo „usque in Vurta“ ve skutečnosti popisuje celé „legální“ panství Měška I., a zdůrazňuje 

pouze, že v očích Sasů neměl piastovský kníže právo expandovat do Pomoří. 
1303 Viz výše pozn. 1014. 
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každopádně nelze ani počítat Čechy jako jednoznačnou součást říšského území, ale ani 

mluvit o jednoznačné „nezávislosti“ přemyslovských panovníků. 

  Typickou je v tomto případě úloha Boleslava I. Ukrutného, který sice nemalou část své 

vlády vystupoval jako bezmála samostatný vládce, navíc v napjatém vztahu s otonským 

sousedem, nicméně v roce 950 se zřejmě i formálně podřídil Otovi I.1304 a konsolidace 

vztahů s ním nese rysy sledovatelné i u povstalých říšských vévodů nebo členů 

panovnického domu. Boleslav byl tedy zároveň pevnou součástí širšího těla Říše, jeho 

účast na říšských podnicích 50. a 60. let 10. století je pravidelná a vyrovná se účasti 

říšských vévodů. Na druhou stranu jeho území se nikde jednoznačně nepokládá za 

součást Říše a o jeho vladařských úspěších se dovídáme pouze zprostředkovaně. Jistá 

bariéra tedy mezi jeho politickou pozicí a zbytkem Říše existovala. U ostatních dvou říší 

byl zmíněný vztah ještě volnější a zřejmě nikdy nedospěl k tomu, aby se, byť jen 

náznakem, území Polska či Uher počítalo mezi území říšská. 

  Po mém soudu nemá smysl, abychom pro období 10. století rozvíjeli úvahy o lenním 

svazku mezi kteroukoliv částí středoevropské triády a Říší. Specifický institut lenní vazby 

do značné míry vyplňoval úvahy starší generaci badatelů, zejména pokud jde o vztah 

Čech a Říše (respektive českého a říšského vládce, protože venkoncem šlo vždy o vztah 

čistě osobní). Pro toto období až do již zmíněného roku 1003 ale schází jakékoliv indicie, 

že byl tento institut použit pro uspořádání vzájemných vztahů. Pro popis lenního vztahu 

či větší závislosti schází v 10. století jedna základní vlastnost, která by naznačovala 

možnost, že osobní závislost přecházela do lenního vztahu – nesetkáváme se s jediným 

případem, kdy by bylo ve hře „zbavení úřadu“. Otoni se vůči svým sousedům chovali 

jednoznačně nadřazeně, přesto ale nikdy nesáhli po pokusu instalovat v sousední zemi 

panovníka podle vlastní volby. To se poprvé objevuje až v 11. století, nedlouho po první 

přímé zmínce o udělení Čech v léno. 

  Pokud bychom měli hledat nějaký specifický institut, který by mohl osvětlit osobní 

vztahy mezi hlavami středoevropských říší a panovníkem otonské Říše, navrhl bych 

místo léna1305 spíše termín „amicitia“, tedy přátelství. Jedná se o již archaický termín,1306 

                                                           
1304 Srov. výše kapitolu 5.3.7, pozn. 719. Widukind se při popisu tohoto obřadu dovolává de facto 

právní symboliky soudního procesu, v němž je Boleslav obžalován a poddává se soudu Oty I. 

Kronikář si dokonce odpustí svou obvyklou formuli „rex regem alloquitur“, již použil v případě 

setkání Jindřicha s Rudolfem Burgundským a Oty s Berengarem srov. DSW I, 39, s. 58 a III, 10, 

s. 110. Fakt, že v druhém případě je Berengar v podobné roli jako předtím Boleslav, nicméně jeho 

královský titul je zdůrazněn i v kontaktu s Otou, naznačuje, že Widukind mohl rozlišovat 

korunovaného Berengara od „prostého“ krále Boleslava. Nicméně ve výsledku musíme opět celou 

sondu uzavřít s tím, že Widukindovy formulace jsou příliš nepevné na to, abychom je mohli použít 

pro skutečný politicko-právní rozbor. 
1305 K lennímu výkladu vztahu Čech a Říše se naposledy vrací Razim 2017, s. 122-130 jako 

k nejlepšímu možnému modelu, který si získal obecnější přijetí. Pro Polsko tamtéž, s. 140. 
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který označuje jednoznačně pozitivní vztah, jenž je demonstrován i navenek a v dané 

době se řídil zřejmě určitými společenskými konvencemi a byla s ním spojena i určitá 

vzájemná očekávání. V době, kdy se právní terminologie měnících se politických vztahů 

ve střední Evropě teprve hledala, jde asi o jediné výslovné označení, které bychom mohli 

s těmito vztahy spojit. Zmiňován je přímo ve vztahu Měška I. s Otou I. u Widukinda 

z Corvey.1307 Přátelský vztah zde v žádném případě nemusel implikovat rovnost obou 

vládců – přátelství nabízel konec konců Ota i jeho otec Jindřich1308 svým vévodům jako 

prostředek konsolidace rozbouřených domácích vztahů, přičemž jistá nerovnost obou 

stran v tomto vztahu byla rozhodně od počátku předpokládána. Srovnání role Měška ale i 

dalších panovníků východních říší s pozicí říšských vévodů (zejména takovou, jak zřejmě 

vypadala za dob konsolidace Říše pod vládu Jindřicha Ptáčníka) se ovšem stále nabízí.1309 

Není od věci předpokládat, že velmi podobné vztahy mohly posléze vázat hlavu Říše 

s ostatními představiteli jeho východních sousedů. Proto bych na půdorysu tohoto 

uspořádání hledal i očekávání, která mohly obě strany mít od vzájemných vztahů před 

postupným prosazováním lenního institutu v 11. století. 

6.4.1. Quedlinburský sněm – první skutečný středoevropský systém 

  V rámci historické literatury převažuje určitá tendence považovat za vrchol 

středoevropské politiky, zejména pokud jde o vztah Říše a ostatních území na tomto 

prostoru, epochu kolem roku 1000.1310 Tento pomyslný vrchol ovšem nestojí ve 

vzduchoprázdnu a rozvoj vzájemných vztahů otonských suverénů Říše s dalšími 

mocenskými centry ve středu Evropy měl dlouhou a proměnlivou podobu. V dějinách 

10. století navíc můžeme najít další vrchol, který může z určitého úhlu pohledu 

představovat podobně důležitý bod, dokonce možná i bod v celkovém hodnocení 

důležitější. 

                                                                                                                                                               
Problém je ovšem s mnohoznačným výkladem některých souvisejících pojmů – Razim si 

například obvykle všímá termínů jednoznačně dle něj indikujících vazalitu jako např. fidelitas. 

Tato „věrnost“ ovšem dle jiných badatelů (srov. např. Jurek 2016, s. 36) nemusí zejména 

v narativních pramenech znamenat onu lenní věrnost, ale prostou „důvěryhodnost“ ve vzájemných 

vztazích bez dalšího právního významu. Po mém soudu jsou prameny dané doby pro vyslovení 

jednoznačných soudů prostě nedostačující. 
1306 Dějiny tohoto pojmu v dané epoše zpracovala Epp 1999, pro dobu otonské vlády pak 

přehledněji Kaeding – Kümmerlen – Seidel 2000, s. 266-268. 
1307 DSW III, 69, s. 144. Viz též Pleszczyński 2004. V souvislosti česko-říšských vztahů se termín 

objeví až v 11. století (Razim 2017, s. 320). 
1308 Viz výše pozn. 633. 
1309 Obecně vzato i Razim 2017, s. 128, 139 a 317. Připomínám ovšem, že i ve vztahu k vévodům 

se s jistotou lenní terminologie objevuje až později, a pokud mohu soudit, v dobových pramenech 

je nenalézáme. 
1310 Srov. „optimistické“ tituly zmíněné v kapitole 5.3.13. Současná historická debata je ovšem 

také poněkud v zajetí milenijních oslav, které se před 20 lety odehrály. Z literatury, která se v této 

souvislosti objevila, čerpáme dodnes. 
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  V roce 973 se sešel skutečný „středoevropský“ sněm v Quedlinburku. Prameny tomuto 

sněmu přisuzují různou míru závažnosti.1311 Shoda ovšem panuje na tom, že na tomto 

sněmu proběhlo velké shromáždění zástupců národů říšských a s Říší spřátelených. Sněm 

de facto demonstroval míru a rozsah otonské moci a konexí. Vzdor důležitosti, kterou 

tradiční středoevropská historiografie přisuzuje roku 1000 a událostem kolem této doby, 

je podle mě daleko inspirativnější a pro střední Evropu 10. století reprezentativnější 

událost právě quedlinburské setkání. Jednalo se především o oslavu Velikonoc, která byla 

v otonské době hlavním termínem reprezentace a demonstrace královské moci. Otoni se 

zde obřadně hlásí k pozici křesťanských králů, zástupců Krista a ochránců církve.1312 

Sněm potvrzuje výdobytky dosavadní politicko-diplomatické a misijní kampaně prvních 

Otonů, dobře definuje rozsah jejich moci a představuje setkání starého křesťanského 

světa s novými vládci, kteří se rozhodli zapojit do vzniklého systému. Je to podle mě 

právě tradice roku 973, ke které se mohou odvolávat pozdější vládci, včetně Oty III., 

když (a pokud) hodlají vytvořit stabilní středoevropský politický projekt.1313 

  Příznačné je srovnání této události s dobou kolem roku 1000. Zatímco quedlinburský 

sněm obvykle hraje v tomto kontextu spíše druhé housle, zejména v historiografických 

pracích, při popisu dění kolem roku 1000 vlastně podobná událost prakticky schází. 

Hnězdenské setkání Oty III. s Boleslavem Chrabrým jistě představuje impozantní a pro 

politiku obou říší důležitý moment, navíc je součástí větší akce (což bývá v literatuře 

často opomíjeno).1314 Lze ho ovšem popsat také jako poněkud experimentální počin, 

kterému v důsledku schází patřičný dosah. Ambice a aspirace otonského dvora kolem 

roku 1000 byly samozřejmě nesporně rozsáhlé, nicméně jsem stále silně skeptický 

k tomu, že předpokládaný systém císařství ovládajícího střední Evropu jako podřízená 

království byl v této době promyšlen a doslova formulován tak, jak část stávající 

historiografie předpokládá.1315 Zatímco v Quedlinburku roku 973 můžeme chápat 

jednoznačně dynamiku vztahů i úsilí jednotlivých účastníků sněmu, jakož i nespornou 

roli císaře jako mediátora těchto vztahů, v roce 1000 se veškeré dění ve střední Evropě 

zřejmě odehrávalo velmi separátně, a pokud můžeme soudit – docela nahodile. 

  Při srovnání míry dopadu, který měly oba politické programy – tedy středoevropské 

uspořádání petrifikované na quedlinburském sněmu roku 973 a renovatio roku 1000 – na 

vztah Říše a sousedních východních území, jsem v pokušení prohlásit, že politický 

                                                           
1311 Srov. kapitolu 5.3.8, zejména pozn. 820 a dále. 
1312 K tomu srov. např. DSW III, 14, s. 111, kdy jedna z největších krizí Otovy vlády začíná právě 

ve chvíli, kdy králi je znemožněna důstojná oslava Velikonoc – ztrácí tak jednu z hlavních 

příležitostí k prezentování své moci navenek. 
1313 V literatuře k tomuto sněmu viz např. Razim 2017, s. 223-225, obecně Ranft 2006. 
1314 K tomu srov. počátek kapitoly 5.3.12. 
1315 Srov. zejména pozn. 983. 
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program roku 973 jednoznačně převyšuje svým momentálním i výsledným významem 

události roku 1000. Quedlinburský sněm demonstroval v praxi program prohloubené 

institucionální christianizace sousedních říší, jejíž perspektivu předurčovala úspěšná 

jednání s tamními vládci, kteří byli začleněni do širší otonské „Evropy“.1316 Systém 

zřejmě byl uzavřen zformováním tří nových diecézí na územích, jejichž christianizace 

byla sice v rozdílné fázi, ale u nichž už existoval zjevný předpoklad, že se tato 

christianizace uchytí a bude dále rozvíjet. I sotva započatá christianizace Maďarů už byla 

zřejmě pečetěná pevnější politickou aliancí, o níž ale máme jen nepřímé zprávy. 

  Sám Quedlinburk se pak na dalších zhruba 25 let stal nesporným centrem dění 

v „zaalpské“ otonské Říši a ve vnitřním i vnějším smyslu jejím reprezentativním hlavním 

městem.1317 Přestože s vládou a reprezentací Oty I. v Sasku a na severu Říše obecně bývá 

spojován spíš Magdeburk, i tento panovník vybral jako místo tak zásadního sněmu klášter 

spojený spíše s minulostí otonské vlády. Otonskou tradici nad hrobem Jindřicha ptáčníka 

tu zaštiťoval ženský konvent, jehož hlavou po dlouhou dobu byla jeho žena Matylda a 

později stejnojmenná vnučka. Právě tato otonská princezna1318 byla zřejmě jedním 

z hlavních činitelů, který se zasloužil o kontinuitu otonské vlády v krizových časech 

poslední čtvrtiny desátého století. I její osoba se zřejmě podepsala na tom, že se 

v Quedlinburku odehrávaly významné sněmy tohoto období v letech 978,1319 984,1320 

9861321 a 991.1322 Krom symboliky prostoru je třeba také počítat s určitou nutností 

respektovat dobová omezení logistiky – Quedlinburk totiž svou polohou výborně 

„vychází vstříc“ novým národům počítaným do říšského univerza a stanovuje tak nový 

střed zaalpského prostoru. 

  Oproti tomu na první pohled velmi slavnostní dění kolem roku 1000 sice reagovalo na 

další vývoj, jenž sice sliboval pokračování a rozšíření myšlenky spolupráce nových území 

s Říší, jakož i částečný rozvoj christianizace, nicméně na rozdíl od událostí spojených se 

sněmem v Quedlinburku chybí dějům roku 1000 především ono symbolické a univerzální 

završení. Intelektuální okruh kolem mladého císaře přirozeně kladl větší naděje do 

nadcházejícího dění a tuto myšlenku nové Evropy propagoval v dochovaných pramenech 

                                                           
1316 Zde používám termín, který užíval i Widukind z Corvey pro popis širší otonské vlády (např. 

III, 46, s. 127). Na rozdíl od říše Karlovců, kterou většinou charakterizoval popisnou trojicí 

Germánie, Galie a Itálie, tak popisoval i oblasti, které měly své vlastní vládce. Ti však 

nedosahovali majestátu jeho hlavních hrdinů – prvních dvou otonských králů. 
1317 Podobně např. Razim 2017, s. 223. 
1318 K této osobnosti viz naposledy především Jestice 2018, zejména s. 188-190. 
1319 Srov. např. výše kapitolu 5.3.9 a pozn. 844. 
1320 Vzbouřenecká korunovace Jindřicha Svárlivého zřejmě právě touto lokalizací chtěla 

demonstrovat uchopení dřívější otonské tradice prostřednictvím společného předka obou větví 

rodu, Jindřicha Ptáčníka. Srov. např. v kapitole 5.3.10 pozn. 877. 
1321 Na tomto sněmu se naopak demonstrovalo smíření Říše (a jejích sousedů) a návrat k tradici 

primogenitury (srov. výše pozn. 883). 
1322 Srov. výše pozn. 912. 
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s nezměrně větší silou. Jsem ale silně skeptický k názoru, že by rodící se systém vlády 

fungoval dlouhodobě, i kdyby nedošlo k brzkému úmrtí Oty III. Především komplikované 

ambice mladého vládce v Itálii musely nutně vést k tomu, že situace v severní části Říše 

by byla dlouhodobě neudržitelná.1323 Váha moci mladého Otona by ani se vší římskou 

pompou nevynahradila nedostatky dobové logistiky a Řím se prostě nemohl stát 

skutečným sídelním městem císaře, jenž by chtěl kontrolovat i sever Germánie.1324 

  Pokud zvažujeme konkrétní dění, historická věda v současné době především spíše 

odmítla myšlenku, že by v Hnězdnu roku 1000 došlo ke královské korunovaci.1325 

Boleslav Chrabrý se své koruny dočkal roku 1025,1326 a právě tato „druhá koruna“ 

představuje jednoznačný argument proti úvaze, že akt v Hnězdnu byl už současníky jako 

korunovace chápán. Vybudování arcibiskupství ve Hnězdnu pak bylo událostí, u níž 

nejsme schopni ani jednoznačně potvrdit, že šlo o počin dlouhodobě promyšlený.1327 

Navíc ve srovnání obou povýšení světské i církevní moci v Polsku s obdobnými 

událostmi v Uhrách vidíme zcela odlišné rysy jak v míře zainteresování císařského, 

papežského a „domácího“ prostředí, tak ve způsobu prezentace a trvanlivosti těchto 

počinů. Otázka také zní, do jaké míry by pro Otu a severní říšské velmože byla 

dlouhodobě snesitelná objektivně pokračující expanze Boleslava Chrabrého. V Uhrách se 

oproti tomu odehrály děje daleko méně vzbuzující zájem současníků – už pro přímou 

neúčast Oty III. – ale v důsledku daleko nespornější a trvanlivější. 

  Nikde v celém průběhu dějů kolem roku 1000 navíc nenacházíme určení jednoznačné 

role, kterou by měly hrát Čechy jako dlouhodobý, byť poněkud komplikovaný spojenec 

Říše. Předpoklad, že Čechům se podobné pocty nedostalo jen proto, že se momentálně na 

krizí zasaženém přemyslovském dvoře potírali tři znesváření synové Boleslava II.,1328 po 

                                                           
1323 A saští šlechtici hleděli na počínání Oty III. v Itálii s jistou nelibostí a skepsí, kterou za ně 

vyjádřil například Bruno z Querfurtu, když hodnotil císařův život v ŽPB 7, s. 226-229. Podobně 

lze uvést celkový pohled na politiku Oty v Dětmarově kronice, zejména pokud jde o povyšování 

polského vládce Boleslava (viz výše pozn. 1297). 
1324 Jindřich II. po smrti svého vzdáleného bratrance určil svým reprezentativním sídlem Bamberk. 

Geograficky tak opět upravil střed vládnutí tak, aby ležel v jeho původní doméně – severním cípu 

Bavorska –, ale stále velmi blízko onomu na východ obrácenému centru Říše za vlády Oty I. 
1325 Teorie vychází z neurčité informace o věnování královské čelenky, kterou čteme pouze 

v polském prameni KČP I, 6, s. 36. Částečně by se mohla opírat i o denáry s titulem REX 

u Boleslavova jména, které zcela jistě korunovaci předcházejí (nedávno bylo ovšem konstatováno, 

že mohlo jít o jakousi ideovou přípravu celého aktu – viz Suchodolski 2012, s. 36, 67 a 280 nebo 

Urbańczyk – Rosik 2007, s. 291). V nejnovější literatuře za myšlenkou královské korunovace stojí 

především Fried 2014, s. 45, ale nacházíme ji třeba i u T. Petráčka (2015b, s. 135); podobně i 

Padberg 2009, s. 164. Korunovaci v Hnězdnu výslovně odmítl např. Ożóg 2016, s. 159 (i když se 

staví za možné úsilí Boleslava získat korunu, jak je popsáno v LŠH: viz tamtéž s. 175-178 a pozn. 

988). Poněkud kompromisně pak Žemlička 2016b, s. 15. 
1326 Srov. výše pozn. 1053. 
1327 Srov. odpovídající pasáže kapitoly 5.3.12. 
1328 Starší vidění vnitrodynastické krize jako hlavní příčiny „vynechání Čech“ z programu 

renovatio tlumočí naposledy Žemlička 2017, s. 39. 
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mém soudu vychází jen z povrchní chronologie: V roce 1000 měl Boleslav III. ještě 

situaci v Čechách (a na Moravě), pokud můžeme soudit, relativně pevně v rukou. Po 

prvních ztrátách území, která ovšem můžeme označit za svým způsobem obvyklý scénář 

nastupující po smrti panovníka, se situace na několik let zklidnila. Boleslav III. měl 

z pověření otce dokonce zakládat klášter na Ostrově u Davle.1329 Chronologie popsaná 

v kronice Dětmara z Merseburku dokonce naznačuje, že k prvním prokazatelným sporům 

s bratry došlo až v době, kdy se vystřídala v Říši vláda.1330 Není tedy důvod představovat 

si počátek vlády Boleslava III. ihned jako totální úpadek struktur, a nebyl tedy ani důvod 

Čechy v této době z celého systému – šlo-li o systém – úplně vyjímat (i když pozici 

hlavního spojence Říše na východě Přemyslovci jistě nenávratně ztratili). Pokud bychom 

naopak přijali myšlenku, že arcibiskupství spojené s osobou mučedníka Vojtěcha bylo 

určeno původně pro Prahu,1331 nabízí se zase otázka, jakou roli mělo tedy hrát Hnězdno a 

nesporně silnější říše Boleslava Chrabrého. Myšlenka tří korun a tří metropolí je tedy 

lákavá, ale nese v sobě mnoho trhlin.1332 

  Nakonec je třeba také poznamenat, že Ota III. mohl ve všech případech sehrát spíše 

pasivní roli a aktivita může být připsána na vrub Štěpána a Boleslava Chrabrého.1333 Ani 

jeden ze sledovaných trendů pak nemůžeme hodnotit v jeho dlouhodobém dopadu kvůli 

tomu, že cokoliv se začalo kolem roku 1000 rodit, bylo v roce 1002 přerváno úmrtím 

Oty III. Možná je to nakonec právě brzká smrt císaře, která pomohla vytvořit legendu 

spojenou s politickou situací kolem roku 1000. Jen kvůli ní totiž nebyl čas jakékoliv 

plány zhodnotit v konfrontaci s realitou a udržitelností daných záměrů. Každý badatel si 

také může plány roku 1000 vykládat zcela po svém, protože nemusí hodnotit jejich 

realizovatelnost – neúspěch se prostě svede na náhlou smrt císaře. 

  Je to ale právě srovnání všech tří „roků 1000“, které nás vede k jistým pochybnostem. 

Národní literatury polská a maďarská zdůrazňují toto datum jako významné a přínosné a 

připojují k tomu úvahu, že se jednalo jen o část většího plánu. Srovnání průběhu dění 

ovšem zcela vylučuje, aby takto probíhající události tvořily jediný spojitý plán, kromě 

snad jediného – udržet na východě Říše alespoň rámcový prostor spřátelených panovníků, 

kteří budou vtaženi do říšského života a za různé odměny a privilegia zůstanou Otonům 

přátelsky nakloněni. To je ovšem de facto už plán, který začal realizovat Ota I. 

v Quedlinburku. 

                                                           
1329 Srov. výše pozn. 87 a např. Razim 2017, s. 177 nebo Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 117. 
1330 Srov. v kapitole 5.3.12, pozn. 1012. 
1331 Srov. pozn. 975. 
1332 „Optimističtí“ badatelé (viz výše pozn. 983) se také většinou už omezují při popisu Otových 

plánů jen na dva politické partnery – Čechy jsou tedy z celého systému jaksi de facto vyjmuty. 
1333 Srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 110-111. 
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  V rámci stručného shrnutí je třeba říci, že z hlediska vztahů Říše a okolních území 

představuje Quedlinburský sněm roku 973 završení dlouhodobě budovaného systému, na 

němž bylo možné dále budovat a rozvíjet celou síť politických vztahů do nové míry. Ota 

III. převzal dědovy plány, ale sám rozvíjel spíše italskou kartu otonské politiky. Na sever 

od Alp byl tím, kdo skutečně formoval podobu říšských imperiálních vztahů 

k východním sousedům, jednoznačně jen Ota I. Z celého za jeho vlády vzniklého 

konglomerátu vztahů ve střední Evropě lze z dlouhodobého hlediska považovat za 

neúspěšný pouze projekt christianizace polabských Slovanů. Zde je ovšem konkrétní 

problém nutné hledat v tom, že saská šlechta pokládala nejbližší slovanská území za 

přirozený expanzní prostor a autonomie vývoje tu byla na rozdíl od Polska, Uher a Čech 

od počátku silně omezená. Ostatní prvky „quedlinburského statutu quo“ se udržely a dále 

rozvíjely i přes většinu krizí v počátku 11. století. Proti tomu projekt povýšení svatého 

Štěpána na krále a hnězdenské setkání Oty III. s Boleslavem Chrabrým – ve zkratce 

všechny prvky „systému roku 1000“ byly sotva v plenkách, když došlo k prvním krizím. 

Udržely se pouze výdobytky uherského krále, paradoxně spíše díky tomu, že Říše neměla 

síly do jeho politiky dále zasahovat. 

  Politická situace nastolená rokem 1000 tedy nedospěla do dlouhodobé rovnováhy, 

nevyvrcholila žádným univerzálním aktem a politické dění vůbec zdaleka nevykazovalo 

vlastnosti uzavřeného systému. Pokud tento systém teprve vznikal, pak se brzy na to 

otřásl v základech a vyjma uherské královské koruny a uspořádání uherské církve byly 

v dohledné době budovány všechny prvky znovu a na nových souřadnicích.1334 Základní 

uspořádání „zahraničněpolitických“ vztahů ve střední Evropě se však už nikdy nevrátilo 

v zásadě před milník, kterého bylo dosaženo roku 973 a který byl oslaven na posledním 

velikonočním sněmu za života Oty I. I pokud bychom tedy projekt renovatio imperii 

skutečně vykládali jako projekt rekonstrukce střední Evropy, musíme ho v důsledku 

označit za neúspěšný. V užších středoevropských souřadnicích a v rámci vztahů vládců 

námi sledovaného regionu s Říší byla daleko podstatnější doba prvního quedlinburského 

sněmu. 

6.5. Říše nebo stát? Vztah knížete a „usedlého zemědělského obyvatelstva“ 

  Důkladné sledování politických a společenských struktur raného středověku umožnilo 

moderním badatelům načrtnout hrubé obrysy sociální struktury raně středověkého 

obyvatelstva. Přesto však jde o bádání sledující silně disparátní vývoj různých sociálních 

                                                           
1334 Struktura polské církve byla s ohledem na konzervativní vliv kanonického práva přirozeně 

stále odvozována od uspořádání roku 1000, titul hnězdenského arcibiskupa zůstal dodnes živý, 

nicméně faktický obsah celého církevního uspořádání Polska se v průběhu 11. století několikrát 

změnil. 
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vrstev. Většina informací, které můžeme získat z písemných pramenů, se z celku 

obyvatel, kteří žili v dané době ve střední Evropě, zaměřuje především na elitu, která 

vystupuje ve státním vývoji 10. století, jak jsme již ukázali, doslova jako majetnická. 

Tato elita není pouze elitou vojensko-politickou, nýbrž i duchovní a ekonomickou. Na 

špičce vývoje stojí kníže, původně zřejmě vojenský náčelník, který ve své osobě postupně 

spojuje jak duchovně-mystickou, tak ekonomickou a vojenskou hlavní roli. Role knížete 

ve slovanských kmenech byla již zmíněna. Srovnatelnou roli ovšem zřejmě zastával i 

maďarský vládce Gejza, u nějž je knížecí titul sice jakousi terminologickou „berličkou“ 

využívanou historiografy, nicméně podstata jeho vlády, pokud ji jsme schopni z kusých 

zpráv posoudit, se velmi podobá vládě jeho slovanských sousedů – sám ostatně také řadě 

Slovanů vládl.1335 Z pohledu křesťanské církve se stává vyvoleným zástupcem vyšší 

entity, z pohledu vojenského je přirozeným vojevůdcem, ale i „otcem rodiny“ svých 

bojovníků,1336 v ekonomickém ohledu lze předpokládat, že je přirozeně chápán jako 

nejbohatší z aristokratů, dost možná faktický „vlastník“ celé říše.1337 Vedle něj stojí 

„státní aparát“ – představovaný špičkami elity duchovní (která jako jediná v praxi 

pronikla do písemných pramenů, neboť stála u jejich zrodu), bojovnické (která fakticky 

tvoři jen velmi početný kompars pramenných scén, ale je hmatatelně doložená 

„bojovnickými“ pohřby s ostruhami a mečem) a v neposlední řadě zřejmě ekonomické, 

o níž zatím máme jen velmi matnou představu.1338 

  Otázkou je, do jaké míry se v dané době na státním životě podílelo běžné obyvatelstvo 

„státu“. Jsme samozřejmě opět v pokušení vnímat celou situaci očima moderního 

„občanského zřízení“, kde přes veškeré politické dění v jádru stojí jedinec, jenž má své 

místo v rámci státní společnosti a jemuž je přes občasnou přezíravost věnována pozornost 

i těch nejvyšších státních úřadů. Přes veškerou snahu rozšířit historii 10. století 

o propracované sociální dějiny, popisující zároveň realitu výkonu moci v dané době, 

musíme ale konstatovat, že dosud spíše tápeme.  

  Hlavní problém spočívá v tom, že pro dobu 10. století (na rozdíl od počátku století 

jedenáctého) máme naprostý nedostatek adekvátních pramenů, který by pomohl 

                                                           
1335 V tomto kontextu je užitečné zmínit i zprávu Dětmara z Merseburku (KDM VIII, 4(3), s. 498-

499), že Gejzova žena byla jeho poddanými (a z jazykového hlediska šlo jistě původně 

o slovanské poddané) nazývána „beleknegini“, tedy beze sporu „bílá“ (tj. krásná, významná, 

nejvyšší – srov. Bělehrad, bílý hrad) kněžna či královna. 
1336 O významu prakticky otcovské role panovníka vůči celé vojenské hotovosti budu ještě hovořit 

dále v kapitolách věnovaných hospodářským záležitostem, srov. mj. pozn. 1574. 
1337 Majetnické zacházení s říšemi naznačují některé dokumenty jako DIu. Lze ho vycítit i ze 

zpráv, jako je Dětmarem zaznamenaná (byť téměř s jistotou fiktivní) řeč bojovníka Boleslava II., 

který předvídá zánik říše v případě smrti Boleslava II. (KDM IV, 12(9), s. 144-145). Osoba 

panovníka je tu s jeho říší bezmála ztotožněna. 
1338 Prameny tuto ekonomickou elitu okázale ignorují. Její existenci po mém soudu naznačují 

nálezy pokladů (srov. dále kapitolu 8.1). 
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rozklíčovat vnitřní správu říše a její sociální struktury. V literatuře časté zahrnování 

10. století do šířeji popsaného systému raného středověku po mém soudu pokulhává, 

neboť počátek 11. století představuje ve vnitřní správě nemalou cézuru. Označit některé 

instituce pozdější doby za archaické můžeme jen velmi nejistě a musíme při tom 

ignorovat změny, které se ve střední Evropě mezitím odehrály. 

  Na počátku 11. století vládnou ve střední Evropě bezmála současníci Boleslav I. 

Chrabrý, Štěpán I. a Břetislav I. Zatímco první dva ale získali do svých rukou říši v dobré 

kondici, v návaznosti na dění v 11. století a bez velkých destruktivních bojů s ostatními 

pretendenty, Břetislav přišel k moci až o téměř třicet let později v době, kdy se jeho 

území pracně vzpamatovávalo z krize – i díky momentálnímu úpadku jeho sousedů. Je to 

ovšem právě tento široký počátek 11. století, co v praxi oddělilo středoevropské říše od 

středoevropských států. 

  Základním rozdělujícím faktorem, který tu hrál po mém soudu nejdůležitější roli, je 

budování státní správy s ambicí kontrolovat celý ovládaný geografický prostor. Tato 

státní správa je zpočátku tvořená prostou soustavou hradů, kterou moderní věda nazývá 

„hradskou správou“. Hrady slouží jako reprezentativní body, kde je zastupován panovník, 

pomocí nichž také čas od času objíždí zemi, a kde jsou shromažďovány dávky. Stanovení 

pevných dávek také zřejmě představuje určité novum dané epochy. Všechny tyto úkony 

jsou spojeny pod pravomoc hradských správců – kastelánů či županů. Pandánem k této 

funkci jsou také místní kněží, snad arcipresbyteři, kteří zřejmě spravují oblast poddanou 

hradu jako svou velkofaru.1339 Podobné správní uspořádání se ve stejné době objevuje ve 

všech třech zkoumaných subregionech a představuje zřejmě špičku dobových správních 

možností. Regionální sídla slouží k reprezentaci panovníka ve všech jeho rolích – 

ekonomické, kultické, vojenské a politické. Praktickému výkonu správy odpovídá tzv. 

objíždění země, které v praxi umožňuje panovníkovi neztratit kontakt s regiony a zároveň 

konzumovat naturální dávky, jimiž živí sebe i svůj dvůr. 

  Není také zřejmě nahodilé, že právě v této době přelomového 11. století se v celé oblasti 

objevují první dokladované snahy o definici zákonů, jimiž se má jimi ovládaná 

společnost řídit.1340 Zatímco přemyslovská říše tyto normy přijala až poté, co si prošla 

dosti výraznou krizí, v Uhrách se zdá, že první stopy zákonodárství sahají už do doby 

překotné christianizace před první pohanskou reakcí. V Polsku náznaky s christianizací 

spojených zákonů v době vlády Boleslava Chrabrého ovšem spíše tušíme, jednoznačně 

                                                           
1339 Tato teze byla často kritizována (např. Čechura 2015, s. 26; Kalhous 2015c, s. 18-20 nebo 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 341), ale přesto lze tvrdit, že má stále své zastánce 

(např. Matla 2017, s. 107-110) a chybí jí odpovídající „konkurenční“ teorie. 
1340 Srov. výše kapitolu 5.3.13, konkrétní odkazy uvádím níže. K tomu více Berend 2007b, s. 29. 
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formulované zákonodárství spadá až do doby mnohem pozdější. Právě možnost 

odvolávat moc panovníka a její prosazování na různé zákony, jež byly obecně chápány 

jako norma, zřejmě významně charakterizuje přerod původních forem majetnické vlády 

do podoby, kterou můžeme už přesněji označit jako stát. S tím jak se totiž rozpíná 

panovníkova moc důsledněji na stále plnější množinu osob, které žily na jimi ovládaných 

teritoriích, z druhé strany přichází i možnost, že sama tato moc bude omezena vytvořením 

pevných norem, jež jim neumožňují rozhodovat o dění v jejich říši ad hoc. 

  Zákonodárství je samozřejmě výsostně christianizační element. Všechny výše 

zmiňované normy (či pokusy o ně) jsou pevně spjaty se snahou o zobecnění přijatého 

křesťanství, náboženství plně sjednoceného s římským právem. Zejména v Polsku se 

často zmiňuje především spojitost zákonodárství a prosazování christianizace1341 (je 

ovšem otázka, nakolik je kronikářská anekdota popisující drakonická opatření proti 

porušovatelům těchto norem autentickou). Jisté je, že v této fázi, pokud se christianizace 

vynucovala zákonem a měla se týkat i běžného obyvatelstva, se zřejmě vládci spokojili 

s určitou vnější konformitou danou jednoduchými právními předpisy.1342 Dá se dokonce 

říci, že první právní normy objevující se v Čechách bezmála obcházely reálné potlačování 

„lidového“ náboženství, s výjimkou nekřesťanských pohřbů.1343 

  Tato fáze legislativní christianizace zřejmě ještě ani nemohla být s úspěchem uplatněna 

vůči většinovému venkovskému obyvatelstvu. To naznačuje sám fakt, že koncem 

11. století proběhla v Čechách další vlna opatření proti lidové víře na vsích.1344 

V uherském zákonodárství se ve stejné době zajímavým způsobem objevuje negace 

                                                           
1341 Pro zdroje viz pozn. 1040. 
1342 Christianizace prováděná za Štěpána I. tak má skutečně ráz čistě normativní – na jedné straně 

se netrpí otevřené vystupování proti křesťanství, nicméně jedná se stále spíš o vnější konformitu 

bez výzev k hlubšímu vyučování (Bak – Bónis – Sweeney 1999, s. 3). Účast v kostele je povinná, 

pokud není třeba bdít nad ohništěm (tamtéž, s. 4). Zakazuje se při mši vyrušovat (tamtéž, s. 5) a 

každých 10 vsí má stavět kostel (tamtéž, s. 9).  Vnější kontrola očividně hraje větší roli než vnitřní 

akceptace víry. Přestože zákoník bojuje proti pohanským šamanům a čarodějnicím (tamtéž, s. 7-8) 

a zabývá se i chováním obyvatelstva v kostele, je nutno předpokládat, že tyto jeho části byly 

prosazovány v praxi jen těžce (např. archeologicky není možné větší množství těchto vesnických 

kostelů doložit a někteří badatelé jako Sikorski 2017, s. 218-219 neváhají mluvit o právní fikci; 

absence nálezů může být vysvětlena částečně tím, že byly postaveny ze dřeva – viz např. Berend 

2018, s. 17-18; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 346). Zdá se tedy skutečně, že nejprve 

byly – jen zdánlivě paradoxně – obyvatelstvu vydány pokyny ke „křesťanskému chování“, aby se 

až koncem 11. století objevily snahy vymýtit chování „pohanské“ (Barabás 2017, s. 134). Pokud 

k tlaku na christianizaci docházelo, mohlo jít o jeden z důvodů k výbuchu pohanské revolty, která 

je ale sama o sobě jistě dokladem toho, že křesťanství se ve společnosti ještě příliš neuchytilo. 

Není ani vyloučeno, že zákony pozitivně nakazující křesťanské chování byly mířeny spíše na elity, 

zatímco prohibice pohanských praktik mířila spíše na běžné obyvatelstvo. 
1343 Srov. výše pozn. 1041. Srov. i komentář Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 320-321. 
1344 Srov. popis vlády knížete Břetislava II., mezi jehož první činy měla patřit přísná protipohanská 

opatření – KČK III, 1, s. 161. K tomu Wihoda 2018, s. 134-135; Matla 2017, s. 111 a Sommer – 

Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 233. 



 
266 

existence čarodějnic, které Štěpánovy zákony přísně trestaly.1345 Opačně by bylo ovšem 

možno tvrdit, že tento zákon dokládá fakt, že boj proti čarodějnicím a různým pohanským 

reliktům na venkově v této době trval a Koloman se pouze snažil o jeho civilizovanější 

podobu. Každopádně sledujeme v pramenech této doby jistou vlnu snah o další 

christianizaci, týkající se nyní už skutečně plošně všeho obyvatelstva.1346 

  Přetrvávající předkřesťanské zvyky na venkově v Čechách i Uhrách dokládá i 

archeologie venkovských pohřbů, které dlouhodobě neopouštěly zavedený ritus. V této 

oblasti se totiž jeho kostrová povaha s křesťanskými normami vcelku shodovala, nicméně 

taková byla v jižní části střední Evropy už před christianizací. Bez ohledu na právní snahy 

Břetislava či Štěpána pak nově budované kostely začaly pohřebiště „přitahovat“ až 

později. Naopak pokud existovalo pohřebiště z dob jasně předkřesťanských, bylo často 

udržováno dlouho po náboženských změnách.1347 Na venkovská pohřebiště tedy zřejmě 

dorazila christianizace až s jistým zpožděním, což potvrzuje náznaky písemných 

pramenů, že ještě koncem 11. století byla činěna protipohanská opatření mezi prostým 

obyvatelstvem. Archeologické nálezy v dané době jednoznačně svědčí o tom, že 

v Uhrách i v Čechách christianizace na venkov koncem 11. století teprve doráží.1348 

  V Polsku pak dokonce při současném pohledu ztrácíme vůbec dojem, že by 

christianizace překročila vnější hradby knížecích hradů a dvorců.1349 Pro celé 10. století 

chybí dokonce i nejzásadnější doklad – opuštění žárových pohřbů, bez čehož si 

christianizaci vůbec nemůžeme představit.1350 V případě Polska hraje jistě roli fakt, že po 

hluboké krizi sahající do poloviny 11. století začíná celý státní projekt od píky, což se 

                                                           
1345 Bak – Bónis – Sweeney 1999, s. 29. Překlad „upír“, který nabízí editor, po mém soudu není 

správný. Existenci čarodějníků ovšem (tamtéž) stále bere zákon vážně. 
1346 Berend 2018, s. 17. 
1347 Pro Čechy odsouvají masovější rozšíření plně křesťanských a kostelních pohřbů až na konec 

11. století naposledy Kalhous 2015c, s. 27-29; Štefan – Varadzin 2014; obdobně Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 319 a 340 a dílem i Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 

2007, s. 232-233. Podobně lze říci, že v Uhrách venkovské pohanské pohřby mizí rovněž až 

v průběhu 11. století (Berend – Laszlovszky – Szakács, s. 338-339). I v Uhrách nemusejí nejstarší 

řadové pohřby souviset s christianizací (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 328). Potíž je 

ale i v tom, že tato celková strukturální proměna pohřebních zvyklostí probíhá podobně v celé 

Evropě (upozornila Vargha 2019, s. 142) a tudíž bude třeba tuto proměnu zvážit v širších 

souvislostechf. 
1348 Práce jako Čechura 2015 se sice snaží posunout datování některých církevních staveb do 

dřívější doby, jedná se zatím ovšem jen o náznaky a hlavně schází doklady pevného propojení 

těchto staveb s pastorační péčí, která by znamenala šíření křesťanství více „na venkov“. 
1349 Kóčka-Krenz 2017, s. 120; Urbańczyk 2017, s. 189-191 a 194; Ożóg 2016, s. 219; Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 122, 124 a 323; Buko 2008, s. 103-104 a 396, ale i Urbańczyk – 

Rosik 2007, s. 279. 
1350 Platí zde tedy ostřejší hranice než v českém případě, kdy nám kostrový ritus jednoznačně 

nedokazuje, že šlo o pohřeb křesťanský. Christianizace pohřbů v tomto prostředí tedy trvala 

nejméně 200 let, viz Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 323-324. 
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musí týkat i hlubší christianizace obyvatelstva. I zde se ovšem začala institucionální 

christianizace posouvat na venkov až ve vrcholném středověku.1351 

  S ohledem na jisté změny sledovatelné ve stejné době v ritu pohřbívání na venkově, 

o nichž jsme se zmínili výše, lze tedy úspěšně tvrdit, že skutečnou a hlubokou 

christianizaci masy venkovského obyvatelstva do konce 11. století neměl vládce možnost 

a snad ani reálné ambice provádět. Nabízí se i logická úvaha, že při procesu prohlubování 

a upevňování vnitřní správy postupoval kníže tak, že nejprve vynutil vnější poslušnost 

těchto obyvatel a nastavil pravidla pro hodnocení této poslušnosti v podobě určitých 

vnějších koncesí novému státnímu náboženství (jak vidíme v případech prvních 

zmíněných právních ustanovení v Čechách, Polsku a Uhrách). Až když toto vnější přijetí 

poslušnosti vůči státu, sahajícího už nyní pro změnu k prakticky každému jednotlivci 

žijícímu na území ovládaném knížetem či králem, bylo úspěšně vynuceno, nastala další 

fáze „zestátnění“ ve smyslu duchovním, kdy bylo vynucováno výrazně náročnější přilnutí 

ke státnímu náboženství. 

  Tato zjištění se obecně netýkají zkoumaného období dlouhého desátého století, tvoří 

však důležitý argument sporem: Pokud zvnitřnění právního systému sloužícího nové 

formě vlády a následná hloubková christianizace venkovského obyvatelstva proběhla – 

velmi pozvolna a komplikovaně – až v 11. století, nelze s podobnými opatřeními, vyjma 

namátkového a na elity zaměřeného postupu, počítat v době o sto let dříve. 

  Již jsem nastínil, že z mého pohledu celý proces vzniku státu (zatím pouze ve fázi 

vytváření „středoevropských říší 10. století“) probíhal po velmi specifických drahách. 

Elity tohoto prostoru se od většinového usedlého obyvatelstva odlišovaly začasté etnicky 

(jak jsem dokládal v kapitole 6.4), nábožensky (jak jsem s předstihem před odpovídajícím 

oddílem 7 nastínil nyní) a vedly zřejmě specifický ekonomický život, což je možné 

konstatovat při souhrnu úvah z oddílu 5, které ještě prohloubím v oddíle 8). Velice rád 

bych na základě těchto zjištění i při nedostatku pramenů popisujících realitu vlády 

samotného 10. století vyslovil dost možná odvážnou tezi: Pro lepší pochopení reality dění 

kolem vznikající křesťanské politické moci ve střední Evropě by bylo lepší oddělit moc 

knížat a vznikajících říší od „usedlého venkovského obyvatelstva“ či, chceme-li, „kmene“ 

vůbec. 

  Není možné, že různé archaické představy o místních sněmech, které si volí knížata jako 

své vládce, již jsou obyvatelstvu zodpovědní, jsou zcela v rozporu s realitou vzniku 

monarchie? Zprávy o sněmech ostatně známe až z pozdější doby, kdy byly začleněny do 

                                                           
1351 Viz např. Słupecki 2017, s. 25. 
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narativů, jež měly naopak obhájit „státní“ význam knížecí moci.1352 Nebylo by snazší a 

trefnější chápat říši spíše jako „soukromý podnik“ úzkého okruhu rodů, budovaný zcela 

nezávisle na původním usedlém zemědělském obyvatelstvu a jeho dosavadním 

„politickém“ životě?1353 Říše 10. století by tak nebyla skutečně státem v našem slova 

smyslu, ale více personálně a jen omezeně geograficky existujícím fenoménem. Ten by 

příliš nezasahoval do života venkovského obyvatelstva, a vlastně by sledoval vlastní 

specifické „životní funkce“, které se dost možná jen namátkově střetávaly s životem 

„běžné“ society. Oproti této mnohonárodnostní, pohyblivé a na křesťanské bázi 

komunikující vrstvě „vládců“ pak stojí usedlé zemědělské obyvatelstvo, etnicky mnohem 

méně pestré a vůči křesťanství spíše rezistentní. Kněží, bojovníci, rodina knížete a 

putující obchodníci byli mnohonárodní směsicí, která mohla být části obyvatel dokonce i 

trnem v oku. To se mohlo projevit při různých revolučních událostech, které ovšem přišly 

až v době, kdy se tato elita pokusila o faktické uchopení moci nad běžnou populací, jak 

sledujeme na začátku století následujícího. 

  Pokud bychom takto oddělili „knížata“ od „kmene“, některé fenomény této epochy dějin 

by se jevily být více srozumitelné. Předně bychom mohli zcela pragmaticky uvažovat od 

počátku o knížatech jako o pánech a majitelích hradů, které by tak sice zpočátku přišly 

o svůj „veřejnoprávní charakter“, ale snáze by mohly vystupovat jako přímý symbol 

knížecí moci. 

  Již na konci první čtvrtiny 9. století čteme ve franských pramenech (i když v poněkud 

jiných geografických souvislostech, přesto stále obecně v oblasti na východní hranici 

Říše), že slovanský kníže mohl ovládnout hrad jiného (zřejmě i z jiného kmene) 

a nahradit jej tak na jeho místě vlády.1354 To po mém soudu protiřečí představě, že knížata 

na svých hradech představovala od počátku nějakou formu „veřejné“ (především 

nějakými dalšími institucemi kontrolované) moci.1355 Naopak knížecí exulanti, vyhnaní ze 

svých sídel, mohou budovat svou moc i ve zcela jiném regionu, který s jejich původním 

územím nijak nesouvisí a k němuž je tedy neváží žádné „kmenové“ vazby – jako 

                                                           
1352 Srov. takové zprávy legend popisující dobu vzniku křesťanské monarchie v Čechách, zmíněné 

v kapitole 6.1. 
1353 Urbańczyk 2015, s. 48. Potvrzovaly by to obecně i velké rozdíly mezi kulturou elit a běžného 

obyvatelstva (například u pohřbů Maďarů zmiňují Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 125-

126). 
1354 Viz AFK 822, s. 158; v literatuře k tomu např. Steinhübel 2016, s. 109. Mohli bychom k tomu 

ovšem přirovnat i případ z Čech roku 857 (srov. výše pozn. 1092), kdy se jako držitelé „hradu 

Vistracha“ (již samo pojmenování naznačuje jistý majetnický vztah) vystřídali jeho syn Slavitag a 

druhý bezejmenný bratr ze srbského exilu. Tady ovšem držitele hradu spojuje alespoň rodinný 

vztah. 
1355 Srov. Zelenka 2016, s. 84 a 89. Zůstává otázka zajištění materiálních a lidských zdrojů k jejich 

budování. Jak ale ukáži dále, můj pohled počítá s tím, že elity vznikaly dlouhodobě z osob, které 

disponovaly patřičným ekonomickým kapitálem, jenž mohl v důsledku situaci vyřešit. 
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v případě knížete Pribiny.1356 Stačí jim k tomu zřejmě jen přemístit část elit – osoby, které 

se víceméně shodují s tím, co literatura nazývala a nazývá „družinou“. Ovládané 

obyvatelstvo jako by v těchto případech vůbec neprojevilo zájem o to, kdo na místním 

hradě sedí. Jakýsi přechodný stav by mohl popisovat příběh Tugumíra, který se sice 

musel vyrovnat s akceptací okolí, ale na svůj hrad stále přišel jako dědic rodového 

„majetku“ a až prostřednictvím jeho moci byla tato oblast nakonec podřízena Říši, 

zdánlivě i „proti vůli lidu“.1357 Tuto tezi ostatně podporují i momenty, kdy v určitých 

oblastech vznikají první sítě hradisek1358 – jedná se o projekty, které byly zřejmě velmi 

ambiciózním projektem jedince či úzké skupiny osob, což naznačuje shoda 

v „projektech“ těchto hradů. Zaráží především rychlost jejich budování. Zejména v tomto 

místě je tedy možné představu jakéhosi organického a po drobných krůčcích 

postupujícího rozvoje státního života nahradit představou ambiciózního vládce, či 

skupiny, která v určitém momentě sáhne po moci a vytvoří proto-státní formaci na zelené 

louce, tedy navzdory nebo paralelně k starším strukturám. 

  Od 9. století také narážíme na momenty, kdy z pohledu zpráv pramenů nefunguje 

rovnice v podstatě anticipovaná starší literaturou, propojující vládu knížete s „jeho“ 

kmenem. Někde je, stručně řečeno, knížat na jeden kmen až příliš (jako v případě 

Maďarů nebo Čechů).1359 To by snad šlo vysvětlit v duchu tradičního modelu tak, že 

knížata prostě představovala širší elitu kmene, a z nich se postupně vyprofiloval jeden 

vítězný vládce. Setkáváme se ale i s případy, kdy naopak marně hledáme kmen, který 

bychom s mocí knížat spojili. „Své“ kmeny tak v pramenech nemají Kocel,1360 Braslav1361 

a vlastně ani Měšek či Boleslav Chrabrý (v prvních letech vlády). V Polabí 10. století pak 

naopak narážíme na zmínky o kmenech, které se bez knížat zřejmě obešly a postrádáme 

je i kolem obchodních center, jako byl Wolin.1362 Není tedy od věci úvaha, že knížecí 

                                                           
1356 Pribina sám si svou pozici získal de facto jako osoba podřízená moci Franků, ale postavení 

jeho i jeho syna posléze budí dojem de facto knížecí vlády (srov. výše pozn. 1229). 
1357 Srov. výše pozn. 898. 
1358 Srov. např. kapitolu 5.3.4 u pozn. 648 pro polský, nebo 5.3.13 pozn. 1034 pro uherský případ. 

Podobné hromadné budování hradisek zná česká archeologie sice až pro rozvinutou epochu 

přemyslovské moci (srov. kapitolu 5.3.5 a pozn. 639), ale situace je tu jiná už proto, že na menší 

ploše zřejmě krátkodobě vzniklo více konkurenčních center, která čerpala ze starší tradice. 

Nicméně je zřejmě příznačné, že v průběhu rozvoje monarchické moci se určitá etapa její realizace 

navenek navzájem výrazně podobá. 
1359 Srov. skepsi Štefan 2016, s. 198. 
1360 Na místě je námitka, že Kocel a Pribina byli v Zalaváru usazeni de facto jako franská hrabata 

(Steinhübel 2016, s. 154). Vládli zde ale nad Slovany a z pramenů i literatury občas vystupují jako 

„klasická“ knížata. 
1361 V tzv. Evangeliu z Cividale (MMFH III, s. 331) čteme geografické určení jeho vlády prostě 

jako terra Brasclauo. Schází nám tedy jak toponymum, tak případný název kmene. Braslav je 

prostě pánem svých lidí a své země a nic víc než jeho osoba zde žádnou politickou identitu 

neposkytuje. Panonská knížata a panonští Slované v tomto ohledu ale postrádají „kmenové“ jméno 

poměrně důsledně (Steinhübel 2016, s. 142). 
1362 Viz výše pozn. 347. 
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monarchie a různé kmenové instituce mohou tvořit dvě zcela oddělené veličiny, nikoliv 

dva evoluční stavy na jedné přímce. 

  V případě všech zmíněných vznikajících říší navíc ideální stav „jeden kníže ovládající 

jeden kmen“ platí nanejvýš jednu či dvě generace vlády. Kníže Boleslav Ukrutný 

dokončil sjednocení Čech (stal se tak zřejmě jediným knížetem Čechů) a nastoupil 

expanzi mimo českou kotlinu tak rychle, že nejsme schopni tato dvě období v pramenech 

ani nijak odlišit. Podobně multigentilní byly zřejmě brzy říše Gejzy i Měška – v prvním 

případě je vláda nad větším počtem kmenů daná i povahou maďarského svazu, ve druhém 

pak nemůžeme vůbec identifikovat žádnou Měškovu mocenskou konkurenci (ale ani 

konkrétní kmen, jemuž by původně vládl). Kmenová či proto-národní identita mohla 

později fungovat jako užitečná berlička pro budování státních projektů, otázka ale zní, 

zda nebyla do dění skutečně implantována až ex post. 

  O určité politické identitě Čechů či Maďarů nemůžeme na základě zpráv v pramenech 

příliš pochybovat. V obou případech ale lze poukázat na jednoznačné hranice, které 

mohly vznik této identity dovnitř i navenek podpořit – v případě Čechů geografické, 

v případě Maďarů etnické (či snad polyetnické?). Naopak v oblastech, kde tyto hranice 

schází (na pláních Panonie, v Polabí nebo mezi Odrou a Vislou), se častěji setkáváme 

s prostým označením „Sclavus“ pro popis etnicity a také častěji narážíme na knížata, 

jejichž vláda není nijak spojena s konkrétním kmenem. Je otázka, nakolik se tedy jedná 

o objektivně působící faktory a nakolik jde jen o myšlenkový svět autorů našich pramenů, 

kteří – zejména ti soudobí – se snažili svět popisovat a podle svých možností dělit. Také 

představa skutečného propojení knížecí moci s kmenem mohla vycházet z nemalé části 

z jejich vidění světa, kdy panovníkovi odpovídá lid, jemuž vládne. Jak jsem se pokusil 

naznačit – tento „lid“ (s výjimkou nejbližších a početně velmi marginálních elit) dost 

možná raně středověký vládce střední Evropy fakticky k ovládání některých oblastí ani 

bezprostředně ke své vládě nepotřeboval. Vládl pouze elitám, pro něž dokonce mohl 

vytvořit i vlastní název.1363 Stejně tak se usedlý lid mohl ve většině svých životních 

situací ve skutečnosti obejít bez formálního vládce. I když není při budování obrazu 

vzniku středoevropské monarchie asi na místě zcela přetnout předpokládanou vazbu mezi 

knížaty a jimi perspektivně ovládaným lidem, je po mém soudu možné tuto vazbu vidět 

jako výrazně méně samozřejmou. 

                                                           
1363 Již jsem výše naznačil, že slovo „Maďaři“ – „Magyarok“ mohlo nakonec znamenat označení 

pro mnohonárodní (ugrofinskou, turkickou, slovanskou atd.) elitu spolupracující ve válečnické 

polo-kočovné říši (viz výše pozn. 488) a jisté podezření ulpívá i na domácím termínu „Čech“ 

(srov. výše pozn. 1188). Poměrně jistý je pak umělý původ termínu „Poloni“, který pro nedostatek 

jiné terminologie přejala i latinská Evropa (srov. pozn. 757 a 758 s pracemi na dané téma, např. 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 97-98). 
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  Středoevropská říše 10. století se nicméně jeví být spíše „elitním klubem“ příbuzných a 

spřátelených osob, tvořících úzkou vrstvu obyvatelstva daného geografického prostoru. 

„Životní funkce“1364 tohoto klubu se realizovaly ve zcela konkrétních souvislostech a 

prostorách definovaných výše (zejména v kapitole 4.4). Konflikty vládců těchto říší 

nemusely být sváděny o celé oblasti a obyvatele, ale jen o „obchodní základny“ a další 

infrastrukturu, které se v konfliktních regionech nacházely. Tato říše také zpočátku ani 

neaspirovala na celkovou kontrolu nad obyvatelstvem potenciálně ovládaného území. 

Pokud měla knížata vůbec nějakou úlohu v „tradiční společnosti“, mohla po nemalou 

dobu působit jako osoby dvou tváří – reprezentanti „elitního klubu“ křesťanských 

„podnikatelů“, jejichž domácí pozici ulehčovala oddělená role tradiční elity s jistými 

(ovšem jistě ne absolutními) právy a výsadami mezi usedlou populací.1365 V posledním 

ohledu také mohla knížata vykonávat funkci nanejvýš symbolickou a mohla se soustředit 

na namátkovou kontrolu nad činnostmi přinášejícími největší ekonomický vliv. 

  Jsem si pevně vědom, že se jedná o myšlenku poněkud kontroverzní.1366 Domnívám se 

ale, že není neslučitelná s dalšími obrazy vznikajícího středoevropského státu potud, 

pokud zvážíme proměnlivost tohoto procesu a možnosti různého vidění téže situace jak 

současníky v dané epoše, tak dnešními badateli, kteří popisují situaci z různých úhlů 

pohledu. Po roce 1000 pak sledujeme proměnu tohoto „soukromého modelu“ ve veřejný. 

Boleslav Chrabrý, Štěpán i Oldřich s Břetislavem by tak byli dědici jakýchsi 

„soukromých společností“, které se postupně pokusili přetavit ve skutečné veřejné (státní) 

struktury, což s sebou – jak uvidíme v následující kapitole – neslo velká rizika střetů. 

Právě tato proměna po mém soudu komplikuje popis situace v dlouhém trvání (o nějž se 

často literatura – domnívám se – chybně snaží) a pro charakteristiku časově širší epochy 

je tak třeba zvažovat oba zmíněné modely – tradiční i mnou navrhovaný – vedle sebe. 

6.6. Jedna, dvě nebo tři krize? 

  Konec 10. století představují v námi budovaném narativu „dlouhého věku“ tři postupně 

proběhnuvší krize uvnitř všech formujících se státních útvarů. Všechny tři říše si prošly 

svým způsobem podobným sledem událostí, který zpochybnil moc vládnoucí rodiny, 

                                                           
1364 Tímto termínem rozumím např. obchodní výměnu, která v této době zřejmě ještě zůstala 

výrazně rozdělená na lokální (všední) a dálkovou (elitní). Druhou směnu charakterizuje např. užití 

stříbra, které v místních výměnách zřejmě nemělo žádný význam (srov. např. Pranke 2016, s. 187; 

Urbańczyk 2015, s. 132-133), nebo ho získávalo jen postupně (optimističtěji Suchodolski 2012, 

s. 256-259). O podstatě obchodních funkcí státního celku se ale ještě zmíním samostatně v oddíle 

8. 
1365 Jakési à propos, které rozhodně nepovyšuji na další důkaz, leč zajímavou indicii, představuje i 

teze J. Razima 2017, s. 323, že i v Říši se občas objevila tendence vnímat odlišně vztah k Čechům 

jako svébytné politické skupině stojící na hranici Říše a proti tomu k Přemyslovcům, kteří byli 

považováni prostě za další říšskou rodinu velmožů. Po mém soudu mohou mít obě teze mnoho 

styčných bodů. 
1366 Přesto jsem v české literatuře narazil už i na obdobné úvahy, jako např. Zelenka 2016, s. 84. 
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ohrozil často christianizaci státního projektu a zanechal hlubokou stopu na dalším vývoji 

těchto nových celků. V literatuře můžeme sledovat určitý trend, který tyto krize 

identifikuje svým způsobem jako krizi jedinou, způsobenou zřejmě především 

nedostatkem dalších možností k expanzi. Státní útvary podle představ badatelů narazily 

na limity svého dosud extenzivního růstu, načež se zhroutila jejich dosavadní politická 

struktura.1367 Chronologicky rozdílný nástup krize se pak jeví jen jako důsledek fázového 

posunu: V Čechách nastala dříve proto, že státní i christianizační procesy zde začaly o 50-

100 let dříve. Krize je ale vždy až na jisté odlišnosti, dané místním scénářem, vnímána 

jako v podstatě totožná. 

  Za společného jmenovatele krizí jsou tedy považovány meze růstu středověké vlády. 

Státní aparát raně středověkých říší prakticky neexistoval, nebo ne v takové míře, která by 

zajistila účinnou míru přerozdělování, tj. vybírání dávek, jež by živily výběrčí aparát a 

další části státního organismu. Pro úspěšný chod říše bylo tedy nutné extenzivně šířit moc 

do okolí, přičemž kořist získaná touto expanzí posloužila k dosycení chybějící obživy pro 

státní aparát, tvořený především svou vojenskou složkou. Je ovšem otázkou, nakolik tento 

popis odpovídá skutečnosti. Pokud znovu projdeme průběh jednotlivých krizových 

událostí v jednotlivých říších, můžeme stručně říci, že odlišností najdeme více než 

společných vlastností. 

  Jako jeden z hlavních jevů těchto krizí se zdá být odpor proti křesťanství jako novému 

náboženství prosazovanému elitou. Je ovšem otázka, nakolik můžeme počítat s jakýmsi 

„vzedmutím prostého lidu“, který se cítil utlačovaný ve svých tradičních zvyklostech. 

I když takové případy nelze vyloučit, již jsme si ukázali, že participace běžného 

venkovského obyvatelstva na státním životě elit v 10. století byla spíše malá.1368 Až do 

konce 11. století ve střední Evropě nemůžeme počítat s hlubokou vnitřní christianizaci 

celé populace a křesťanství bylo stále zřejmě záležitostí elit. Pokud došlo 

k protikřesťanským bouřím, je spíše pravděpodobné, že jejich původci byly právě tyto 

elity. Snad se jednalo o ty příslušníky „státního projektu“, které probíhající krizové 

události odsunuly od výhodných pozic nebo které cítily, že dosavadní křesťanský 

program nedává takové výsledky, jaké původně sliboval. Není vyloučeno ani to, že mezi 

jistou vrstvou elit přetrvávalo pohanství, hlavou státního projektu ještě tiše tolerované.1369 

Běžné obyvatelstvo mohlo tuto vzpouru ovšem podpořit z důvodů, které jsme nastínili 

v kapitole 6.5 – snad vnímalo dosavadní dění kolem vznikajících říší jako cizorodý prvek. 

                                                           
1367 Stručný přehled stávající literatury jsem uvedl výše v pozn. 407. Tento výklad se v literatuře 

udržuje do poslední doby – viz např. Razim 2017, s. 148-149. 
1368 Srov. předcházející podkapitolu. 
1369 V Čechách by např. takovou vrstvu naznačovaly elitní pohřby mimo souvislosti kostelů, které 

se navíc shodují přítomností konkrétních milodarů – nádobek, sloužících zřejmě na obětiny (viz 

např. Bartošková 2014, s. 83-84). 
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V čele takové vzpoury možná stála i hypotetická „kmenová“ elita, kterou ohrozil už 

dřívější vzestup knížecí moci a která se mohla cítit definitivně ohrožena prosazováním 

nových „státních opatření“ na počátku 11. století.1370 Že se na stranu pohanské vzpoury 

připojili mocní a majetní hybatelé společnosti, lze vytušit i z toho, že v pramenech je 

sledovatelná také jistá institucionalizace pohanství v době těchto vzpour. Zatímco 

předkřesťanský náboženský systém se – jak v následujících kapitolách uvidíme – jeví 

jako poměrně efemérní, v době revolt se zřejmě objevovaly zcela konkrétní instituce, 

pečující o alternativní „pohanskou“ víru, jak ještě uvidíme. Stavby chrámů a vznik třídy 

kněží ovšem vyžadovaly ekonomickou i mocenskou záštitu. 

  Vztah ke christianizaci nicméně odlišuje krize českého státního projektu od pozdějších 

krizových vývojů v Polsku a Uhrách. Máme totiž jen jedinou velmi marginální zprávu 

o tom, že by se element vzdoru proti křesťanství objevil i v Čechách kolem roku 1000.1371 

Na křesťanských památkách přemyslovských Čech není žádný zánikový horizont 

odpovídající této době a prameny vesměs krizi popisují spíše jako politickou. Není přitom 

pochyb, že na venkově se v Čechách stále udržovalo pohanství (jak už jsme uvedli výše), 

z něhož by v dané době mohla opozice čerpat. A v sousedství Čech pak existovalo i 

pohanské mocenské centrum Luticů, odkud by se pohanské reminiscence do Čech mohly 

šířit podobně. Paradoxně máme náznaky o podobném dění hlavně z Polska o třicet až 

čtyřicet let později.1372 Na počátku 10. století přitom mohli Lutici díky spojenectví 

s Jindřichem II. těžit z jisté klidové situace (a pokojně se věnovat „misii“ v rozbouřených 

Čechách),1373 zatímco v době polské krize se naopak ocitli vůči Říši znovu ve válečném 

stavu.1374 V případě Uher v podstatě šíření pohanství z nějakého externího centra 

nepřipadá v úvahu (a můžeme se pouze ptát, jak se k sobě mělo pohanství „běžných“ 

Maďarů s pohanstvím Slovanů usedlých pod jejich vládou). Můžeme ovšem 

předpokládat, že po více jak stovce let od prvotní christianizace elit české společnosti už 

prostě nebyla v širších elitních vrstvách celé společnosti žádná skupina, která by ještě 

mohla prosazovat návrat k pohanství předků. Krize v Čechách tudíž zcela jistě měla jiné 

podhoubí. 

  V Polsku a v Uhrách se proti tomu zdá, že pohanská vzedmutí tvoří jeden z hlavních 

jevů celé krize. Bohužel je to právě úpadek křesťanských institucí, který vede 

                                                           
1370 Viz Berend 2007b, s. 23-24. 
1371 Srov. výše pozn. 1033. 
1372 Archeologicky je doložena nemalá shoda v tvarosloví pohanského chrámu z dob povstání ve 

Slezsku s podobnými stavbami v Polabí a Pomoří (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 162; 

Urbańczyk – Rosik 2007, s. 271 a 278 a Moździoch 2000). V poslední době se ale už objevila 

určitá kritika této analogie (Sikorski 2017, s. 210). 
1373 Srov. výše pozn. 1030. 
1374 Viz ČCK 33, s. 51-53. AHi k rokům 1032 a 1034-1036, s. 37-40; ANV 1035-1036, s. 19-20; 

AŘe 1035, s. 584 a AAu 1035, s. 125. 
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k nedostatku spolehlivých zpráv. S odstupem vznikající domácí křesťanské prameny pak 

mají tendenci celý děj stereotypizovat a zjednodušovat na pouhou „vzpouru samotného 

Ďábla a jím podnícených pohanů“, aniž by postihovaly konkrétní příčiny a detailní 

průběh krizí.1375 V Uhrách se navíc jedná jen o jedno ze tří možných povstání, do něhož 

jsou zapojeni pohané: prvním má být vzpoura knížete Koppánye proti nástupu 

Štěpána I.,1376 posledním pak efemérní povstání, k němuž mělo dojít ještě v 60. letech 

11. století.1377 Pikantní okolností se zdá být fakt, že v případě druhé, s velkou krizí 

spojené vzpoury ve 40. letech 11. století se o část pohanských povstalců opíral král 

Ondřej, než své spojence odvrhl a přihlásil se k dosavadní křesťanské politice svých 

arpádovských příbuzných.1378 Krize vlády v Uhrách v dané době už probíhala delší dobu 

a pohanská vzpoura tvoří až její poslední část. Podobně i v případě polské vzpoury se 

také zdá, že pohanská reakce tvoří jen jednu z jejich částí a zřejmě také vypukla až 

v závěrečné fázi krizového dění.1379 I to dává logiku, pokud uvážíme, že až vleklejší krize 

vlády mohla usnadnit úvahy o tak zásadních změnách orientace, jakou výměna 

náboženského systému jistě představovala. 

  Příklon k pohanství ovšem zřejmě není jediným rozdílem mezi českou krizí a následnou 

krizí obou sousedních státních celků. Pokud sledujeme dynamiku průběhu krizových 

zpráv, v Čechách první náznaky potíží detekujeme už kolem v celku silného a nesporného 

vládce – Boleslava II.1380 Ten převzal od svého otce říši, pokud dovolují prameny soudit, 

zcela jistě konsolidovanou, a navíc bez dynastických sporů. Jeho vlastní moc – pokud 

můžeme soudit ze zpráv konce 10. století a je třeba poněkud tlumit hodnocení situace 

ovlivněné pohledem ex eventu – už za jeho života zvolna slábla. Rozhodně můžeme 

sledovat rostoucí obtíže ve vztahu s Říší,1381 ztráty okrajových území (či aspoň náraz na 

rostoucí ambice mocných sousedů) a snad i jisté zeslábnutí celkové autority.1382 Po 

nástupu další generace knížat, která se začala prakticky bít o zbytky otcovy moci, 

                                                           
1375 Srov. např. skeptický pohled Sikorski 2017, s. 215-217, který upozorňuje, že zprávy 

o pohanských vzpourách v Polsku i Uhrách máme k dispozici jen díky křesťanským pramenům, 

nezřídka i výrazně mladším. Dokonce poukazuje na některé náznaky svědčící spíše o kontinuitě 

křesťanství v Polsku (oproti obecně přijímanému obrazu téměř úplného zániku církve a jejích 

struktur). 
1376 Srovnej kapitolu 5.3.11, zejména poznámku 968. 
1377 ČHU 59, s. 132-133 a MK14 95, s. 359-360. 
1378 Za „přesvědčeného“ pohana je v trojici sourozenců považován Ondřejův bratr Levente 

(MK14 86, s. 344). Jedná se sice už o dosti pozdní a poněkud stereotypní zdroj, ale nebývá 

rozporován (viz např. Steinhübel 2016, s. 419-420). 
1379 Zejména Labuda 1992, s. 110-118. 
1380 Takto Žemlička 2017, s. 38. 
1381 Tím se míní jeho konflikty dané podporou dvakrát neúspěšného rebela Jindřicha Svárlivého a 

následný spíše nevraživý vztah k Jindřichově oponentce Theofano. 
1382 Aspoň je tak někdy popisováno zpupné chování velmožů v souvislosti s aférami kolem 

Vojtěcha Slavníkovce (viz výše pozn. 944). 
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sledujeme skutečné prohloubení krize, nicméně její start je hledán v literatuře ještě v době 

o více jak deset nebo dvacet let dřívější. 

  V Polsku a v Uhrách sledujeme proti tomu skutečnou krizi šokovou. Její rozvoj je 

odstartován smrtí silného panovníka a zřejmý úpadek nastává jen během několika let 

poté. Krize přichází bezprostředně po dosud probíhající expanzi, která ještě v posledních 

letech vlády předchozího suveréna dodávala jeho státnímu projektu momentální kapitál – 

symbolický a ekonomický. Krize je i přesto (nebo snad tím spíše?) hluboká, otřese 

dokonce i samými základy existence státního mechanismu a hrozí odstranit dosavadní 

výdobytky christianizace. V Polsku se ztrácí čerstvá tradice královského titulu a v obou 

zemích se objeví kandidát na trůn postrádající bezprostřední stirps regia, jejíž dosavadní 

význam přestává bezmála hrát roli. Sám průběh krize je ovšem při zvýšené intenzitě 

o něco kratší: V Uhrách ji lze poměrně ostře ohraničit lety 1040-1046, v Polsku při 

podrobném sledování dějů 1029-1039. To ostře kontrastuje s vleklými problémy Čech, 

které historická literatura datuje nejméně od konce 70. let, s jistotou ovšem od 80. let 

10. století až do nástupu knížete Oldřicha či přímo až Břetislava I. (1012 resp. 1034). 

  Hlavním rozdílným faktorem krize mohly vedle náboženského pozadí a úmrtí důležitého 

panovníka být zřejmě i okolnosti ekonomické. Příčiny české krize můžeme velmi dobře 

sledovat na zmiňovaných proměnách ekonomického života ve střední Evropě: Porážka 

Maďarů a jejich začlenění do ekonomického života křesťanského světa ve výsledku 

znamenaly přesun ekonomického života z dosud aktivnější severní pražsko-krakovské 

trasy na pohodlnější podunajsko-podkarpatskou.1383 Přemyslovská krize snad právě proto 

nastávala pozvolna, stejně jako pozvolna slábl ekonomický výnos více jak půl století 

existující obchodní dráhy. Ještě v 80. letech 10. století sledujeme projevy poměrně živé 

obchodní výměny, například rozsáhlé české mincování. Kníže ale už možná začíná 

ztrácet kontrolu nad koncovými body obchodní trasy.1384 Dochází k tomu zřejmě proto, že 

jeho možnosti se s úbytkem prostředků snižují, ale i proto, že význam této trasy klesá a 

s tím i vůle udržovat kontrolu nad jejím průběhem. Na druhou stranu krizi v Čechách dost 

možná skutečně ještě pozdrží dění v Polabí, které z Čech opět učiní důležitou křižovatku, 

tentokrát na Labi.1385 Politicky ovšem přileje do krizového dění olej v podobě růstu 

ekonomické moci konkurenčního ekonomicko-politického projektu Slavníkovců. Je 

otázkou, jestli můžeme hlubší krizi politického systému sledovat i na kvalitě českých 

mincí.1386 Pokud na něčem můžeme ovšem pozorovat problémy, pak je to snad židovské 

                                                           
1383 Srov. kapitolu 5.3.8, zejména pozn. 774 a dále. 
1384 Srov. kapitolu 5.3.9, pozn. 852. 
1385 Srov. kapitolu 5.3.11 u pozn. 934. 
1386 Mince Boleslava III. totiž od mincí jeho otce (a děda) lze logicky oddělit jen velmi těžko. 

Podle Lukas 2016, s. 14 došlo k zhoršení kvality mince za Boleslava III. Potíž je ale v tom, že se 
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osídlení, které v této době možná v Čechách mizí, zatímco v Krakovsku, nově ovládaném 

Piastovci, o něm stále máme jisté stopy1387 

  Na druhou stranu podobná změna během první poloviny 11. století zřejmě nenastala. 

Polský i uherský stát zůstávaly na podobném místě v oblasti dálkové obchodní výměny 

stejně tak před krizí i po ní. Uhry dokonce mohly těžit z rozvíjející se cesty na Balkán, 

která se měla stát i drahou poutníků a později – křižáků. Expanze zde sice také z našeho 

pohledu skončila, ale zdá se, že to nebylo bezprostředním důvodem rozpadu říší, které 

upadly do krize příliš rychle na to, aby se jasně projevilo, že další kořist už nebude možné 

získat. Čerstvě okupovaný Kyjev a Lužice v polském případě a sotva obsazená jižnější 

část Podunají a Potisí v případě uherském znamenaly jistě nemalé zadostiučinění pro 

případnou válkychtivou a kořist vyžadující družinu. Naznačili jsme ale a ještě 

dokážeme,1388 že tyto příjmy sice tvořily významnou část kapitálu panovníka,1389 ale 

nemohly tvořit jeho část nejdůležitější. Možná ještě vcelku zásadní pro vypuknutí krize 

v Polsku mohla být ztráta Moravy, což v praxi znamenalo konec bezprostředního spojení 

polské říše s výnosným obchodem v Podunají. 

  Úmrtí dosud silných panovníků způsobila každopádně akutní krizi kontinuity vlády, a 

především zpochybnila nastartované reformy christianizace a celkové správy. V tom 

ovšem větší potíže hrozily v Uhrách a Polsku (a hloubka krizí tomu nasvědčuje). 

Přinejmenším v uherském případě můžeme pokládat za doložené, že král Štěpán se už 

rozhodl svou zemi spravovat intenzivní cestou oproti dosavadním extenzivním postupům 

– a vydal k tomu náležité zákony. Krizi a „revoluční“ program vzbouřených osob, 

pravděpodobně spíše upozaděných elit, v tomto směru vyvolaly nástupnické spory a 

reakce na prováděné změny. Křesťanství se za dvě generace ještě pevně neusadilo jako 

kulturní kód ani v elitní části společnosti a hrozící sociální změny tak představovaly jiné 

ohnisko sporu. Naznačili jsme si už, že dosavadní vojensko-politické vedení bylo 

skutečně silně závislé na osobních vazbách, přístup k vedení věcí veřejných byl dosud 

spíše majetkový, a tak se i případné změny více pojily s výměnou vládnoucího 

jednotlivce. Štěpán a snad i Boleslav Chrabrý se pokusili ovšem jít cestou určité 

institucionalizace a přeměny říšského organismu na státní, dobře postihující skutečnou 

                                                                                                                                                               
nejedná zdaleka o jednoznačnou informaci zejména v konfrontaci s tím, že jsou to často právě 

projevy krize, co slouží pro odlišení mincí posledního Boleslava (takto alespoň Polanský – Petráň 

2009, s. 194). Otázka zní, jestli nejde o definici kruhem, zejména když zvážíme, že na mincích 

Jaromíra (Cach 1960, zejména s. 56-57) údajně nejsou projevy krize znát. Nebylo by snad logické, 

že se krizové události projevily na hospodářství až později? Nebo je situace opačná a „krizové“ 

denáry se jménem Boleslav naopak předcházejí politickým sporům (ekonomické problémy jsou 

spouštěč krize) a razil je už Boleslav II.? 
1387 Viz Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 259-260. 
1388 Srov. níže v kapitole 8.2.1. 
1389 Rozhodně kapitálu symbolického – viz např. Urbańczyk 2015, s. 129-130. 
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teritoriální vládu. Právě tyto změny ovšem mohly vyvolat odpor různých lokálních a 

alternativních elit, které dosud mohly existovat více nerušeně. 

  Celkový dojem, který tak získáváme, je, že krize v Čechách proběhla podle jiného 

scénáře. I když v sobě nesla stejné prvky vycházející z celkových limitů vlády a moci 

raného středověku, jejím startovacím mechanismem byly ve srovnání s případy Polska a 

Uher jiné faktory. Zatímco u české krize sledujeme pozvolný úpadek spojený zřejmě 

s výraznou změnou tras raně středověkého obchodu, v případě Uher a Polska vidíme 

spíše krizi vyvolanou obrannou reakcí částí společnosti, které se mohly ještě pokusit 

vrátit překotně probíhající změny nazpět.1390 Odpor části elit vůči tomuto procesu se 

projevil i podporou alternativních náboženských projektů. Ve všech třech případech bylo 

nemalým iniciačním prvkem mocenské vakuum (podobně jako to, co následovalo po 

smrti Svatopluka I.) a není náhodou, že ve všech případech trvalo i několik let, než se 

největší problémy projevily naplno. Mechanismy vzájemných vztahů se zřejmě 

projevovaly až s jistým odstupem. 

  Ve všech třech zmiňovaných případech je ovšem možné konstatovat, že pokusy o změnu 

či přímo zvrácení situace byly krátkodeché a po jisté době došlo k nápravě situace ve 

prospěch původního vývoje. Nedotčená a svým způsobem nedotknutelná se ukázala být 

moc domácí dynastie – kulturní a společenská role již „vyvoleného“ rodu zřejmě nakonec 

převážila nad všemi momentálními proměnami politického dění. Pevná nakonec zůstala i 

vazba tohoto rodu na křesťanství, které vyšlo z celého dění jako jednoznačný kulturní 

vítěz: pohanské alternativy, které nabízely vzbouřené elitní vrstvy, se neprosadily jako 

dlouhodobě udržitelné a zřejmě bylo v této době už v praxi nemožné, aby se rozvíjel 

státní život bez napojení na ostatní křesťanská centra, které bylo dáno společnou vírou. 

Církevní organizace, která se vytvořila na přelomu 10. a 11. století, se ukázala být 

trvanlivá.1391 V Polsku dokonce přečkala i fakt, že bylo nutno ji zbudovat od píky, a 

podržela si svou původní geografii i přesto, že se panovnická rezidence v souvislosti 

s povstáním přesunula pryč z Velkopolska. Kanonická souvislost mezi biskupem a jeho 

rezidencí nebyla v žádné zemi narušena. 

  Důsledky krize ovšem také rozdělují všechny tři země přinejmenším do dvou skupin. 

Zatímco v Čechách vidíme nemalý úpadek moci přemyslovských vládců a ani po úspěšné 

vládě Břetislava I. se český stát už nezbaví nově získané závislosti na Říši, Uhry i Polsko 

                                                           
1390 Inspirativní je i pohled J. Zelenky 2016, s. 89. Podle něj je možné, že v době krize v Čechách 

naopak ještě ve společnosti neproběhl proces, kdy se knížata pokusila převzít moc nad prostým 

obyvatelstvem. Proto nevznikl tlak kmenových (a více pohanských) elit směřující k odstranění 

vznikající moci i s novým náboženstvím. Česká krize by tak paradoxně nenastala „dost pozdě“, ale 

„příliš brzy“ na to, aby byla spojena s pohanskou reakcí a odporem lidu. 
1391 Překvapivě dobře přežila krizi biskupství, ač se v popisech povstání objevují zmínky 

o vyvražďování kléru (Barabás 2017, s. 127). 
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zažijí ještě v 11. století období nerušeného rozkvětu a budování nezávislé pozice na mapě 

Evropy. To bylo zřejmě dáno zmíněnou vnitřní dynamikou, kterou vládcové všech 

středoevropských států nemohli výrazně ovlivnit. Trasa sledující řeky Odru a Vislu mohla 

být stále poměrně důležitým zdrojem příjmů polského státu, v Uhrách svou roli hrálo 

Podunají a cesta na Balkán, která měla ještě narůst na významu v souvislosti s křížovými 

výpravami. Český stát se musel spokojit s lokální tranzitní rolí, kterou po mém soudu 

měla především Morava, spojující oba výše uvedené regiony. Český kníže mohl oběma 

panovníkům ve svém sousedství konkurovat spíše důsledností správy a dobrým vztahem 

s nejdůležitějším politickým aktérem ve střední Evropě – králem a císařem Říše. 

  Ve všech třech případech se ovšem nově budovaný stát musel nadále více ekonomicky 

spoléhat na exploataci vnitřních zdrojů. Boleslav Chrabrý i Štěpán v tom směru zřejmě 

postoupili kupředu ještě před krizí a jejich nástupci poté celý projekt pouze obnovili. 

V Čechách se jednalo o jisté novum, kterým Břetislav I. kompenzoval marginálnější 

pozici na mapě střední Evropy. Ve všech třech případech však bylo pevně navázáno na 

tradice vznikajících státních útvarů již z doby dlouhého desátého století. Kontinuita vlády 

jak pro dobové pozorovatele, tak pro dnešního historika se jeví přes všechny peripetie 

jako rámcově nepřerušená. 
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7. Duchovní dějiny střední Evropy v 10. století 

  Náboženský život v Evropě představuje velmi zajímavý aspekt celkové situace, která 

znamenala proměnu od předkřesťanské společnosti k (před-)státnímu projektu, navenek 

se řídícího křesťanskými pravidly. Tato poněkud komplikovaná definice je nutná z toho 

důvodu, že s prostým konstatováním christianizace původně pohanské společnosti 

rozhodně nevystačíme. Náboženský systém, či systémy, v nichž žilo obyvatelstvo střední 

Evropy, byly zřejmě poměrně disparátní – a to jak slovanské, tak maďarské. Zmínili jsme 

také, že v dané době rozhodně nedošlo k christianizaci, kterou bychom mohli označit za 

„obecnou“. Do celého problému se navíc velmi silně mísí otázka staroslověnské tradice 

v křesťanské církvi, která prostupuje zejména 10. století a tvoří silně nejistý fenomén, 

vyvolávající řadu otázek a prakticky zcela protichůdné názory odborníků, jež jsou 

oboustranně velmi špatně doložitelné. 

  Přesto je však stránka duchovní proměny ve středověké střední Evropě 10. století 

zkoumána tak detailně, že se můžeme v tomto ohledu zaměřit spíše na některé dílčí 

problémy, které stojí za podrobnější rozvahu, a rezignovat na úplný popis, na nějž 

můžeme pouze odkázat v rámci dosavadní literatury.1392 

7.1. Středoevropská „pohanství“ 

  Základní potíží při popisu předkřesťanských náboženských systémů ve střední Evropě 

9. a 10. století je nedostatek pramenů.1393 Prakticky všechny psané zdroje, pokud se vůbec 

o předkřesťanském náboženství zmiňují, jsou už psány pohledem křesťanů, dokonce 

křesťanské duchovní třídy, která z logiky věci musela mít na celou věc předem utvořený 

názor. Zejména výchova křesťanských intelektuálů byla do té míry prefabrikována 

antickými texty, že zde skutečně nacházíme jasné reminiscence na toto období,1394 a 

nemůžeme tudíž snadno oddělit původní informace, získané autopsií v místě kontaktu 

s „pohany“, od balastu, který do věci vnesla antická literární klišé. 

  Většina písemných pramenů navíc pochází z období a oblastí intenzivních 

interkulturních kontaktů, které už znamenaly významnou proměnu původního 

„pohanství“ směrem, který byl inspirován uceleností společenského systému křesťanů. 

Podrobné zprávy o pohanech přinášejí tedy křesťanské prameny popisující zejména 

                                                           
1392 Zejména Berend 2007a. 
1393 Srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 112. 
1394 Kronikář Widukind i Kosmas (např. DSW I, 12, s. 20-21, ale i III, 68, s. 143; KČK I, 11, s. 26) 

proto pro pohanská božstva Sasů i Slovanů uvádějí jména antických bohů. 
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pohanský systém polabských Slovanů, o němž lze ale téměř s jistotou říci, že se utvářel 

až jako promyšleně konkurenční k expandujícímu náboženství křesťanských Sasů.1395 

  Posledním problémem, kterému čelíme, je nejistota moderních badatelů: z výše 

zmíněných důvodů se musíme spoléhat často na nálezy archeologů a jejich vlastní 

interpretace, či komentáře uměnovědců. Nálezy s sebou ovšem málokdy nesou 

jednoznačnou identifikaci. Kultický prvek mohl být stejně tak pouhou estetickou figurou 

a naopak.1396 Sám fakt, že momentálně nedovedeme objektu přiřadit jasnou funkci, ještě 

neznamená, že se jedná o projev kultu.1397 Zbytek problémů archeologického bádání 

představuje smutné poznání, že jednoznačné hranice, definované úvahou moderního 

badatele, nemusí vždy odpovídat realitě doby – i důležité předěly mezi pohanstvím a 

křesťanstvím se ne vždy projevují tak, jak bychom očekávali.1398 Ve výsledku tak 

sledujeme jisté proměny badatelského optimismu, kdy vědci nejprve v dané oblasti 

„nacházejí“ početné doklady pohanských projevů, aby hned vzápětí odmítli většinu 

dokladů jako chabé a nepřesvědčivé.1399 

  Na počátku je třeba také poznamenat, že jistý minimální objektivní rozdíl, který bychom 

v bádání očekávali – tedy mezi předkřesťanským náboženstvím Maďarů a Slovanů1400 – 

se neprojevuje tak významně, jak bychom asi očekávali. Předstátní společnost i 

předkřesťanské náboženství zřejmě mohly fungovat na určité antropologicky konstantní 

platformě, která byla daná okolnostmi, jež se změnily až s příchodem organizované, 

rozvinutým státem podporované a písemnou formou předávané křesťanské víry.1401 

  Pro původní středoevropské slovanské, ale i pro maďarské předkřesťanské náboženství 

tak například nemáme žádné pozitivní informace o budování uzavřených umělých 

                                                           
1395 Viz pozn. 125. 
1396 Výrazně to platí pro hledání předkřesťanského náboženství Maďarů, kde máme k dispozici 

prakticky jen hmotné prameny. Bohatá estetika nomádských národů z asijských stepí obsahuje 

řadu prvků přejatých z mnoha zdrojů a hledat mezi nimi doklady o konkrétním náboženském 

smýšlení je vždy velmi zrádný úkol. Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 320. 
1397 Obecně k tomu a k problematickému popisu nalezených předmětů a situací jako „kultovních“ 

Bartlett 2007, s. 52. 
1398 Kostrové hroby nemusí vždy znamenat christianizaci oblasti, hrobové milodary nemusí vždy 

implikovat pohřby pohanů, a naopak křížky na výbavě ještě nejsou jasným dokladem 

o náboženském přesvědčení majitele (viz např. zmiňovaný případ kříže na ozdobě torby 

z maďarského hrobu v Tiszabeszéd: muž s touto ozdobou byl pohřben klasickým pohanským 

způsobem s částmi koně – Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 326). 
1399 Viz Štefan v pozn. 123. Ukázkově negativistický a až ironický popis v tomto směru uvádí při 

popisu předkřesťanského „polského“ náboženství naposledy Słupecki 2017. 
1400 Na druhou stranu je také třeba varovat před přehnaným strukturalistickým optimismem 

hledajícím jednotná „slovanská“ náboženství a božstva (či dokonce obecné „indoevropské“ 

kultovní prvky) i v případech, kdy je na místě větší metodická opatrnost (viz např. zmínky 

Sikorski 2017, s. 213-214). 
1401 Podobně optimistický pohled naposledy v analýze předstátních právních systémů zastává 

Modzelewski 2017. 
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kultických objektů.1402 Je pravděpodobné, že pohané uctívali přírodní objekty, jako 

stromy či lesy,1403 prameny a jiné vodní prvky v krajině,1404 velký význam měly zřejmě 

také výrazné hory a kopce,1405 nicméně stále nemůžeme jednoznačně říci, nakolik šlo 

o skutečnou kultickou tradici spojenou s konkrétním místem a nakolik šlo o prosté 

pověrečné praktiky věnované přírodním jevům obecně: Např. zda byl pramen skutečně 

okolní populací považován za místo emanace nadpozemské entity, nebo jestli obětiny 

nalézané v souvislosti s ním jsou jen jakýmsi obecně antropologickým jevem, který 

dodnes pudí kolemjdoucí házet drobné mince do vodních prvků v okolí. Podobně 

uvažovaný kult hor a kopců mohl stejně tak souviset s konkrétní náboženskou 

představou, jako mohlo jít jen o obecné zaujetí, věnované výraznému prvku v krajině. 

Někdy bývají jaksi samozřejmě (kvůli různým analogiím) předpokládány pohanské 

objekty „v základech“ křesťanských chrámů, které takto měly zabrat sakrální prostory 

místní populace.1406 Otázka je, nakolik tato analogie může být vždy považována za 

                                                           
1402 Pro Slovany srov. literaturu citovanou výše v pozn. 123. Pro Maďary srov. např. Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 134. 
1403 Např. zmínky o svatém háji v KDM VI, 23(17), s. 302-303 nebo VI, 37(26), s. 321. 
1404 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 112-113. Takové zprávy z dané doby přináší např. 

Dětmar z Merseburku (KDM I, 3(3), s. 6-7), podle nějž měly kultický pramen a jezero dát jméno 

kmeni Glomačů. Jako kultické bývá v Čechách uváděno jezírko „Libušinka“ v Kouřimi (Šolle 

1966, s. 136-146; Štefan 2018, s. 152 ale konstatuje, že se jedná o hypotézu, již nejde ani potvrdit, 

ani vyvrátit). Náznaky kultovního chování sledujeme např. díky nálezům zbraní házených do 

jezera Lednica v jádru piastovské říše (viz např. Urbańczyk 2015), přesný význam této činnosti 

ovšem nebyl dosud jasně odhalen. Kultovní objekt se měl nacházet u pramene na hoře Kałdus, kde 

v 11. století byla snaha překrýt jej bazilikální stavbou (Urbańczyk – Rosik 2007, s. 271). 
1405 Náboženský význam přisuzoval už Dětmar z Merseburku (KDM VII, 59(44), s. 472-473) hoře 

Ślęża, kde se nejpozději ve vrcholném středověku objevuje svatostánek (naposledy Kastek – 

Krzywka – Limisiewicz – Mruczek 2016). V Čechách podobnou roli hraje hora Říp (viz např. 

Dynda 2018, s. 45, zejména pozn. 99; Štefan 2018, s. 150-151; Sommer – Třeštík – Žemlička – 

Opačić 2007, s. 217-218 a Třeštík 2003, s. 72-77), ale možná i původní „kopec Praha“ (Maříková-

Kubková 2018, s. 120). Pro polské prostředí ovšem ke kultu hor skepticky Urbańczyk 2015, 

s. 103, byť spolu se S. Rosikem připouští alespoň kult v Hnězdnu (viz Urbańczyk – Rosik 2007, 

s. 267 a další poznámka) a snad jakousi politicko-náboženskou funkci těchto bodů (Urbańczyk – 

Rosik 2007, s. 269-270). 
1406 Že šlo o obvyklou praxi dané doby, naznačují i zprávy pramenů – např. výše zmíněný 

pohanský svatý les nahradil kostel (KDM VI, 37(26), s. 321). Ve studii Dynda 2018, s. 44-45 

obecně řeč o „neobvyklých místech“, kde jsou budovány kostely, zřejmě pro zakrytí „pohanských 

zvyklostí“. Z nepřímých dokladů lze např. zmínit, že na místě kostela Panny Marie na Pražském 

hradě bývá jednak umísťováno předkřesťanské kmenové sněmovní pole, dokládané Kristiánovou 

legendou (obecně optimisticky k „pohanskému“ využití prostor Hradu Maříková-Kubková 2018, 

s. 105-106 a 120; srov. ale rozbor informace legendy výše v kapitole 6.1 u pozn. 1099 a skepticky 

k lokalitě kostela Dynda cit., s. 45-46 a Frolík 2018, s. 90), o několik desítek metrů dále po 

hřebeni, na místě Václavovy rotundy, pak jakýsi sakrální prostor, oddělený mělkým příkopem, kde 

se nacházel i později intronizační kámen Čechů (viz např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 85; naposledy Štefan 2018, s. 151 ovšem předpokládá, že se zde neodehrávaly žádné konkrétní 

deistické obřady, které by zřejmě bránily přijetí nastolovacího rituálu do křesťanského politického 

života a Dynda cit., s. 46 zcela skepticky). Z toho pak vychází i některé další analogicky 

předpokládané případy: Zmiňována je rotunda na Řípu (viz předchozí pozn.) či jiné svatyně na 

horách (Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 323). Urbańczyk 2015, s. 230 také 

předpokládá, že rozhodnutí pohřbít sv. Vojtěcha v mariánské rotundě (starší zasvěcení uvádí 

Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 345) v dosud méně významném Hnězdnu (takto i Ożóg 

2016, s. 108) mohlo být vedeno snahou převrstvit zde dříve významné pohanské kultovní místo 
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platnou. Jelikož se předkřesťanská maďarská společnost zřejmě příliš nezabývala 

budováním pevných sídel, nemůžeme chrámové stavby předpokládat ani zde. 

O chrámech budovaných v době pohanské rezistence vůči vítězícímu křesťanství jsme se 

již zmínili1407 – v podstatě je nelze považovat za skutečně předkřesťanský prvek ale 

o projev určitého, byť negativně působícího kulturního vlivu. 

  Dalším velmi sporným bodem, který jsme již zmínili, je otázka existence vyčleněné 

skupiny kněží či obřadníků. Právě charakter malé organizovanosti „státního“ života 

v předkřesťanských oblastech, na který jsme také již narazili v předchozím oddílu, je 

spíše argumentem popírajícím možnost, že by společnost vyživovala „specialistu“ na 

transcendentní komunikaci a provádění obřadů. Mezi slovanským obyvatelstvem se snad 

objevují určití „kněží“, kteří v souvislosti s rozvojem a utužováním pohanských systémů 

v Polabí na několika místech postupně převezmou i roli politické hlavy společnosti 

(symptomatické ovšem je, že se jedná spíše o vedení kolektivní), současná slovanská 

etnologie a archeologie ovšem má tendenci spíše plně integrovat tyto osoby do 

profánního života společnosti, než aby počítala s tím, že vytvářeli od společnosti výrazně 

odlišnou skupinu osob.1408 Jejich separace od zbytkové populace se zřejmě opět 

prohloubila až v kontaktech s křesťanstvím, které v návaznosti na své starozákonní 

tradice tuto praxi provozuje od samého počátku. U Maďarů se setkáváme v literatuře 

s obvykle uvažovanou funkcí šamanů, ale dlužno říci, že dobové písemné prameny příliš 

nezdůrazňují existenci podobné kasty osob.1409  

  Náboženský život ve střední Evropě měl v době těsně před přijetím christianizace 

zřejmě silně lokální charakter a byl jen velmi těžko odlišitelný od každodenního 

„profánního“ života.1410 Nedá se jistě mluvit o žádném systému, jenž by přesahoval svým 

rozšířením několik sousedících komunit, neřkuli si činil nějaký nárok na obecnou pozici, 

byť jen v kontextu západních Slovanů. Dokonce se zdá, že si pravděpodobně byli uctívači 

jednotlivých božstev vědomi existence alternativních kultů a nepopírali jejich podstatu, 

pouze nepovažovali jiná božstva za relevantní pro sebe a svou societu.1411 Ačkoliv zřejmě 

existoval rezervoár společných tradic a mýtů, které lokální omezení předkřesťanských 

systémů překračovaly, nemáme žádný doklad o tom, že by šlo o skutečný, ucelený a 

                                                                                                                                                               
(Kóčka-Krenz 2017, s. 116, též Urbańczyk – Rosik 2007, s. 271). K významu místního kultovního 

bodu se ovšem např. staví skepticky Ożóg (viz výše). 
1407 Srov. zmínky v kapitole 6.6, pozn. 1372. 
1408 Viz Bartlett 2007, s. 59-60. 
1409 Skepticky naposledy Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 319-320, optimisticky 

s podrobnějším popisem např. László 1996, s. 140-142. 
1410 Štefan 2018, s. 148-149; Dynda 2018, s. 33-35 a 41 (zejména pro české a moravské prostředí) 

a Urbańczyk – Rosik 2007, s. 268-269 (zejména pro polské prostředí). 
1411 Pro Slovany tak byl křesťanský Bůh spíše „bohem Němců“ (viz např. Urbańczyk – Rosik 

2007, s. 281). 
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jednotný náboženský výklad světa. Zde nám naopak pozdější bytnění předkřesťanských 

náboženských systémů dokládá, že tam, kde došlo k etablování „institucionálního“ 

pohanství, sledujeme konkurující si kulty a nejednotný náboženský život, soustředěný 

kolem několika regionálních svatyní.1412 

  Je zajímavé, že například funerální ritus, jistě bezprostředně spojený s duchovním 

životem společnosti, podléhal nejen v regionu střední Evropy určitým „módním“ vlnám. 

V dané době se tak v některých oblastech střední Evropy už dávno rozšířila inhumace 

coby preferovaný způsob pohřbu. Tato změna, původně považovaná za jednoznačně 

spojenou s křesťanstvím, se sice možná rozšířila právě prostřednictvím vlivu křesťanů, 

ale nelze ji s christianizací přímo spojovat.1413 Definovat ale přesně, jaké proměny 

myšlení byly spojeny s touto velkou a jistě významnou změnou, jež postupovala celým 

evropským kontinentem, je zřejmě prakticky nemožné a nemůžeme to považovat za 

doklad jakékoliv obecné a organizované předkřesťanské víry. Kostrové pohřbívání 

charakterizuje vcelku i maďarský pohřební ritus.1414 Zde je ovšem třeba říci, že se může 

jednat pouze o praktický důsledek jejich života ve stepi, kde ke kremaci schází řada 

podmínek. 

  Dalším aspektem, který poněkud zajímavě propojuje jak kult Maďarů, tak Slovanů ve 

střední Evropě je určitá sakralita vztahující se ke koni. Sotva asi můžeme mluvit 

o jednoznačně stejné pozici tohoto zvířete v duchovním světě kočovníků i usedlé 

populace. Nicméně je přinejmenším zajímavé, že kůň se zřejmě mohl těšit ve všech 

společnostech jakési posvátné roli: Koně nacházíme jako součást maďarských pohřbů,1415 

mezi Slovany i Germány se kůň objevuje jako svého druhu orákulum1416 a u Maďarů ale i 

u Germánů jsou doloženy případy rituální konzumace koňského masa,1417 v Uppsale pak 

zase koňské oběti.1418 

  Závěrem je tedy možné konstatovat, že předkřesťanský duchovní život ve střední 

Evropě sice nelze odmítat jako a priori neexistující, ale na druhou stranu doklady o něm 

                                                           
1412 Navzdory občasné snaze pokládat tento region za jednotné ohnisko odporu vidíme i 

vzájemnou konkurenci až občanské války. I větších svatyní bylo více – viz Urbańczyk – Rosik 

2007, s. 302-306. 
1413 Platí spíše opačná premisa sine qua non: Žárový pohřeb s jistotou nelze považovat za 

křesťanský. Srov. výše pozn. 127. 
1414 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 134. 
1415 Např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 134 a Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, 

s. 321. 
1416 KDM VI, 24(17) a VI, 25(18), s. 302-305 pro Slovany. ČBH I, 7, s. 8 pro Sasy. K tomu i 

Bartlett 2007, s. 63. 
1417 Především LGV 15, s. 501 a z ní očividně vycházející MK14 82, s. 338. Srov. např. 

Bartosiewicz et al. 2018, s. 120-121 a 125; Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 134 a 

Bartlett 2007, s. 63-65. 
1418 ČBH IV, 27, s. 260. 
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je třeba interpretovat s velkou opatrností a vyhnout se především anachronickým 

představám, které nás svádějí k dokreslování jednotlivých kontur tak, aby vyhovovaly 

pozdějším věroučným zvyklostem organizovaného náboženství.1419 Stejně jako v případě 

státních forem se možná dopouštíme chybné úvahy předpokládající některé jevy tam, kde 

se bez nich praktický život mohl docela dobře obejít i přesto, že i v případě náboženství i 

v případě státního formování lze sledovat určité základní vývojové tendence už před 

vznikem křesťanské monarchie. Zajímavá je přinejmenším vnější blízkost projevů 

kultovního života mezi usedlou slovanskou a kočovnou maďarskou populací – je 

skutečně možné, že tyto předkřesťanské society k sobě měly o něco blíže, než bychom 

mohli na první pohled očekávat. 

7.2. Christianizace střední Evropy 

  Pokud srovnáme průběh christianizace ve všech třech hlavních oblastech našeho zájmu, 

budeme moci sledovat některé společné rysy, ale i řadu výrazných rozdílů, které jinak 

poměrně spojitě působící obraz poněkud narušují. Chronologicky se období prvotní 

christianizace ve střední Evropě v podstatě překrývá s vytyčenou epochou dlouhého 

desátého století. Začátek tohoto období se zřejmě shoduje s příchodem křesťanství 

z Moravy do Čech. Konec dlouhého 10. století je pak dán definitivním vítězstvím 

křesťanského státního projektu, který se rozšířil ve všech politických centrech střední 

Evropy. 

  Christianizace „nové Evropy“ byla před nedávnou dobou cílem rozsáhlého badatelského 

projektu, který spojil dohromady síly špičkových pracovníků rozsáhlého evropského 

regionu, jehož pokřtění proběhlo v obdobném časovém období.1420 Není nutné čistě pro 

účely této práce opakovat většinu závěrů badatelů, které ještě valnou většinou nijak 

nezastaraly. Ve srovnání procesu christianizace bych se rád zaměřil pouze na několik 

obecných definicí a pokusil se vyjasnit dvě dílčí otázky, které byly v kontextu výše 

uvedené práce poněkud opomenuty. 

  Samotná christianizace – v rámci této práce znamenající praktické přijetí náboženství 

rozhodující částí elity raně středověkých středoevropských říší – proběhla v několika 

navzájem výrazně odlišných fázích. Na prvním místě je možné zmínit christianizaci 

Čechů. Nejnovější domácí literatura1421 se znovu vrátila k možnému posunutí data 

christianizace Čechů do doby poloviny 9. století. Vedle stále poněkud nejasné zprávy 

                                                           
1419 Skepsi v otázce existence organizovaného předkřesťanského náboženství konstatovala např. 

Berend 2007b, s. 11. 
1420 Berend 2007a. 
1421 S tímto pohledem na věc zejména Maříková-Kubková 2018 a Wihoda 2018. 
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Fuldských análů,1422 existuje několik hypotetických náznaků přítomnosti křesťanství 

v Čechách již v této době.1423 S jistotou se křesťanská víra etabluje v Čechách 

až v momentě, kdy elita kmene, zřejmě fakticky závislá na moravském mocenském 

prostředí, přijala křest ve snaze utužit vztahy lokálních knížat se svým velkomoravským 

suverénem Svatoplukem.1424 S jistotou lze říci, že až tato christianizace levohradeckých, 

později pražských knížat, se v zemi uchytila i v tom smyslu, že se tu na tento akt 

uchovala jistá tradice i po faktickém pádu nadvlády Moravanů.1425 Delšímu prosazení 

napomohla ovšem i vzájemná aliance Čechů a Bavorů. Germánští sousedé získali – 

alespoň podle mínění stávajících badatelů – v souvislosti se změnou politické orientace 

Čechů v roce 895 nad Čechy i církevní svrchovanost v osobě řezenského biskupa.1426 Je 

zajímavé, že v tomto okamžiku zřejmě nešlo o politicky dlouhodobě promyšlený akt, ale 

spíše o využití momentálně příznivé situace k navázání žádané spolupráce v době 

očekávaných bojů se sousedy. 

  V celém prostoru střední Evropy poté delší dobu žádný další úspěšnější větší 

christianizační projekt neproběhl, i když jsme na vážkách sledovat jisté indicie o pokřtění 

knížecího rodu braniborských Havolanů.1427 Rodina, z níž pocházela i matka sv. Václava 

Drahomíra, se totiž zřejmě několikrát projevila jako křesťanská. Přinejmenším musela 

souhlasit s pokřtěním dcery, která byla provdána jako nová žena přemyslovského knížete 

do Prahy. Pokud bychom připustili, že Havolané křesťanství přijali již dříve, pak důvod 

sňatku dvou členů jejich dynastií mohlo spočívat nikoliv v potřebě vzájemné aliance proti 

společným nepřátelům,1428 ale prostě pro vzájemnou podporu pozic christianizovaných 

knížat na východní říšské hranici. Následný zásah Jindřicha Ptáčníka proti elitě kmene 

v Braniboru1429 byl sice úspěšný, ale nevíme na jak dlouho. Dle Widukinda z Corvey ale 

                                                           
1422 Citována výše v pozn. 1094. 
1423 Stručně řečeno, vedle možného předatování kostela identifikovaného zatím spíš jako 

mariánský Bořivojův kostel do dřívější doby (zmíněno výše) lze zmínit knížecí hrob v Kolíně 

opatřený bohoslužebným (?) kalichem (viz výše pozn. 122; optimisticky se ke křtu zde 

pohřbeného velmože staví Štefan 2018, s. 160), hrob „kněžny“ ze Želének (naposledy Wihoda 

2018, s. 140 a Štefan 2018, s. 160-162), jejíž pohřební výbavu zdobil křížek, a nakonec obecně 

nálezy na hradišti Kouřim, kde je doložený mj. velký vliv moravské kultury, zatím ovšem bez 

jednoznačných stop přímé christianizace (srov. výše pozn. 362; Štefan 2018, s. 159-160 a Matla 

2017, s. 91; jistou možností je dřevěný halový kostel – Prix 2018, s. 178-179). 
1424 Situaci jsem obecně charakterizoval v kapitole 5.3.1 kolem pozn. 436. 
1425 Konkrétní osudy moravského křesťanství se snažím řešit v kapitole 7.2.2. 
1426 Srov. výše kap. 5.3.2. a pozn. 474. Příslušnost Čech k této diecézi kladou nejpozději do dob sv. 

Václava legendy (ŽVK 15, s. 157; ŽUV 5, s. 52-53; méně konkrétně pak CFB, s. 186; CFČ 6, 

s. 61 a 2SL 15, s. 105) a předpokládá ji od roku 895 i valná většina literatury – viz např. Štefan 

2018, s. 162 a 2016, s. 216; Matla 2017, s. 90 a 111 nebo Třeštík 1997, s. 351. Žemlička 2017, 

s. 36 ovšem raději opatrně odmítá jednoznačné spojení s touto událostí. 
1427 Srov. výše pozn. 627. 
1428 Srov. teorie uvedené výše v kapitole 5.3.2 a pozn. 539. 
1429 Srov. výše kapitolu 5.3.4., zejména pozn. 624. 
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ve 40. letech 10. století už tuto oblast ovládali barbaři, zřejmě tedy pohané.1430 Mohla 

snad Jindřichova expanze paradoxně přispět k neúspěchu christianizace v regionu? Nebo 

se zde odehrály změny až po smrti Jindřicha, kdy Widukind zaznamenává větší množství 

slovanských povstání?1431 Oblast se podařilo podřídit kontrole Říše až díky již několikrát 

zmíněnému zásahu zajatého knížete Tugumíra,1432 který mohl být rukojmím či zajatcem 

z času dobytí Braniboru. Území zde bylo christianizováno dále pomocí vzniku nových 

diecézí, které pomohly šíření náboženství v dané oblasti.1433 Vše ovšem přerušilo pozdější 

pohanské povstání.1434 

  Ještě koncem 50. let 10. století se zřejmě zrodil celkový misijní program vycházející 

z říšských center. Byla do něj zahrnuta pokročilá christianizace saských sousedů, která 

ovšem byla spojena i s podmaněním jejich území, a dále rozšířená institucionální 

christianizace Čech, které měly výhledově obdržet vlastní diecézi. Podobně měly snad být 

také uspořádány i vztahy s dále sídlícími Slovany, kterým vládli Piastovci, a Maďary. 

Také zde měla vzniknout nová biskupství, zřejmě zpočátku pouze misijní.1435 U těchto 

institucí není jisté, zda byly bezprostředně podřízeny konkrétní provincii, nebo podléhaly 

kontrole jiné, případně přímo papežské svrchovanosti. V kontextu 10. století je po mém 

soudu málo pravděpodobné, že by se u institucí takového významu i s ohledem na 

náročnost vytyčeného úkolu stačilo spolehnout na nepřímou podporu tisíce kilometrů 

vzdáleného římského stolce. Už z praktických důvodů museli oba biskupové získávat 

jistou podporu sousedních diecézí a být tak chápáni jako spolupracovníci konkrétní 

provincie. Výše uvedený systém přiřazení každé nové diecéze na území říšského spojence 

jedné z východních říšských provincií by dával smysl a rovnoměrně zatěžoval i lidské a 

materiální zdroje, což je podmínka, na kterou po hříchu řada badatelů při svých 

teoretických úvahách pozapomíná.1436 

  O poznání lépe než v případě Havolanů jsme informováni o následném úspěšném 

pokusu prosadit novou víru v piastovské říši. Postup christianizace se zde opřel 

o sňatkovou a politickou spojeneckou úmluvu, kterou společně uzavřeli Boleslav I. a 

                                                           
1430 DSW II, 20-21, s. 84-85. 
1431 DSW II, 3, s. 68. 
1432 Srov. výše pozn. 898. 
1433 Srov. výše kapitolu 5.3.6. 
1434 Srov. výše kapitolu 5.3.10. 
1435 Celou tuto misijní kapitolu, vrcholící koncem 60. let, a její případnou vazbu na Říši rozebírám 

výše v kapitole 5.3.8. 
1436 Vedle již ve výše zmíněné kapitole citovaných děl bych rád zmínil ještě poněkud negativní 

příklad samizdatového badatele (Kútnik Šmálov 2005, s. 27-61). Ten ve své práci rozvíjí možnost 

rozsáhlého rozšíření post-velkomoravského benediktinského křesťanství na Slovensku, přičemž 

zcela opomíjí otázku hospodářského zajištění tak četných komunit na jinak velmi řídce zalidněném 

slovenském podhůří. 
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Měšek I.1437 Čechy ovšem nemohly v dané době ještě představovat samostatný misijní 

bod a zřejmě sloužily jen jako přestupní stanice bavorského1438 či jiného říšského 

kléru,1439 který s pomocí v Čechách působící církve (ať místní, nebo prostě v práci mezi 

Slovany zkušené) mohl lépe zvládat jazykovou a zvykovou bariéru při pastorační 

činnosti. V Polsku bylo vytvořeno biskupství, jehož kanonická pozice i skutečné sídlo 

jsou dodnes předmětem debat.1440 Koncem 60. let 10. století přijala každopádně špička 

polské piastovské říše křesťanství jako nový světonázor. 

  Zhruba ve stejné době už zřejmě probíhaly rozsáhlé přípravy na christianizaci Maďarů. 

Nejpozději na sněmu v Quedlinburku1441 se zřejmě potvrdily vstřícné vztahy s dřívějším 

„dávným nepřítelem“ a „krutým kmenem“.1442 Po mém soudu je dokonce pravděpodobné, 

že přítomnost poselstva na sněmu v Quedlinburku pouze potvrzuje už delší dobu 

probíhající trend navazování spojenectví, zejména s bavorským vévodstvím, jehož 

součástí už mohly být první misijní pokusy. Obliba jména sv. Štěpána Prvomučedníka a 

další dílčí zdroje potvrzují aktivitu pasovských a obecně bavorských misionářů v této 

době. Není bez významu, že zde christianizace mohla teritoriálně navázat na 

velkomoravské tradice, tentokrát už ovšem pod plným dozorem bavorského 

episkopátu.1443 

  Do roku 983 se zdálo, že Říše získá nová území, která christianizuje, a obklopí se 

„věrnými a prospěšnými“1444 spojenci, nad jejichž křesťanstvím budou bdít biskupové 

podřízení říšským metropolitům. Smrt Oty II. ovšem následovalo již zmíněné povstání 

Slovanů, kteří obnovili pohanství v hlubokém klínu oblasti, která se rozkládala mezi 

řekami Odrou a Labem a kde se místní elity pokusily prosadit alternativní náboženský 

(a politický) program. Odpor vůči novému náboženství zde byl zřejmě intenzivní 

především kvůli nadvládě místní saské šlechty.1445 Paradoxně právě na územích, kde Říše 

neudržovala přímou kontrolu, se křesťanství naopak prosadilo a ustálo později i dílčí 

pokusy o pohanskou revoltu. V kontextu zmíněného dění se dokonce zdá, že z hlediska 

samotné christianizace a jejího rozsahu neznamenal rok 1000 natolik zásadní přelom – 

pouze byly vybudovány základy pro další šíření správní struktury nové církve, kterou 

                                                           
1437 Srov. výše kapitolu 5.3.8., zejména poznámky 769 a 771. 
1438 Čechy byly v dané době součástí řezenské diecéze. Možnost, že Měškovo křestní (?) jméno 

vycházelo ze jména řezenského biskupa Michala (viz např. Dowiat 1997, s. 79-82 či týž už 1961, 

s. 132-137), je spíše méně pravděpodobná teorie. 
1439 V úvahu připadá především blízké Sasko, srov. např. pozn. 772. 
1440 Srov. výše pozn. 810. 
1441 Srov. samostatnou podkapitolu 6.4.1. 
1442 Takto obvykle označoval maďarské nepřátele Widukind z Corvey (např. DSW I, 32 a 38, s. 45 

a 55). 
1443 Úvahy o obnovení „moravského“ biskupství jsem rozvinul v kapitole 5.3.8 u pozn. 799 a dále. 
1444 Takto označuje svého (podřízeného) českého spojence Widukind – (srov. výše pozn. 785). 

Srov. též zmínku o titulu amicus v kapitole 6.4 (pozn. 1307 a dále). 
1445 Jak si uvědomovali i doboví saští zpravodajové (srov. pozn. 875). 
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nadto bylo brzy v Polsku třeba budovat znovu. Až budování zákonodárství 11. století a 

pozdější předpisy vymítající poslední zbytky lidových kultů na venkově kolem roku 1100 

znamenaly prohloubení a zintenzivnění křesťanského života.1446 

  Pokud srovnáme průběh všech tří hlavních „větví“ christianizace střední Evropy, vidíme 

zde opět – podobně jako v průběhu politického vývoje a jeho následující krize – výrazný 

rozdíl mezi průběhem christianizace v Čechách na straně jedné a v Polsku a Uhrách na 

straně druhé. České křesťanství se zřejmě šířilo velmi pomalu, snad v bezprostřední 

souvislosti s pozvolným růstem moci přemyslovského rodu, bylo tak zřejmě integrální 

součástí jejich politiky. Tendence k udržování křesťanství vyplývala zřejmě 

z dlouhodobého vztahu českých elit k Bavorsku, odkud se nové náboženství šířilo spolu 

s další kulturní výměnou jako svým způsobem elitní životní styl. Christianizace se tu 

nikdy neocitla v rozsáhlejší krizi: V době, kdy od christianizace uplynula zhruba stejná 

doba jako v Polsku a Uhrách v době pohanských vzpour, držel českou říši bezpečně 

v rukou Boleslav I. a prohloubil tak kontinuitu podpory této víře, která se udržela i po 

nástupu Boleslava II. Říše českých Boleslavů prospívala a žádné elity tak neviděly 

nutnost hledat alternativní náboženský projekt, který by mohl zajistit prosperitu místo 

křesťanství. K pohanské reakci určitě nedošlo ani v době, kdy byl Boleslav I. momentálně 

ve sporu s králem Otou I. a dost možná také vyhnal ze země bavorské kněží.1447 Je 

zřejmé, že pohanská reakce mohla nastat až v momentě, kdy se zdálo, že křesťanský 

vládce nemá situaci pevně v rukou (jako v Polsku a Uhrách). Tato situace sice částečně 

nastala v Čechách kolem roku 1000, ale v této době zřejmě už nikdo z elit nepomyslel na 

hledání zásadní alternativy. I „uzurpátor“ Boleslav Chrabrý byl jistě prokřesťanský a jeho 

vládu tak nemohla pohanská reakce provázet. Křesťanství bylo mezi rozhodující částí 

společnosti zřejmě již zcela a pevně zakořeněno. Je tedy vcelku pravděpodobné, že když 

sledujeme pohanské vzpoury v Polsku a Uhrách ve 30. a 40. letech 11. století, stály 

v jejich čele spíše mocnější vrstvy, než že by šlo o spontánní lidové bouře. Venkovský lid 

zůstával všude ještě dlouho pohanský, jak jsme si ukázali výše. 

  V kontextu úvah o politickém dění v 10. století je třeba také připomenout si, s jakou 

mocí bylo vlastně křesťanství spojeno. Byla to právě a především knížata, která přijala 

křest, původně dost možná jen pro svou osobu. Pokud by existoval zásadnější odstup 

mezi hypotetickými veřejnými institucemi kmene a knížecí mocí, jak jsme si naznačili 

v předchozím oddíle, pak změna náboženství knížat nemusela zpočátku být chápána nijak 

                                                           
1446 Tuto tezi jsem šířeji uvedl v kapitole 6.5. 
1447 Viz kapitolu 5.3.7 a pozn. 723. Je možné, že v Čechách už v dané době mohla církev spoléhat 

na místní lidské zdroje, které udržovaly v chodu praktický život v centrech moci. Je také možné, 

že právě v této době se mohla v Čechách znovu rozšířit staroslověnská tradice – srov. 

v podkapitole 7.2.2. 
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přelomově. Týkala se skutečně jen mocných mužů z hradů a nijak nemusela narušovat 

případné „lidové“ kmenové zvyky a náboženství. Až v momentě, kdy se kníže skutečně 

„chopil moci nad kmenem“ a nahradil či vytlačil jeho původní instituce, mohlo dojít 

k prvním vzpourám. Ty ovšem zpočátku vůbec nemusely být motivovány především 

nábožensky. Nezávislý duchovní život kmene byl prostě jednou ze stránek veřejného 

života, do něhož v určité fázi knížata ve střední Evropě vstoupila. Zlomem mohly být 

například plošně uplatněné zákony. Až v tuto chvíli muselo být všem potenciálním 

ostatním elitám jasné, že křesťanství není jen osobním „projektem“ knížete. Není proto 

divu, že v oblastech, kde křesťanství mezi elitami skutečně ještě nemělo čas zakořenit, se 

právě v tuto dobu (resp. při první známce úpadku knížecí moci) rozhořela vzpoura. Přišla 

ovšem už příliš pozdě na to, aby mohla skutečně něco změnit. 

7.2.1. Řeholní christianizace. Benediktini a další mniši v nové Evropě 

  Jedním z méně zdůrazňovaných aspektů christianizace střední Evropy, který naopak 

obecně spojuje všechny tři velké christianizační projekty, je silná aktivita řeholníků coby 

hybné síly tohoto procesu.1448 Tento fakt vůbec není samozřejmý a ve srovnání např. se 

Skandinávií, kde christianizace proběhla prakticky ve stejnou dobu,1449 lze říci, že na 

severu se mnišské řády stávají součástí křesťanského života až s nemalým zpožděním. 

Tento fenomén si po mém soudu zasluhuje podrobnější zkoumání či přímo revizi. Působí 

totiž velmi zajímavě, zejména s ohledem na vytouženou stabilitas loci, kterou do své 

řehole zakomponoval sv. Benedikt. S misijní prací tedy italský zakladatel komunitního 

života jistě pro své budoucí následovníky příliš nepočítal. 

  Na druhé straně ovšem lze sledovat určitý dobový trend, který dospěl jistého vrcholu 

kolem roku 1000: Řeholníci různých směrů se v tomto rámci naopak snažili aktivně 

zapojit do probíhající misie v rozsáhlých částech Evropy. Dobový úkol, který sliboval 

vbrzku obrátit na pravou víru celá království a proměnit tak Evropu ve skutečnou 

křesťanskou veleříši, se pak projevil i v širším duchovním programu císaře Oty III. Fakt 

dobové přítomnosti mnichů a řeholníků obecně přináší i zmínky v některých nejstarších 

hagiografických pramenech, které ve výčtu obvyklých příchozích, provádějících misie, na 

mnichy většinou nezapomínají.1450 

                                                           
1448 Význam benediktinů pro ranou epochu středoevropského křesťanství obecně zhodnotil 

především velký badatelský projekt Centra medievistických studií, který zatím dospěl k první 

velké publikaci – výstavnímu katalogu Foltýn – Klípa – Mašková – Sommer – Vlnas 2015. Dále 

např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 36. Pro uherskou oblast viz též Békés 1997. 
1449 Viz např. Berend 2007b, s. 26. 
1450 Z Václavských legend alespoň nejistě ŽUV 5, s. 44-45: religiosos. Mnichy potkáváme mezi 

příchozími na dvůr knížete Gejzy (LŠV 2, s. 379) i jeho syna Štěpána (LŠV 7, s. 382). Příchozí 

mnichy zmiňuje i na štěpánských legendách závislá UPK 3, s. 132-133. Podobně i ŽSP 1, s. 326-

327. Jedním z těcho putujících řeholníků byl ostatně i pozdější biskup Gerhard, jemuž je věnována 
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  Benediktinskou stopu nacházíme prakticky u samého počátku christianizace oblastí 

střední Evropy mimo říšskou a moravskou doménu.1451 Na konci devátého století se 

Čechy přimkly k Říši a zejména Bavorsku, což vedlo k rozšíření pravomocí řezenského 

biskupa i na území Čech, obvykle datovaného už na rok 895, kdy česká knížata o toto 

spojenectví požádala.1452 Řezenský biskup byl v dané době zároveň opatem kláštera 

sv. Jimrama a je jen logické, že do případného christianizačního procesu v Čechách by 

tak byli zapojeni i řeholníci z jeho kláštera.1453 Až do roku 973 zůstali Češi podřízeni 

církevně biskupství–opatství v Řeznu, což do církevního života země muselo vnášet 

specifické vlivy. 

  Chronologicky první, byť neurčitou stopu po řeholním životě v Čechách můžeme najít 

v pramenech, popisující život údajné sestry svatého Václavova – Přibyslavy.1454 

Charakteristika jejího života nabízí možné srovnání se životem řeholnice. Tuto zmínku 

o zbožné sestře svatého knížete můžeme považovat například za dobovou reminiscenci na 

později založený klášter svatého Jiří, jemuž byla do čela postavena také sestra knížete – 

ovšem Boleslava II. Přesto je důležité si uvědomit, že v Čechách v dané době už asi 

existovaly určité vzory řeholního života: přítomní mniši na misiích či prostě misionáři 

řeholního původu. 

  Zmíněné řeholní vlivy v Čechách se pak mohly přenášet i do misie v piastovské říši, na 

níž se zřejmě podílela i česká strana, i když konkrétní misijní působení je zde stále 

zdrojem řady diskusí.1455 Dlužno ovšem říci, že v inkriminované době seděl na stolci 

v Magdeburku – dalším misijním centru, které připadá pro polskou misii v úvahu – také 

bývalý mnich kláštera sv. Maximina v Trevíru, pravděpodobný autor pokračování 

                                                                                                                                                               
samostatná odnož hagiograficko-historické tradice (k jeho řeholní příslušnosti viz LGM 1, s. 471 a 

LGV 1-2, s. 481-483). 
1451 Teorie o existenci kláštera na velkomoravském území zůstávají zatím jen teoriemi. Vykopávky 

v lokalitě Sady v Uherském Hradišti jsou pro jasný důkaz příliš nekonkrétním zdrojem (srov. starší 

teze zmiňované v retrospektivě Galuška 1996, s. 26-29), pověsti o existenci kláštera v lokalitě 

Zobor u Nitry nejsou nijak jednoznačně datovatelné před 11. století (jisté náznaky poskytuje pouze 

zpráva KČK o úmrtí Svatopluka v ústraní – cit. v pozn. 472). V této souvislosti by bylo možné 

taky upozornit, že i salcburské arcibiskupství, jehož osudy se s velkomoravskými často protnuly, 

mělo v čele arcibiskupa-opata místního kláštera. 
1452 Srov. kap. 5.3.2, pozn. 474 a výše pozn. 1426. 
1453 Matla 2017, s. 90. Řezno vysílalo „své lidi“ i do Polabí, kde se prvním biskupem Merseburku 

stal jistý Boso, rovněž mnich od sv. Jimrama, zabývající se dlouhodobě misijní činností mezi 

Slovany (viz KDM II, 36-37(23), s. 84-87). 
1454 ŽUV 8, s. 82-83 a tamtéž 10, s. 98-99. 
1455 Srov. např. minulou kapitolu, pozn. 1438. O prvním biskupovi Jordanovi nevíme v tomto 

směru zhola nic: Zmiňuje ho především Dětmar z Merseburku (v rámci vzniku magdeburské 

provincie, pozn. 783; ale i v souvislosti s křtem Měška KDM IV, 56 (35), s. 196-197). Většinou 

bývá i z toho důvodu spojován se suitou kněžny Dobravy (Ożóg 2016, s. 102 a 110). I z toho 

důvodu (návaznost na opatsko-biskupské Řezno, viz Strzelczyk 2016, s. 135) je taky vcelku dobře 

možné, že se jednalo o benediktina. 
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kroniky Reginona z Prümu,1456 Adalbert. Ve stejné době nacházíme benediktinskou stopu 

i v maďarské christianizaci. První maďarské misie, o nichž máme zprávy, jsou spojeny 

jednak se sv. Wolfgangem, byvším mnichem kláštera v Einsiedeln,1457 a Brunonem, jenž 

byl zcela jistě z kláštera St. Gallen,1458 a tak i sem v rámci misií doráželi z nemalé části 

benediktini. 

  Účast benediktinů na misiích může být chápána ideově i vcelku pragmaticky. Už na 

počátku 9. století do oblasti Podunají dorazily nejvýchodnější proudy vlny irských 

misionářů, která se propojila s klasickým kontinentálním benediktinstvím nejpozději za 

dob Karla Velikého či Benedikta z Aniánu. Bavorští misionáři tak mohli vlastně pouze 

pokračovat v tradicích svých duchovních otců. Ještě před novým propuknutím výrazného 

misijního étosu mezi benediktinskými mnichy koncem 10. století se ovšem do misií 

mohli mniši zapojovat i z čistě praktických důvodů: kláštery disponovaly totiž vhodným 

množstvím lidských zdrojů, které byly pro šíření nového náboženství na území nově 

vznikajících státních formací zapotřebí. V málo zalidněné krajině středověku bylo jistě 

nutné počítat s každým jednotlivcem a v křesťanství vzdělaní a dosud do pastorace 

nezapojení mniši byli přitom vynikající zásobou sil. 

  První oficiální klášter na území vznikajících středoevropských sousedů Říše byl 

s jistotou ženský benediktinský klášter v Praze, jehož založení spolu s dalším pokrokem 

v jednání o pražské diecézi vyjednala v Římě dcera Boleslava I. Mlada.1459 Ta se zároveň 

stala i klášterní představenou, čímž založila dlouhodobou tradici zaopatřování některých 

Přemysloven tímto důstojným úřadem. V době bezprostředně následující se pak konečně 

podařilo prosadit i vznik nového pražského biskupství, které opět obsadil příslušník 

zřejmě benediktinské řehole, mnich Dětmar.1460 Místo jeho původního působení žádný 

pramen neuvádí, nicméně zdá se poměrně pravděpodobné, že mohlo jít o klášter 

v Corvey, který s novou diecézí spojovalo i svatovítské patrocinium. Dětmarův nástupce, 

svatý Vojtěch, byl zpočátku „světský“ vzdělanec, který prozatím nevstoupil do žádného 

řádu, ale v důsledku se brzy stal zřejmě otcem benediktinského hnutí nejen v Čechách, 

ale prakticky v celé střední Evropě. 

  Založení břevnovského kláštera je tradičně uváděno jako jedna z hlavních koncesí, 

kterou učinila česká světská elita vůči požadavkům zklamaného biskupa Vojtěcha. 

Přestože úřední prameny, které by toto založení potvrdily, samy o sobě nejsou dobové, 

                                                           
1456 Srov. pozn. 35. 
1457 Srov. výše pozn. 796. 
1458 Srov. výše pozn. 797. 
1459 KČK I, 22, s. 42-44. 
1460 Srov. odpovídající pasáž v kapitole 5.3.8, zejména kolem poznámky 790. 
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lze říci, že informace o vzniku kláštera působí v kontextu více než solidně.1461 Dá se 

dokonce říci, že pokud by v Čechách na konci 10. století klášter neexistoval, svatý 

Vojtěch by zcela jistě na jeho založení začal pracovat, a i kdyby se jeho založení 

v oficiální podobě nezdařilo či nestihlo, musely existovat alespoň nějaké neoficiální 

základy, k nimž se později mohl obnovený klášter za Prahou vracet.1462 Vedle toho je 

však také pravděpodobné, že benediktinská komunita na Břevnově turbulentní časy konce 

10. století nepřežila. V roce 999 Boleslav II. pak chtěl v oblasti nedaleko Prahy založit 

další benediktinský klášter.1463 Snad tím chtěl odčinit nejen své hříchy vůči potenciální 

mateřské instituci ostrovského domu,1464 jíž byl bavorský Niederaltaich, ale i možný dluh 

vůči přáním již zemřelého biskupa, jehož projekt se na Břevnově zatím neudržel. 

  V době nepřátelství mezi přemyslovským rodem (či jeho družinou?) a Vojtěchem a jeho 

příbuznými totiž velmi pravděpodobně břevnovští mniši následovali svého učitele do 

exilu. Je možné, že v tomto smyslu lze chápat zprávy o Vojtěchově působení v Uhrách1465 

– bez ohledu na to, zda je lze datovat už do doby druhé etapy Vojtěchova episkopátu, 

nebo až přímo do doby, kdy hledal nejbližší místo exilu. Vojtěch mohl buď ambiciózně 

šířit benediktinské myšlenky dál a hledat pro mnichy působiště i v Uhrách, nebo se prostě 

snažit, aby snaha přivést italské řeholníky do střední Evropy nevyšla zcela naprázdno, 

když jeho chráněnci museli odejít s ním, nebo brzy po něm z Čech. Novým působištěm 

by se v každém případě stal arpádovský dvůr a s tím také lokalita ležící na panonském či 

svatomartinském vrchu uvnitř jádra maďarské říše.1466 Významný biskup ze sousední 

země mohl snad bez újmy na případných právech bavorských biskupů a misionářů 

biřmovat dědice trůnu Štěpána a snad budovat na jejich působení více nezávislý projekt 

benediktinského kláštera, ale nemůžeme předpokládat, že by bez velkého odporu 

v Bavorsku mohl skutečně působit jako misionář, jak se domnívá část moderní literatury 

– arpádovský dvůr zcela jistě spolupracoval s bavorským episkopátem a ten své zájmy 

skutečně dokázal hájit velmi hlasitě. 

  Nedlouho poté se první prameny jasně prokazatelná mnišská komunita usadila i 

v Polsku.1467 Stejně jako jinde je ovšem její působení zdrojem poněkud vyhrocených 

                                                           
1461 Srov. debaty kolem zakládací listiny zmíněné v pozn. 83 a odpovídající pasáž kapitoly 5.3.11. 
1462 Přítomnost řeckých mnichů, kteří by do Čech přišli s Vojtěchem z jeho oblíbeného římského 

kláštera, by pak do jisté míry vysvětlovala i výskyt velmi neobvyklého a do řeckého prostředí se 

hlásícího jména Prokop, které obdržel budoucí zakladatel slovanského benediktinského života na 

Sázavě (Sommer 2007, s. 104). 
1463 Srov. pozn. 1329. 
1464 Srov. pozn. 841. 
1465 Srov. úvahy v kapitole 5.3.11 počínaje pozn. 939. 
1466 Srov. výše pozn. 941. 
1467 Polská literatura ambiciózně hledá stopy po existenci řeholních komunit i v souvislosti 

s dalšími christianizačními centry (viz např. Derwich 2009), ale zůstává přirozeně pouze 

u (odvážných) hypotéz. 
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sporů o povaze tohoto řádového domu. V principu se jednalo o komunitu mnichů 

z italského Perea, která vyrazila na sever následovat úkoly svatého Vojtěcha, jenž na své 

misii mezitím nalezl smrt.1468 Nejednalo se zřejmě vysloveně o klášter, ale o jakýsi 

komunitní dům, který sloužil jako dočasná základna obyvatelům, kteří doufali v možnost 

dalšího působení na misii mezi Slovany. Než však mohlo k tomuto programu dojít, stalo 

se společenství obětí zákeřného útoku a jeho obyvatelé byli prakticky vyvražděni. 

Konkrétní lokalizace této komunity je také předmětem sporu, i když prameny nejspíše 

naznačují, že šlo o Międzyrzecz,1469 lokalitu, jež by snad naznačovala, že cílem misie 

měli být pohanští Lutici. Nezávislá římská misie by jistě sloužila Boleslavu Chrabrému 

k eventuálnímu rozšíření nároků na polabská území, kam směřoval svou další expanzi. 

  Právě povaha polské „poustevny“ může do jisté míry naznačovat, jak máme chápat 

existenci řeholního mnišství na území nově christianizovaných říší. Již jsme konstatovali, 

že už od samého počátku veškerého misijního snažení na východních hranicích Říše (a to 

snad i pokud počítáme samotnou Velkou Moravu) se v rámci lidských zdrojů řeholníci 

zřejmě do misie zapojovali. Vzdor nerespektování preferované stability mnichova 

působiště se dá říci, že tento úkol jinak dobře korespondoval s celkovým étosem 

dobového mnišství a oficiální pověření k misii, které si vyžadoval místní episkopát, 

mohlo tento rozpor s mnišskou řeholí urovnat např. poukazem na pravidlo poslušnosti. 

  V kontextu této úvahy a dalších zpráv je také velmi pravděpodobné, že na územích nově 

christianizovaných oblastí vznikaly možná i jisté mnišské komunity. Nemůžeme mluvit 

o klášterech v právním slova smyslu, rozhodně nešlo o uzavřené, stabilní a formální mocí 

představeného spravované skupiny. Mohlo jít o domy poskytnuté obecně misionářům 

k vykonávání jejich úkolu od místních velmožů, jimž o christianizaci země skutečně šlo. 

Tyto „řádové domy ad hoc“ mohly už dříve fungovat podobným způsobem jako fungoval 

později doložený dvorec, kde přežívali italští mniši, připravující se na další misijní 

působení za hranicemi říše Boleslava Chrabrého. Mohly mít svůj oficiální mateřský 

klášter, či být pod dohledem místního biskupa a mohly být obecně např. chápány jako 

poustevny. Je dokonce možné, že náznaky o dřívější existenci mnišské komunity 

v zakládací listině Břevnovského kláštera (při všech nezbytných „ale“, jež je třeba s tímto 

                                                           
1468 Srov. výše v kapitole 5.3.12 úsek počínaje pozn. 996. 
1469 ŽPB původně uvádí jen, že šlo o jakési opuštěné místo (ŽPB 6, s. 224-225). Klášter 

Mezerici/Metcerize v Polsku uvádí KDM (VI, 27(20), s. 306-307). Ve tvaru Mestris jej pak 

zmiňuje UVT, s. 58-59, podle něhož ovšem jde o klášter založený už sv. Vojtěchem (podobně 

i Ożóg 2016, s. 193). Nebylo by ovšem nic neobvyklého na snaze posunout založení kláštera 

o několik let k slavnějšímu „lokátorovi“. Také vcelku skeptická práce Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 123 a 368, ale i Urbańczyk – Rosik 2007, s. 286 umísťuje erém pěti bratří do 

této lokality. Ożóg 2016, s. 196 pro změnu předpokládá, že erém byl v pozdějším Kazimierzu 

Biskupim. 
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pramenem vyslovit)1470 mohou naznačovat právě toto útočiště řeholníků účastnících se 

misijních úkolů, kteří vyžadovali působiště, kde by mohli svůj život co nejvíce 

přizpůsobit klášterním podmínkám. Teprve později se tyto vhodně umístěné (částečně 

solitérní, ale přesto stále v dosahu christianizačních center se nacházející) lokality mohly 

přeměnit v oficiální kláštery de iure. 

  Pokud připustíme existenci této mezifáze benediktinského osídlení střední Evropy, lze 

tím jednak poměrně snadno vyřešit výše zmíněné diskrepance a občas poněkud 

nejednoznačné zmínky o mniších v pramenech týkajících se christianizace, které vnášejí 

do celého benediktinského problému zdánlivé zmatky. Je zřejmě pouze třeba se odříci 

konzervativního pohledu na benediktinskou řeholi jako systém, který nepřipouštěl jinou 

možnost než vybudování plně funkčního kláštera na cizím území. K tomu přirozeně 

začalo docházet až v době, kdy se křesťanství v regionu zcela uchytilo. První skutečné 

kláštery mohly být (vedle svatojiřského konventu benediktinek) opravdu až Břevnov 

s Pannonhalmou. I když je to až druhý jmenovaný konvent, jehož založení zachycuje 

doložená listina. 

  I pannonhalmská zakládací listina je ve svém kontextu dochování ovšem poněkud 

sporná.1471 Je tedy dokonce možné, že celý problém ohledně vzniku prvních pořízení lze 

vysvětlit prostě faktem, že v dané době ani žádná listinná pořízení vzniknout nemusela a 

záznamy o založení mohly mít formu např. přípisů do knih či zjednodušených akt, které 

byly posléze ve vrcholném středověku nahrazovány dokumenty, které měly listinnou 

formu odpovídající právním náležitostem své doby.1472 Nic to však nemění na 

přesvědčení, že ze srovnání celkové role, kterou (zejména benediktinské) mnišství hrálo 

při christianizaci střední Evropy a jejích jednotlivých regionů, vyplývá, že na územích 

Polska, Čech a Uher existovaly mnišské komunity, snad jakési spontánně provozovaná 

quasi klášterní společenství, která se teprve postupně etablovala v řádové instituce 

regulérního charakteru, vybavené odpovídajícím právním inventářem. 

  Kolem roku 1000 pak bylo ve střední Evropě založeno několik nových biskupství, 

jejichž držitele známe zpočátku jen velmi nespojitě. Stále se však často jedná 

o benediktiny: biskup Thiddag v Praze byl s jistotou mnichem z kláštera Corvey,1473 jeho 

nástupce Ekhard byl dokonce opatem v Nienburgu,1474 polský arcibiskup Radim prošel 

řadou klášterů se svým nevlastním bratrem Vojtěchem,1475 vedle něj ovšem důležitou 

                                                           
1470 Srov. výše pozn. 83. 
1471 Srov. výše pozn. 88. 
1472 K tomu šířeji srov. např. Šrámek 2009. 
1473 KDM VII, 56(41), s. 468-469. 
1474 KDM VII, 65(48), s. 478-479. 
1475 ŽVC 16, s. 140-141. 
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pozici v rámci piastovské církve držel i poznaňský biskup Unger, původně opat kláštera 

v Memlebenu.1476 Situace v Uhrách je poměrně nepřehledná, ale snad už pravděpodobný 

první arcibiskup ostřihomský Dominik, tak jeho nástupce Šebestián (občas ztotožňovaný 

s Radlou) a s jistotou pak Askerik-Anastáz z Břevnova, který držel možná krátce tuto 

funkci jako zástupce nemocného Dominika, aby pak byl odměněn titulárním 

arcibiskupstvím v Kaloči,1477 byli všichni pravděpodobně spojeni s klášterem 

Pannonhalma a s jistotou s benediktinským řádem. Bohužel jen velmi málo víme 

o biskupech, kteří se objevili vedle Radima v Hnězdnu roku 1000.1478 Episkopát střední 

Evropy tedy byl po roce 1000 z velké části prakticky ovládán benediktiny, kteří celkově 

pevně propojovali étos mnišského života s misijními a pastoračními úkoly doby. 

  Vedle těchto velikých úkolů benediktinských mnichů pak není možné ani zapomínat na 

význam, který vznik klášterů měl v pozdějších dobách při prohlubování christianizace. 

Kláštery představovaly důležité opěrné body celého procesu, tvořily jistě zásadní oporu 

vnitřní misie a zpočátku pak mohly tyto instituce ve svém okolí dokonce suplovat běžnou 

farní síť.1479 Středoevropské křesťanství tedy bylo z nemalé části křesťanstvím 

benediktinským. Jako jisté à propos pak je třeba zmínit, že benediktinská christianizace 

se pevně pojí s hospodářským vývojem, o čemž bude ještě řeč níže.1480 

7.2.2. Staroslověnská alternativa 

  Veskrze zajímavý faktor christianizace střední Evropy tvoří vznik a existence 

„staroslověnské církve.“ Termínu v uvozovkách je ovšem nutné poněkud specifikovat. 

Existenci alternativní církevní tradice v Čechách totiž vyvolala řadu debat, které nás nutí 

poněkud konkretizovat tento na první pohled jednoznačný, přesto velmi náročně 

definovatelný pojem. U této „staroslověnské církve“ se řeší jednak faktická liturgická 

praxe1481 a jednak její jazyková povaha. V užívání staroslověnštiny navíc existuje mnoho 

různých vrstev, které připadají v úvahu: obřady i pastorace mohly být čistě vedeny 

slovansky (což papežové nikdy nepovolili), mohly mít smíšenou povahu (což zřejmě 

Metodějovi schválili papežové, ale – jak ještě uvidíme – do různé míry), nebo mohla být 

staroslověnština omezena na funkci literární a pastorační, přičemž samotné obřady by 

                                                           
1476 Jeho předchozí funkci potvrzuje listina MGH, DD O III, s. 482-483, č. 75. Viz též Pauk 2017, 

s. 257. Srov. ale i architektonické shody mezi nálezy kostelů v Memlebenu a Poznani výše v pozn. 

810. 
1477 Ke komplikované otázce obsazení funkce prvních uherských arcibiskupů srov. výše pozn. 989 

a naposledy též Barabás 2017, s. 124. 
1478 Pro poslední obecnější shrnutí viz Urbańczyk 2015, s. 298-300. 
1479 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 339-340. 
1480 Srov. např. vliv benediktinů na šíření pěstování vína (viz dále pozn. 1715) nebo budování 

mlýnů (Vadas 2019). 
1481 Zhuštěně Kalhous 2010b, s. 22-23 (starší názory) a 23-32 snaha doložit, že liturgie byla 

k literatuře pevně svázaná, nelze ji proto příliš oddělovat od literárních nálezů nebo skeptičtěji 

Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 233. 
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probíhaly latinsky. Praktické užití jazyka by pak ovlivňovalo míru oddělení obou „větví“ 

církve v Čechách (či dalších územích). 

  Stručně řečeno vycházíme z předpokladu, že historická tradice 10. století v Čechách 

uchovala jasné vzpomínky na fakt, že v době podřízení českých elit moravské nadvládě 

působil v Čechách zřejmě moravský klérus, který byl zodpovědný jednak za 

christianizaci knížete Bořivoje, jednak zřejmě podpořil další christianizaci země.1482 

S jistotou pak také víme, že v pozdější době v Čechách vznikaly různé literární památky, 

které jazykově vycházely právě ze staroslověnského jazyka vlastního jedné z částí (!) 

moravské církve.1483 V 11. století pak v Čechách vznikla instituce navazující nepochybně 

na tuto tradici a rozvíjela staroslověnskou písemnou kulturu dále.1484 Základním 

předpokladem další debaty je tedy stanovit rozsah a hloubku tohoto vlivu a případně, zda 

se udržel v kontinuální podobě bez nutnosti doplnit, či zcela oživit tuto tradici z vnějších 

zdrojů.1485 Vedlejším, ovšem ve středoevropském kontextu významným problémem je 

otázka, jestli náznaky o možné další existenci staroslověnské či post-moravské církve 

můžeme pokládat za průkazné i pro jiná území než přemyslovskou říši.1486 

  I pokud se vyslovíme pro předpoklad kontinuity této tradice, zbývá ještě odpovědět, zda 

se jednalo jen o utilitární praxi, nebo zda v Čechách skutečně existovali obřadníci 

odvolávající se na jinou posloupnost, vyznávající jiné formy liturgie a používající 

případně výhradně staroslověnský jazyk jako liturgickou řeč. 

  Základním argumentem podporujícím teorii kontinuity jsou analýzy literárně- a 

jazykovědné, které pevně stojí za předpokladem, že v Čechách 10. století (a nikoliv jen na 

jeho konci, či v raném 11. století) vznikaly církevněslovanské literární památky.1487 

Historická obec v tomto směru bohužel pracuje především s úvahami Dušana Třeštíka 

(srov. výše), který této tezi oponoval i za cenu vytváření mnohdy velmi komplikovaných 

teorií. Zdá se však, že před silou argumentů slavistů tento názor neobstojí. I některá dílčí 

konstatování historiků pak navíc podporují úvahu, že kontinuita velkomoravského 

slovanského křesťanství v Čechách se udržela přinejmenším do 11. století.1488 

                                                           
1482 Takto pak celou situaci vylíčil hagiograf Kristián (ŽUV 2, s. 20-21). 
1483 Srov. přinejmenším úvahy věnované První staroslověnské legendě – pozn. 55. 
1484 Poslední monografií věnovanou klášteru je Reichertová – Bláhová – Dvořáková – Huňáček 

1988; viz ale i Sommer 2007, s. 110-159 a Sommer 2006. 
1485 Příchod kněží jako byl sv. Prokop z oblastí mimo Čechy navrhoval Třeštík 2006a, s. 203. 
1486 Spíše jako české specifikum vidí tuto kulturu např. Např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 

2013, s. 36. 
1487 Krom specifických dobových textů např. i další legendy jako ta o sv. Anastázii (Čajka 2011). 

Skeptičtěji ještě Kalhous 2010b, s. 15, ale sám dále připouští, že korpus dalších památek (viz 

tamtéž s. 15-16) je více než značný a podporuje spíše tezi o kontinuitě.  
1488 Např. fakt, že v Čechách setrvale vznikala zasvěcení sv. Klimentovi (Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 315) a kostely měly formu rotund (tamtéž s. 342; skepticky ovšem Štefan 
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  Zbývá tedy dvě otázky: Jakým způsobem a v jaké formě se staroslověnský jazyk coby 

církevní řeč uchoval přes rozmezí minimálně sta let, kdy nesloužil – aspoň pokud 

můžeme soudit z historických pramenů – jako „aktivní“ liturgická řeč ve většině české 

církve. V první otázce bude třeba rozklíčovat některé historické situace, které by 

perspektivně mohly sloužit jako důležité a pro alternativní církevní projekt životadárné. 

V otázce druhé se pak bude jednat o některé obecnější úvahy, které bude možné dokládat 

spíše ozvěnami mladších pramenů. 

  V první řadě je třeba zmínit problém samotného přežití staroslověnské moravské církve. 

V tomto směru máme co do činění s komplikovanější záležitostí, než je prostá otázka 

zániku Velké Moravy. Z dobových zdrojů totiž bezpečně víme, že Metodějův odkaz byl 

zpochybněn už v době, kdy kníže Svatopluk držel pevně v rukou moc na Moravě a 

o zániku tohoto státního útvaru nebylo možné ani v náznacích uvažovat.1489 Problém je, 

že detailní popis situace nemáme. Existují pouze jasné zprávy o (často násilném) exodu 

kněží, kteří po smrti Metoděje figurovali jako jeho žáci. Nemůžeme si ovšem být jisti, do 

jaké hloubky tato „čistka“ proběhla. Teoreticky je možné, že na Moravě zůstali kněží 

vychovaní i k užívání staroslověnského jazyka a písma, kteří nebyli politicky natolik 

spjatí s osobou Metoděje a kteří jistě většinou zvládali liturgické povinnosti i v latině či 

řečtině.1490 Navíc ani relativně „protimetodějovský“ list papeže Štěpána V. Quia te zelo 

fidei nezakazoval slovanské výklady po čteních.1491 Ani Frankům nemuselo činit potíže 

tuto v podstatě učitelskou a pastorační práci vykonávat či tolerovat ve slovanském 

jazyce1492 a slovanský jazyk jako takový určitě nebyl sám o sobě příčinou sporu biskupa 

Wichinga s Metodějovými žáky.1493 Metodějem vyučení, ale novému biskupovi loajální 

kněží museli být (zejména po exodu části bouřícího se duchovenstva) stále cenní i pro 

                                                                                                                                                               
2016, s. 217). V Čechách se také koncem 10. století objevují na mincích slovanské litery (Matla 

2017, s. 112). 
1489 Viz např. I. život Naumův, MMFH II, s. 178-179. Viz též např. Marsina 2012, s. 89-103. 
1490 Srov. dále. Ostatně nikdy neexistovalo období, kdy by staroslověnština byla na Moravě 

jediným oficiálně používaným jazykem obřadů. Žádné papežské privilegium nešlo za povolení 

dvojjazyčného obřadu, a to ještě za velmi přesně specifikovaných podmínek. (V asi 

nejotevřenějších papežských privilegiích, jako bylo Industriae tuae (viz pozn. 77, s. 207-208), 

stačilo přečíst nejprve latinsky evangelium). Metoděj mohl teoreticky latinskou mši zcela opustit, 

jak ho obviňovali kněží franského původu (jádrem onoho obvinění ale byl slovanský obřad sám 

o sobě – viz další poznámku), ale i tak většina kněží jistě ovládala i kompletní latinský nebo 

alespoň řecký obřad, stejně jako kněží franští. (Industriae tuae výslovně zdůrazňuje, že Svatopluk 

má právo si sám vybrat latinské bohoslužby.) 
1491 Viz pozn. 78, s. 225. Srov. i Kalhous 2010b, s. 26. 
1492 Máme dochované záznamy sice z pozdější doby, ale de facto v obdobném prostředí (např. 

KDM II, 37(23), s. 84-87), že i někteří germánští misionáři ovládali v dostatečné míře slovanské 

jazyky a mohli jimi přibližovat křesťanské učení Slovanům. 
1493 Z LBK je jasné, že bavorští biskupové chápali celou nezávislou moravskou církev jako 

uzurpaci. Podobně Kalhous 2010b, s. 25 předpokládá exil jako trest jen pro nejužší kruh 

Metodějových žáků a připomíná, že kněží sami o sobě museli být pro vznikající církev velmi 

cenní. Tradicionalistický pohled, jenž očekává rozehnání veškerého kněžstva slovanského obřadu, 

předkládá Galuška 2017, s. 130. 
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„latinskou“ církev na Moravě, a pokud se dokázali od nevítaného dědictví skutečně 

odstřihnout, nemuseli pociťovat žádná příkoří. 

  V následující době se pozice těchto (krypto)slovanských kněží mohla navíc výrazně 

zlepšit. Víme o tom, že nedlouho po svém „ovládnutí“1494 velkomoravské církve se 

iniciátor a de facto vítěz sporu s Metodějem – východofranský biskup Wiching – rozhodl 

opustit teritorium Moravy,1495 snad z obavy o svou další pozici v době vzájemných bojů 

mezi Svatoplukem a Arnulfem,1496 a hledat své místo v Bavorsku, kde byl krátkodobě 

jmenován pasovským biskupem (a odmítnut tamním klérem).1497 Bohužel ani o této 

záležitosti nemáme dost zpráv. Nemůžeme ani s jistotou říct, že na Moravě po 

Wichingově odchodu nezbyl žádný jiný místní biskup.1498 Je ale na místě úvaha, zda 

v souvislosti s odchodem Metodějova protivníka nemohl v rámci moravské společnosti 

obecně vzrůst význam „Metodějovy“ strany. Wichingovým morálním odpůrcům se 

mohlo na Moravě začít dařit lépe ještě za života Svatopluka. Válka a příchod Maďarů 

ovšem samozřejmě už nemohly napomoci případnému návratu prvních exulantů, i kdyby 

se pro ně situace natolik zlepšila. 

  O následujících osudech moravské církve už vůbec nemáme podrobné informace. 

Poslední zvěst je spojena se snahou Mojmíra II. obnovit roku 900 institucionálně 

nezávislou moravskou církev.1499 Opět nemůžeme říci, jestli doba přála 

„staroslověnským“ kněžím, i když je spíše pravdou, že pokud církev byla znovu 

obsazována s požehnáním stolce sv. Petra,1500 šlo by pravděpodobně o standardní latinský 

projekt.1501 Na druhou stranu je stále velmi pravděpodobná možnost, že pokud se 

Svatopluk II. ve sporech s bratrem více opíral o Franky, Mojmír II. mohl stát spíše 

o obnovu církve podřízené přímo Římu. Ta mohla být na základě starších privilegií i 

(převážně) slovanská. 

                                                           
1494 Neexistuje jednoznačný důkaz pro to, že by Wiching získal po Metodějovi místo arcibiskupa 

moravské církve (to předpokládá např. Galuška 2017, s. 130). Opatrná formulace buly Štěpána V. 

naznačuje, že byl pouze restituován z klatby jako nitranský biskup (viz pozn. 78, s. 221-222). 

Následnictví Gorazda pak tentýž papež jednoznačně nevyloučil, pouze si vymínil právo potvrdit 

jeho roli osobně (viz list papeže Štěpána V. v MMFH III, s. 229, č. 102). 
1495 V září 893 je už doložen jako kancléř krále Arnulfa (viz MGH, DD Arn, Berlin 1940, s. 174-

175, č. 119), Moravu tedy pravděpodobně opustil v době válek Svatopluka s Arnulfem na počátku 

90. let (Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 224 uvádí bez dalšího rok 891). 
1496 Srov. kapitolu 5.3.2. 
1497 AFu 899, s. 133. 
1498 Takto např. Vaníček 2017, s. 129. 
1499 Srov. výše pozn. 484. 
1500 A pokud se noví hierarchové skutečně úřadu fakticky ujali (v nejistotě Sommer – Třeštík – 

Žemlička – Opačić 2007, s. 224). 
1501 Badatelé ovšem v tomto směru spíše tápou, což naznačuje poněkud obojaká formulace 

Vr. Vaníčka 2017, s. 130, že šlo o „církev katolickou a „slovanskou“, ale s ideovým odstupem od 

Cyrila a Metoděje s prioritou latiny.“ 
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  Už v době prvního exilu se mohla část kněží vydat jiným směrem než ostatní, o kterých 

máme pozdější zprávy z Balkánu.1502 Čechy mohly do jisté míry představovat bezpečné 

teritorium, kde by za určitých okolností mohla přežít ekumena kněží věnujících se 

slovanské (či – v souladu s papežským privilegiem – dílem slovanské) liturgii a 

literatuře.1503 Do roku 890 totiž ještě v Čechách mohla působit alespoň částečně nezávislá 

moc,1504 která nemusela plně reflektovat všechny politické spory na samotné Moravě. 

Otázkou je, jaké by byly další osudy těchto exulantů po Svatoplukově převzetí „přímé“ 

vlády zde. Nedlouho potom nicméně začal další konflikt mezi Svatoplukem a 

východofranskou říší, který, jak jsme si ukázali výše, mohl skutečně vylepšit pozice 

„Metodějových straníků“. Paradoxně tak ovšem v roce 895, kdy se Čechy měly podřídit 

Řeznu, byla v Čechách pro případný exil tohoto typu situace horší, než ji můžeme 

předpokládat na Moravě,1505 neboť Čechy se v této době přimkly spíše k Bavorsku, kde 

dědictví Metoděje nebylo vnímáno nadále pozitivně. 

  Skutečně zásadní vlna exilu z Moravy do Čech mohla přijít na začátku 10. století 

v souvislosti s maďarskými nájezdy. Přestože jsem zastáncem teze, že zánik Moravy 

mohl proběhnout v souladu s moravskými elitami, pro křesťanskou církev zřejmě situace 

nebyla příliš výhodná i v případě jejich „mírového“ zapojení do maďarského mocenského 

svazu.1506 Přítomnost Maďarů navíc mohla pro případné emigranty uzavřít spojení mezi 

střední Evropou a Slovany na Balkáně. Čechy by tak byly nejsnazším cílem exodu 

z ohrožených hradisek. Bohužel nemáme žádné jisté zprávy, které by tento exodus 

potvrdily přímo.1507 Vedle již zmíněných drobných náznaků v pramenech se můžeme 

opřít jen o obecnou přítomnost velkomoravských nálezů či domácích nálezů 

velkomoravského stylu v první polovině 10. století,1508 což je ovšem argument pro tuto 

                                                           
1502 Takto např. Matla 2017, s. 90. 
1503 Nemluvě o tom, že v Čechách už v té době asi působilo několik moravských kněží – jak 

připomíná ŽUV 2, s. 20-21 a Štefan 2016, s. 194-195. 
1504 Srov. výše pozn. 436. 
1505 Srov. výše pozn. 474, 1426 a dále v kapitole 7.2. 
1506 Otázku kontinuity velkomoravského křesťanství řešil přehledně naposledy Steinhübel 2014, 

zejména s. 42-50. Jeho názory lze shrnout jako opatrné. Optimističtěji vyznívá pohled Kalhous 

2016, s. 179. Vedle těchto a dalších náznaků kontinuity (srov. i otázku přetrvávání církevních 

struktur v Olomouci v pozn. 684 a kontinuity křesťanství v Panonii v pozn. 967) je třeba 

připomenout i názory, že křesťanství na Moravě s jejím pádem prakticky zaniklo, a bylo dokonce 

místy znovu nahrazeno pohanstvím (takto Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 224). 
1507 Emigraci části Moravanů k Čechům by mohla snad naznačovat zpráva DAI 41, s. 400. Zde 

uvádění Chorvaté by totiž mohli být ve skutečnosti Bílí Chorvaté – Češi (srov. výše pozn. 10). 

Příchod kněží do Čech v této době předpokládá Štefan 2018, s. 163 i Matla 2017, s. 90. Nakonec 

je možné, že v případě emigrace na Balkán a do Čech jde o dvě úplně odlišné migrační vlny: první 

z doby po smrti arcibiskupa Metoděje se týkala jeho nejbližších žáků, mířila pak spíše na Balkán, 

druhá pak začala v době pádu mojmírovské moci a týkala se „běžného“ kléru. To by naznačoval i 

fakt, že v Čechách nám schází jakákoliv výraznější osobnost, kterou bychom mohli s moravským 

exilem spojit. 
1508 Obecně k otázce velkomoravského vlivu v Čechách viz naposledy Štefan 2016, zejména s. 209 

a dále; jak již zmíněno výše, autor hodnotí možnost příchodu kněží poměrně optimisticky. Další 
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tezi jen málo průkazný. I v církevním ohledu máme jisté náznaky bezprostřední 

návaznosti Čech na moravskou tradici – zejména se uvádí rotundy jako oblíbená stavební 

forma.1509 I zde ovšem je nutné říci, že tato tradice mohla pramenit prostě z propojení, 

které trvalo do konce 9. století. O něco zásadnější je ovšem argument, že ve vzniklé 

staroslověnské legendě o svatém Václavu nacházíme jasné stopy po vlivu moravského 

životopisectví spojeného s osobami Konstantina a Metoděje – stručně řečeno ještě 

v polovině 10. století někdo v Čechách musel tyto texty znát a mít je zřejmě i 

k dispozici.1510 

  Moravský křesťanský exil by ani nemusel být spojen pouze se staroslověnskou tradicí. 

Bohužel nemáme žádné přesnější informace o tom, jak vlastně vypadala „jazyková mapa“ 

moravské církve na úrovni nižšího kléru. Franští kněží na Moravě jistě opouštěli zemi 

průběžně již koncem 9. století (mohli odejít hromadně už s Wichingem) a v dobách 

destrukce moci Mojmírovců by odešli jen ti poslední zbývající. Původem slovanští kněží 

pak asi hledali nejbližší křesťanské slovanské působiště a mohlo jít stejně tak o věrné 

„Wichingovce“ (tedy ty zběhlé především v latinském obřadu) tak i původní 

„Metodějovce“ (sloužící spíše převážně slovanský obřad). Je nutné ale znovu 

připomenout, že zde pracujeme s vědomím toho, že staroslověnská literatura v Čechách 

10. století skutečně existovala. 

  Nabízí se ovšem otázka, jak by se tento exil (či přesněji jeho slovanská část) dále 

replikoval. Od počátku 10. století byla česká církev silně spjatá s bavorskou a veškeré 

zprávy z první poloviny 10. století hovoří jasně o obedienci české církve vůči řezenskému 

biskupovi. Nabízí se přirozeně ovšem možnost, že klérus z Moravy zde mohl přežívat za 

podobných podmínek jako při pronásledování na Moravě. Kněží byli vítáni jako obecná 

posila christianizace, měli jistě dost znalostí, aby vykonávali své obřady i podle 

požadavků bavorského biskupa, a pokud našli své ochránce v některých členech elity (i ti 

mohli přijít jako svého druhu emigrace do Čech po pádu či přesněji snad rozpuštění 

Velké Moravy v rámci maďarského kmenového svazu), mohla jejich pozice být vesměs 

velice dobrá. Otázka zní, zda by se i taková tradice dokázala replikovat dlouhodobě. 

  Jistý optimismus nabízí úvaha, že slovanský jazyk, blízký místní řeči (snad až na úrovni 

nářečí), bylo pro domácí kněží jednoduché zvládnout a základním požadavkem pro výuku 

tak bylo vlastně jen naučit se (číst a psát) abecedu.1511 Nutno říci, že mohlo jít o znalost 

                                                                                                                                                               
možná „sídliště“ velkomoravské emigrace uvádí Macháček 2016, s. 42-43. Bohužel je vždy 

náročné odlišit kulturní vliv od faktické migrace. 
1509 Např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 82. Srov. ale i Prix 2018, s. 183, kde 

nabízena interpretace, že se jedná o typické kostely moravských „lokálních“ elit. 
1510 Naposledy Kalhous 2010b, s. 17. 
1511 Kalhous 2010b, s. 18. 
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pro svou nenáročnost lákavější než znalost latiny, kde vedle základní gramotnosti bylo 

třeba zvládnout i nový jazyk. Staroslověnské bohoslužby a dalších literárních znalostí 

spojených s tímto jazykem znalí kněží mohli učit své žáky jednotlivě.1512 Ovšem i tak 

soudím, že bez další podpory by tato „skrytá“ větev křesťanské církve brzy vyhasla. Jak 

ale víme – nestalo se tak. 

  Prvním jistějším záchytným bodem je až První staroslověnská legenda o svatém 

Václavu, u níž je snad možné předpokládat, že vznikla nejdříve v druhé polovině 30. let, 

spíše až ve 40. letech 10. století, a to připouštíme i z pohledu literární vědy poněkud 

mezní datum doby vzniku. Pro její vznik už ovšem, jak jsme si ukázali, nelze spoléhat jen 

na ad hoc získanou znalost písma, ale i na nutnou obeznámenost s tradicí velkomoravské 

literatury a také další schopnosti, kterou prosté čtení a psaní samo o sobě neznamená. 

V neposlední řadě vznik literárního díla jistě vyžadoval jistou materiální podporu pro 

tvůrce, který se musel této činnosti po jistou dobu věnovat i místo ostatních aktivit. 

  Jisté řešení problému podpory „staroslovanského živlu“ nabízí náznaky sporů, které 

můžeme sledovat v rámci přemyslovského rodu. Předpoklad, že do těchto sporů zasáhli 

vlivní a intelektuálně nadaní členové církve, je poměrně oprávněný. Navíc když 

sledujeme, že kolem osoby sv. Ludmily se v hagiografické tradici pohybuje postava 

kněze Pavla,1513 jenž bývá identifikován jako zástupce bavorského biskupa, a pokud 

vezmeme v úvahu spory mezi Ludmilou a Drahomírou, které – ať už byly jakékoliv 

povahy – jistě kolem druhé jmenované mohly soustředit veškeré odpůrce její sokyně, 

můžeme se vrátit ke starší tezi, že to byla Drahomíra, kdo stál na straně církevních osob, 

které se přidržovaly tradic zděděných z Moravy.1514 Krátká epocha samostatné vlády 

kněžny Drahomíry byla nejpozitivněji popsaná právě v jednom ze staroslověnských 

pramenů.1515 Pokud budeme tuto teorii sledovat až do konce, je možné vyhánění kněží 

v době po smrti Ludmily, o kterém se zmiňují některé prameny,1516 pokládat za vnitřní 

církevní čistku ve prospěch té kliky, která navazovala na moravské tradice a nesla dál 

určitou tradici užívání staroslověnštiny. Zásah vévody Arnulfa, ke kterému došlo rok 

poté, co Drahomíra zlikvidovala jeho potenciální spojenkyni ve sporu o orientaci české 

církve,1517 by tak měl naprosto konkrétní příčinu – bylo třeba neutralizovat odpor 

                                                           
1512 Jak na základě pozdějších „příruček“ pro kněze soudí obecně Sommer 2016, s. 45-46. 
1513 Srov. výše pozn. 599. 
1514 Je zde ovšem jeden dosti výrazný protiargument – samy ruské redakce staroslověnské legendy 

uvádí, že to byla Ludmila, kdo nechal vyučit Václava slovanskému jazyku a písmu (1SL, s. 14-15 

a 21). Leda by se jednalo až o vpisek pozdějších, např. sázavských (takto Třeštík 1997, s. 172) 

nebo ruských kopistů, kteří chtěli povznést i tradici sv. Ludmily. 
1515 1SL, s. 15, 21 a 37. Kromě toho tamtéž (s. 16, 23 a 38) zdůrazňují, že Václav svou matku 

vyhnal „bez viny“ (ač, jak víme, její vinou bylo právě zavraždění Ludmily). 
1516 CFB, s. 185; CFČ 3, s. 59; ŽVK 11-12, s. 154; ŽUV 3, s. 34-35 a 2SL 11-12, s. 100-101. 
1517 Srov. výše pozn. 602. 
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k mocenské páce bavorských vévodů v Čechách, kterou představoval bavorský klérus a 

jeho straníci. Stále se pohybujeme na úrovni hypotézy, ale je třeba znovu zdůraznit, že už 

nedokazujeme, zda se v Čechách udržela staroslověnská tradice v nějaké formě, ale spíše 

jak k tomu mohlo dojít. Předpoklad existence konkrétních politických sil, které by tuto 

tradici vědomě udržovaly, stejně jako hledání možností zásahu těchto sil do mocenských 

rozbrojů jsou tedy na místě. Pokud se pokusíme vepsat tyto dva předpoklady do 

stanovených záchytných bodů, nabízí se řešení, které snese bezmála i test Ockhamovou 

břitvou. 

  Oproti tomu vláda knížete Václava představuje dle známých pramenů spíše období 

přinejmenším loajálnějšího vztahu vůči Říši a s tím také řezenskému biskupovi. Je 

otázka, jak by se na zmíněných vztazích podepsal případný Václavův pokus 

o vybudování vlastní diecéze.1518 Ludmila by – v této interpretaci – byla vlastně 

„proříšskou“ hrdinkou stojící proti staroslověnskému křídlu. Na druhé straně akt 

osamostatnění Čech nemusel vyhovovat ani biskupovi, ani vévodovi Arnulfovi. Václav se 

mohl poté o to snáze přiklonit na stranu Sasů a svatovítské tradice, zprostředkované snad 

už tehdy klášterem v Corvey. Každopádně události 20. let mohly způsobit oživení a 

reprodukci samostatnější slovanské církevní tradice, společně s výchovou nových kněží, 

jejichž politickými partnery byli případní straníci Drahomíry, momentálně od vlády 

ovšem odstavené. Václav sám nemusel být vysloveně proti této skupině zaměřen, 

zejména pokud hledal podporu pro nezávislý církevní projekt. 

  Bezprostředně po smrti Václava se datuje počátek čtrnáctileté krize vztahů mezi Čechy a 

mocnějším západním sousedem. Lze mluvit opět o porušení vztahů, které se dotklo i 

církevní poslušnosti Řeznu – opět čteme v hagiografii o vyhánění kněží.1519 Navíc 

později, při usmíření Boleslava a Oty dojde k obdarování řezenského biskupství, které tak 

zřejmě získalo prostředky na obživu nové misie, která by vyrazila do Čech po delší době, 

kdy zde přerušila činnost.1520 Právě do této doby rozkolu s bavorskou církví spadá také 

možné datování vzniku První staroslověnské legendy o svatém Václavu. Jan Kalivoda 

nedávno zmínil tezi, že rozdílná tradice staroslověnského a latinského narativu, které 

pracně smířil až Kristián, vycházela z toho, že zatímco latinskou verzi vzpomínek na 

dobrého knížete Václava tvořili kněží pobývající v bavorském exilu, staroslověnskou 

mohl vytvořit někdo, kdo ve stejné době působil jako křesťanský kněz na Boleslavově 

dvoře.1521 

                                                           
1518 Srov. v kapitole 5.3.4 pozn. 611 a dále. 
1519 Srov. výše v kapitole 5.3.5, zejména pozn. 684 a dále 5.3.7, pozn. 723. 
1520 Srov. pozn. 719 a dále. 
1521 Kalivoda 2010, s. 57-59. 
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  Až na pozdější interpretace Boleslavovy uzurpace moci nemáme žádné konkrétní 

informace o tom, že by se do Čech v dané době vrátilo pohanství. Naopak muselo zřejmě 

už někdy před rokem 950 dojít k přenesení Václavových ostatků, tedy k vědomému 

pokračování křesťanského kultu.1522 V momentě sporů s Říší se „domácí zdroje“ jevily 

jako dobrá alternativa pro udržení křesťanského směřování přemyslovské říše, což byl 

základní předpoklad pro možnost později obnovit jednání s křesťanskými sousedy a dost 

možná i pro udržení obchodních vztahů s touto oblastí. Ve zmíněné studii Jana Kalivody 

nacházíme také důležitou připomínku toho, že v dané době mohl Boleslav získat ještě 

další „zdroj“ pro případný „staroslověnský projekt“: Zbytky moravské slovansko-

křesťanské tradice čerpané z oblastí, které získal pod svoji kontrolu v této době 

(minimálně severní Morava, dost možná i část středního Pomoraví).1523 Právě tento druhý 

impulz mohl být součástí vzniku tak ambiciózního projektu, jako byla staroslověnská 

legenda prosazující kult bratra vládnoucího knížete. Vzniklý text částečně obhajuje 

negativní pozici Boleslava, který byl pod vlivem svých rádců a poté přijal roli 

kajícníka,1524 nerozporuje (raději?) roli Ludmily, ale nezmiňuje žádný spor s její sokyní, 

která mohla stále zůstávat v paměti jako příznivec alternativního církevního projektu. 

  Období 50. a 60. let muselo představovat opět dobu určitého útlumu staroslověnských 

aktivit. Boleslav se v otázce církevní svrchovanosti podřídil bavorskému dohledu, i když 

bylo jasné, že jeho ambiciózní politika se nespokojí s touto pozicí. Později, v kontextu 

vzniku nových diecézí, bylo pamatováno i na Prahu. Listinu vydanou údajně k této 

příležitosti papežem a obsaženou v Kosmově kronice, která zakazovala zřízení 

slovanského biskupství, přirozeně nemusíme brát vážně v celém jejím obsahu.1525 Je ale 

možné, že papež skutečně věděl o existenci jisté skupiny „slovanských“ kněží v Čechách, 

jak by listina naznačovala?1526 Boleslav mohl, vědom si dosavadní „užitečnosti“ druhé 

církevní větve, nalézt jistý modus vivendi, který umožnil přežití této strany v rámci 

církve, jež nemuselo být trnem v oku bavorského episkopátu, a přitom zajistit rozvoj, a 

hlavně reprodukci této skupiny, která by pak ze svého středu vydala mj. i osobnost 

svatého Prokopa. Zřejmě je správný předpoklad, že se jednalo o osobu spojenou 

s prvními lety existence břevnovského kláštera, což by vysvětlilo řecké jméno budoucího 

                                                           
1522 Dle hagiografie a na ni navázaných análů mělo k přenesení ostatků dojít už tři roky po smrti 

(KČK I, 19, s. 38; CFB, s. 188; CFČ 10, s. 62; ŽVK 23, s. 161 – v legendách ovšem bez konkrétní 

datace; ŽUV 8, s. 78-85 tři roky po roce 929; APS 932, s. 129; jen APr 931, s. 119 a AČe 933, 

s. 380; 2SL 23, s. 117 datuje přenesení 4. indikcí, která by také odpovídala roku 931, ale podle 

editorů se může jednat i o písařskou chybu – viz v edici s. 73-74), což by odpovídalo (při moderní 

dataci úmrtí) roku 938. USV 12, s. 38 již zcela fabulativně spojilo přenesení Václava s působením 

biskupa Vojtěcha. D. Třeštík ovšem předpokládá, že kult se nerozvinul dříve než v 60. letech 

(Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 234-235) 
1523 Srov. i informace výše v pozn. 684. 
1524 1SL, s. 19-20, 28 a 43. 
1525 Srov. výše pozn. 17. 
1526 Takto vidí situaci např. Berend 2018, s. 16 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 316. 
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opata.1527 Na druhou stranu řecká tradice mohla navazovat i na moravské „metodiánské“ 

dědictví v Čechách. Klíčem k poklidnému přežití právě moravské tradice mohlo být 

držení byvších oblastí velkomoravského vlivu (mezi něž lze v jistém ohledu počítat i 

Krakov!). Už sám fakt rozlehlého prostoru (či přesněji řečeno rozsáhlé sítě hradisek) 

ovládaného Boleslavem umožňuje předpokládat, že zde pohodlně vedle sebe mohly 

existovat dva církevní proudy. I zde je třeba ovšem připomenout, že se stále jedná 

o hypotézu vysvětlující přežití, nikoliv dokazující samotnou existenci staroslověnské či 

moravské tradice. 

  Existuje další pramen, který umožňuje zdůraznit tuto moravskou tradici přežívající 

v rámci české říše ještě před vznikem sázavského konventu. Tímto pramenem je už 

zmíněná Kristiánova legenda. Její autor se nejen snažil smířit některé různé pohledy na 

hagiografické scény líčené v rámci svatováclavského narativu, ale nadto se důsledně držel 

(a věnoval mu mnoho prostoru) příběhu o původu české církve a její tradice pocházející 

z moravské země.1528 Nezmiňoval se vysloveně o moravské církevněslovanské kultuře, 

ale v praxi je to právě tato legenda, která potvrzuje, že taková tradice mohla být ještě na 

konci 10. století v Čechách živá, a bylo by zvláštní, kdyby neexistovala žádná 

intelektuální skupina, která by tuto tradici neudržovala proti obvyklému tvrzení bavorské 

strany, že křesťanství do Čech přišlo až za Spytihněva I.1529 Tato stránka Kristiánovy 

legendy by dávala mnoho smyslu na konci 10. století, kdy ještě mohla existovat 

zprostředkovaná tradice, odvíjející se od historických bodů, které jsme zde nastínili. Měla 

by ostatně jen málo smyslu v době, do níž se snaží stále klást někteří badatelé vznik 

legendy (snad by bylo pragmatičtější tvrdit, že původ lze pak logicky hledat znovu až ve 

14. století, kdy by opět bylo možné akcentovat cyrilometodějské tradice). 

  Pokud tuto konstrukci budeme chápat jako celek, nenacházíme zde žádné zásadnější 

logické chyby. Přiznanou vadou je velmi malý počet vnitřních opěrných bodů, které 

nadto vycházejí pouze z dalších hypotéz, nebo jsou konstruovány tak, aby odpovídaly 

vnější podobě celkové hypotézy. Pokud ovšem připustíme argumenty filologů, že musíme 

počítat se souvislou či aspoň velmi hustou tradicí staroslověnského jazyka, písma a snad i 

částečně obřadů, může tato poměrně jednoduchá konstrukce vyplnit problematické 

vakuum mezi body jako je zánik moravské církve, vznik staroslověnské václavské 

legendy, náhlé vynoření moravské tradice u Kristiána a vznik sázavského slovanského 

konventu v první polovině 11. století. 

                                                           
1527 Srov. výše pozn. 1462. 
1528 ŽUV 1-2, s. 12-21. 
1529 CFB, s. 183. 
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  Klíčovou úvahou, kterou můžeme dále rozvíjet, je představa rané české církve jako 

relativně homogenního útvaru, který ani nemusíme chápat jako zásadně rozdělený na 

kněží latinského a kněží slovanského církevního obřadu. Stran potenciálních 

„slovanských kněží“ už jsme narazili na fakt, že jejich univerzální hodnota mohla 

spočívat v tom, že zcela jistě zvládali vykonávat obřady i v latinském jazyce. Ačkoliv na 

tomto tématu neexistuje univerzální shoda, nemusíme ani předpokládat, že by se ve 

„slovanských chrámech“ lišila liturgie nějak zásadně odlišně od liturgie „latinské“ (de 

facto franské). Přibývaly pouze pasáže „překladu“ do staroslověnštiny, které bylo možné 

snadno vypustit. U těchto kněží vyučených i ve slovanském bohoslužebném jazyce mohlo 

teoreticky postačit, když prakticky vyjádřili svou poslušnost řezenskému (a později 

pražskému) biskupovi a jeho zástupcům. 

  Ani v opačném směru nemusíme předpokládat, že by staroslověnština představovala pro 

původem franské, bavorské a později saské kněze takový problém. Je téměř jisté, že 

v jejich řadách bylo nemálo těch, kteří dokázali rozumět a snad i hovořit slovanským 

jazykem – tedy řečí, která se v dané době jen málo lišila v různých oblastech. Saský 

mnich Dětmar, který se stal prvním pražským biskupem, se slovanskou řeč mohl 

naučit1530 jak v Čechách, tak na saské hranici obývané polabskými Slovany. 

Staroslověnštinu tedy mohli tito kněží považovat za srozumitelnou (i když jistou bariéru 

představovalo písmo), a přestože stáli na straně odpůrců jejího využití přímo při 

bohoslužbě, mohli ocenit využití slovanského jazyka při pastorační péči obecně. 

Lingvistické argumenty svědčí pro to, že do českého prostoru přinesli první překlady 

křesťanských modliteb spíše bavorští než staroslověnští kněží,1531 což by bylo možno 

chápat jako doklad této teze. Při vysvětlování víry, tlumočení toho, co se děje při 

obřadech a dalších momentech praktické christianizace bylo třeba použít i jazyka 

místních a částečně improvizující misionáři neslovanského původu mohli pro další 

výklad vzít zavděk i překlady, které pro ně připravili učenci z Moravy. Pokud toto užití 

jazyka zůstalo mimo svatostánek a liturgii, nebylo nijak v rozporu s požadavky 

„latiníků“. 

  Dosud se celý problém staroslověnštiny jeví být spíše čistě českým problémem, je třeba 

ale zdůraznit, že dědictví velkomoravské slovanské církve bylo obecně přístupné všem 

nově vznikajícím říším. Asi nejblíže k celkovému převzetí slovanského náboženství se 

jeví být Maďaři a vznikající arpádovská říše, či uherský stát. Část slovní zásoby 

maďarštiny bezprostředně spojená s křesťanskými fenomény vykazuje až překvapivě 

                                                           
1530 KČK I, 23, s. 44. 
1531 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 113. 
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jednoznačný slovanský původ.1532 Mezi slovanskými velmoži, kteří se stali více či méně 

dobrovolně součástí maďarského kmenového svazu, mohla být řada těch, kteří se 

rozhodli podržet si své křesťanství (pokud před pádem Moravy skutečně křesťany 

byli).1533 Nepřekvapí pak, že to byla právě tato cesta, kudy se mezi Maďary mohlo 

křesťanství šířit. 

  Otázka kontinuity velkomoravského křesťanství na Dunaji je velmi ožehavá, ale dlužno 

říci, že z jiných evropských kontextů víme o tom, že menší komunity se mohly udržet při 

životě, byť zde např. předávání kněžské hodnosti rozhodně nebylo v souladu s římským 

kanonickým právem.1534 Je proto pravděpodobné, že právě od těchto setrvávajících 

komunit převzali později Maďaři, kteří se s tímto typem křesťanství již déle setkávali, i 

řadu pojmosloví a zvyků i přesto, že jádro oficiální misie přicházelo v 60. a 70. letech 

z Bavorska.1535 O něco méně pravděpodobná se zdá možnost, že by u těchto komunit 

setrvávala potřeba udržování kompletní církevní hierarchie, tedy zejména biskupů. 

V kontextu souvisejících úvah o kontinuitě olomouckého biskupství je třeba zdůraznit, že 

ani neexistuje přímý doklad, že by v Olomouci ve velkomoravských časech biskup 

skutečně sídlil,1536 což by z případného přetrvání zdejšího úřadu učinilo hypotézu 

postavenou na hypotéze. 

  V arpádovské říši poté existuje ještě několik tradic, které podporují možnost, že místní 

obyvatelstvo udržovalo určitou kontinuitu křesťanské víry ještě z moravských časů. První 

je nejistá teze, že jeden z nejstarších uherských klášterů – Zobor u Nitry – je v podstatě 

založením už moravský, a dokonce se mohlo jednat o slovanský benediktinský dům, 

podobný Sázavě.1537 Slovanské křesťanství ale nemuselo v Uhrách těžit jen 

                                                           
1532 Srov. výše pozn. 967. 
1533 Srov. mj. úvahu v kapitole 6.1 u pozn. 1123. 
1534 Je možné sledovat např. pozůstatky křesťanských ekumen v Panonii, které tu průběžně 

existovaly už od římské doby (viz např. studie věnované křesťanským stopám v tzv. keszthelyské 

kultuře v Christentum 2002; obecně a stručně Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 326). 
1535 Srov. výše kapitolu 7.2. 
1536 V literatuře se sice často objevují další potenciální sídla biskupů na Moravě (v úzkém 

geografickém smyslu), přičemž se ale dosti zapomíná, že bylo třeba církevně spravovat i další 

oblasti, jako celé střední Podunají s Panonií, snad i Krakovsko (proti tomu ovšem např. Polek 

2017, s. 44-45), Potisí a jiné. Galuška 2017, s. 230 např. uvádí Olomouc jako jedinou další 

pravděpodobnou lokalitu; Steinhübel 2016, s. 228 uvádí Nitru, Šoproň, Mautern či Veszprém 

(s ohledem na pravděpodobný rozsah moravské moci; v práci Steinhübel 2014, s. 45, pozn. 18 

olomoucké biskupství považuje za relativně málo pravděpodobné, i když ho ještě 2010, s. 83-84 

zcela nevyvracel); Jan 2006, s. 257-258 zdůrazňuje Olomouc, Nitru a Krakov. 

Vedlejší otázkou celého problému je, zda počítat se sídly biskupů existujícími už v Metodějově 

době (byť jde vyjma nitranského biskupství stále jen o hypotézu, která je ale důvodně podložená 

potřebou arcibiskupa mít ve své metropoli „soběstačný“ počet biskupů pro další svěcení), nebo 

odvodit jejich existenci až z obnoveného založení moravské církve v roce 900 (viz pozn. 484) – 

takto Kalhous 2010b, s. 26. V druhém případě by dávalo větší smysl, že fyzická sídla biskupů 

ležela jen na Moravě a v Nitře (na která se omezila moc Mojmíra II.). 
1537 Jde především o slovanské jméno kláštera (Zobor = sbor), které mu ale mohlo dát i slovanské 

obyvatelstvo okolí ex post, dále zasvěcení sv. Hypolitu. Velkým zastáncem velkomoravského 
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z velkomoravských tradic, ale např. i z křesťanské víry panonských Slovanů.1538 Žádný 

z dokladů ovšem nepřekračuje mez pouhé indicie. Další možnou spojitost představuje 

přítomnost řeckých mnichů a řeholnic, které průběžně více či méně podporovali 

arpádovští vládci – např. ve Veszprémvölgy, Oroszlámos (založených už za Štěpána I.) a 

Visegrádu.1539 Řecká tradice se mohla dobře pojit s cyrilometodějskou a být tak lákavá 

pro ty velmože a běžné věřící, kteří udržovali právě tuto kontinuitu tradic. Byl to zřejmě 

právě řecký klášter ve Visegrádu, kde našli první útočiště slovanští benediktini ze Sázavy 

v době, kdy jim v 11. století nepřála politická situace v Čechách.1540 

  O poznání méně pravděpodobné se zdá, že tradice slovanského křesťanství ovlivnila 

vznik a první desetiletí polského státního projektu. Křesťanství stále zůstávalo 

náboženstvím elity. V Čechách a v Panonii to zřejmě byla nemalá část původních elit, 

která se mohla přidržovat tradic (nejen) velkomoravských křesťanských misionářů a 

přiměla tak přemyslovské a arpádovské vládce k určitým koncesím vůči tomuto směru. 

Tato „klika“ mohla občas i převládnout v tom směru, že momentální vládce jimi 

preferovanou skupinu kněží protežoval i v politickém ohledu. Polský kníže Měšek neměl 

zřejmě ve svém okolí žádné osoby, které by ho přiměly tuto větev křesťanské tradice 

udržovat či aspoň respektovat. Do doby, než se podařilo Piastovcům vypudit z Krakova 

českou posádku a obsadit horní Vislu, nezahrnoval polský státní útvar naprosto žádné 

teritorium, které mohlo čerpat z moravské christianizace.1541 Jaké však mohly v Krakově 

                                                                                                                                                               
původu tohoto kláštera byl J. Kútnik Šmálov (např. 2005, s. 27-29 a 230-242). Dle Kútnika se 

jednalo o původně „slovanský“ klášter, který se latinizoval až na počátku 11. století. Kútnik ovšem 

předpokládá, že benediktinské kláštery měly na území pozdějšího Slovenska už z moravské doby 

velkou síť, která fungovala zcela nezávisle a mohla přežít i mocenské vakuum v 10. století – což 

se v praxi jeví velmi nepravděpodobně, zejména když po této síti benediktinských lokalit zcela 

postrádáme jakékoliv stopy činnosti (např. v literárním ohledu, který by bylo nutno předpokládat). 

V moderní literatuře už se s touto tezí prakticky nepracuje (viz Hervay 2001, s. 526). 
1538 V úvahu by připadlo přetrvávání slovanského obřadu v Zalaváru (Blatnohradu knížete Kocela 

– viz pozn. 355). Srov. např. Steinhübel 2014, s. 49-50. 
1539 K založení kláštera řeckých řeholnic ve Veszprémvölgy máme k dispozici dokonce (řecky 

psanou) zakládací listinu, již Štěpán I. vystavil jako Stefanos… krales (DHA, s. 81-85, č. 13), což 

rozhodně podezření na přetrvávání slovanského křesťanství zvyšuje. LGV 8, s. 491-493 zmiňuje 

založení kláštera Oroszlámos pro řecké mnichy vystěhované z Ajtonyova Csanádu, jejichž osud je 

bohužel dále spíše neznámý (viz Barabás 2017, s.  126-127 a Hervay 2001, s. 533). Klášter na 

Visegrádu založil král Ondřej I., ve 13. století jej pak jeho jmenovec nechal obnovit jako 

benediktinský (Hervay 2001, s. 523-524). Souhrnně viz Barabás 2017, s. 118-119. 
1540 Reichertová 1988, s. 89-90. 
1541 Optimisticky v otázce slovanské křesťanské kontinuity z velkomoravských dob zde Strzelczyk 

2016, s. 103-106. V polské literatuře najdeme ale i poměrně vážnou připomínku, že blíže Krakovu 

a jižním částem pozdějšího Polska byla Nitra, kterou i za Metoděje držel bavorský biskup Wiching 

(Dowiat 1997, s. 50-55; ale srov. i Polek 2017, s. 44). To by spíš svědčilo o „latinské“ misii 

v Krakovsku, bez staroslověnských vlivů. Steinhübel 2016, s. 231 ale předpokládá přímou účast 

arcibiskupa Metoděje. Je otázka, jestli zprávu o pokřtění knížete Vislanů po marném Metodějově 

přesvědčování (srov. pozn. 344) a vojenském nájezdu Svatopluka lze vůbec chápat jako doklad 

christianizace této oblasti. Obecně jsou takové debaty sice otevřené, stojí ovšem na čistě 

hypotetické rovině (Urbańczyk – Rosik 2007, s. 272-273; přehled dosavadních debat pak přináší 

Polek 2017). Navíc nelze předpokládat, že by tu christianizace přečkala pád Moravy (Ożóg 2016, 

s. 65-66). 
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poté zůstat tradice spojené se staroslověnskou, nyní už jednoznačně českou církví, když 

sám Kosmas mluví o vyvraždění místní české posádky?1542 Politická situace počátku 

nového století pro tyto české a staroslověnský jazyk třebas ovládající osoby byla spíše 

nepřející a není bez významu, že jejich zástupce posléze potká překvapený kníže Oldřich 

jako poustevníka,1543 který se obrátil do svého druhu vnitřního exilu. 

  Při celkovém hodnocení staroslověnského vlivu na christianizaci ve střední Evropě je 

třeba mít na paměti už zjištěné teze – christianizace byla v 10. století spíše záležitostí elit 

a jen pomalu se šířila mezi běžné obyvatelstvo. Státní projekt počítal s křesťanskými 

elitami, nicméně křesťanství řady těchto velmožů mohlo být silně ovlivněno právě 

slovanskou potažmo moravskou tradicí. Cesty, jak se průběžně, zejména v Čechách, 

mohla tato tradice replikovat, jsme si už ukázali výše. Nešlo ani tak o spory kněží, jako 

spíš o možné zájmy elit, které se skrz tuto ideologickou odlišnost mohly manifestovat. Je 

potom jasné, že v Čechách se za určitých okolností mohla „slovanská církev“ poměrně 

snadno udržet při životě v kruzích, které tomuto směru přály. V Uhrách pak mohla 

představovat alespoň respektovanou minoritu, která ale umožnila přenos slovanského 

jazyka do slovní zásoby Maďarů týkající se křesťanství. V Polsku pak zřejmě nebyl 

význam slovanského křesťanství nijak zásadní, aby překročil meze běžného užití 

slovanské řeči při pastoraci a misijním působení.1544 Neexistovala tu zřejmě žádná součást 

elity, která by existenci takového směru křesťanského vyznání podpořila a udržela při 

životě. I to je důvod, proč zde žádné zásadní stopy po takovém vlivu na christianizaci 

skutečně nemůžeme nalézt,1545 ačkoliv nelze ani tuto hypotézu s jistotou zcela odmítnout. 

 

 

 

 

                                                           
1542 Srov. zprávu KČK citovanou v pozn. 892. 
1543 Sommer 2007, s. 107-110. 
1544 Jedná se o vliv zřejmě přímo z „české“ církve, která však už v této době zřejmě obsahovala jen 

velmi málo z původních staroslověnských vlivů. Český vliv se projevil především na polské 

křesťanské slovní zásobě a snad tedy i liturgii (srov. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, 

s. 120-121 a 365-366). 

Slovanskost ortodoxního ritu v Rusku posléze mohla přitáhnout k této větvi křesťanství oblasti na 

východě piastovské říše a státu, nicméně tato i archeologicky doložitelná tendence (Berend – 

Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 317) je zřejmě pozdní a s velkomoravskými vlivy už nemá nic 

společného. Navíc je např. v dobách 11. století ještě nejisté, které oblasti přímo kontrolovali 

Piastovci a kam už sahal vliv západních knížectví Kyjevské Rusi (viz např. Kollinger 2014, s. 375-

379). 
1545 Bylo by možné diskutovat např. o mincích ražených v piastovské říši s cyriliskými nápisy, ale 

i v tomto případě se jedná spíše o pragmatický ekonomický fenomén, a nikoliv stopu po východní 

christianizaci (Kollinger 2014, s. 352-368 a Suchodolski 2012, s. 38). 
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8. Ekonomické dějiny vzniku středoevropského státního útvaru 

  Jak jsem předesílal v úvodu práce, zdá se, že právě hospodářský aspekt vzniku nového 

politického uspořádání se příliš netěší zájmu badatelů. Nelze říci, že jednotlivé 

ekonomické aspekty vzniku státního celku by nebyly pokládány za závažné téma 

k odborné diskusi. Také v kombinaci se sociálními dějinami a hledáním „běžného 

člověka“ se tato oblast těšila jistému zájmu, zejména obligátně v marxistické 

historiografii (dogmatického i „konstruktivního“ proudu). Přesto přese všechno po mém 

soudu schází základní náhled, který by v celistvosti popsal ekonomické vztahy, jež stály 

na počátku vytváření státu. V souvislostech budování prvotních říší totiž musela 

ekonomika hrát nemalou roli. 

  Jedním z hlavních důvodů, proč ekonomické otázky doby zřejmě zůstávají upozaděny a 

není jim věnována taková pozornost, je především nesnadné získání různých 

kvantitativních pramenů, které by pro moderní hospodářské dějiny byly považovány za 

samozřejmé. Historik bádající o ekonomických dějinách je pro toto období odkázán 

především na prameny archeologické, které mají ovšem ošemetnou vlastnost v tom 

směru, že si nikdy nemůžeme být jisti, jakou část celku představují materiály dochované a 

již vykopané. Prameny písemného charakteru v této době mají opět velice specifický 

vypovídací charakter – schází obvykle dobře kvantifikovatelné prameny úřední 

povahy,1546 ostatní se primárně ekonomickými otázkami nezabývají. Jejich cílem sice 

leckdy je zachycení dějinné situace vzniku nového státního celku, nicméně hledají 

v tomto procesu primárně stejné aspekty, které již jsme prozkoumali: politické a 

duchovní. 

  Je sice možné se omezit na konstatování, že to byly primárně osoby obdařené jistým 

rodovým a magickým předurčením, jež vedly tyto nové společenské formace jako knížata 

a králové, nicméně výše jsme si ukázali, že se jedná o pohled omezující a nedostatečný – 

do celého procesu vytváření státních útvarů totiž zasáhl především dálkový obchod. 

  Ve sledované době se „obchodní mapa“ Evropy proměnila více než zásadně – nejde jen 

o obligátní zmínku o destrukci podunajské cesty příchodem Maďarů. Pokud sledujeme 

užívání stříbrných mincí – univerzálního platidla raně středověké Evropy –, zjišťujeme 

totiž, že během 10. století došlo na teritoriu střední a východní Evropy přinejmenším 

ke dvěma zásadním změnám, které se navenek projevily nejprve velkým rozšířením 

muslimských dirhamů ražených v blízkosti stříbrných nalezišť ve střední Asii na počátku 

                                                           
1546 Prameny jako RCŘ (srov. pozn. 95) jsou velmi ojedinělé. Nejblíže hospodářskému pramenu 

pak má ibn Jakubova ZOS. 



 
310 

v průběhu století1547 a jejich vymizením a náhradou domácími ražbami z velké části 

saského, ale také třeba českého původu na konci věku.1548 Tyto změny musely celkově 

proměnit ekonomické dějiny oblasti a o jejich podstatě a politických souvislostech zatím 

víme jen velmi málo.1549 Rozšíření mincí velmi často kopíruje určité hranice, jejichž 

význam a průběh se ne vždy shoduje s politickými jevy, které jsme z ostatních pramenů 

schopni podchytit.1550 Dějiny ekonomické výměny 10. století jsou samy o sobě 

zajímavým fenoménem a zejména některé jevy si zaslouží naši pozornost. Můžeme tedy 

obecně lépe popsat ekonomiku spojenou s vznikem raně středověké říše či státu 

s ohledem na monetární a obchodní vztahy? Pokusil bych se o to alespoň v následujících 

třech oblastech, pevně spojených s fenomény vzniku státního uspořádání a christianizace, 

které jsem nastínil v minulých oddílech. 

  První fenomén, který mne osobně velice zaujal, jsou nálezy velmi rozsáhlých depotů 

stříbrných mincí, které v dané době na teritoriu střední Evropy nacházíme poměrně často. 

Vzhledem k dochovaným zprávám o ceně těchto mincí v dané době, se jedná o skutečně 

senzační čísla, a proto musíme předpokládat, že tyto mince ukládaly osoby, které měly 

přístup k nemalému bohatství. Jaký byl vztah této elity (neboť z hlediska vlastnických 

poměrů skutečně o elity šlo) k těm elitám, o kterých mluví naše písemné prameny. Šlo 

o totožné osoby? Koho by bylo možné v dané době označit za „bohatou osobu“ – muselo 

se jednat jen o členy válečnicko-politické elity, nebo bylo možné se k takovým pokladům 

dostat i jiným způsobem? 

  Druhý fenomén je sama povaha a rozsah ekonomické výměny, která byla bezprostředně 

spojena s vznikem říše a státu. Stručně řečeno jedná se o pátrání po zdrojích, které 

umožnily politickým elitám získat dostatečný kapitál pro budování státních forem. Již 

jsme si výše ukázali, že možnost čerpání většího množství majetku z probíhajícího 

dálkového obchodu zřejmě hrála významnou roli jako „dějinný hybatel“, který mohl 

rozhodovat o tom, komu a kde se podaří vybudovat raně středověkou říši jako prekursor 

                                                           
1547 K danému fenoménu viz naposledy D. Adamczyk 2019; týž 2015; Hardt 2019, s. 176-178; 

Urbańczyk 2015, s. 62; Jankowiak 2015 a Kilger 2015. Je ale zajímavé, že muslimské stříbro se 

v Čechách 10. století příliš nenalézá (viz např. mapu D. Adamczyk 2019, s. 160). 
1548 K tomu např. Hardt 2019, s. 178; Ilisch 2015; D. Adamczyk 2014, s. 193-229 nebo 

Suchodolski 2012, s. 151, 190 a 198-201. 
1549 Pranke 2016, s. 188 například zdůrazňuje, že celý fenomén změny proudění stříbra musel být 

velmi podstatnou složkou úspěchu Otonů, o které zatím víme jen velmi málo. 
1550 Tak je možné, že politické dějiny vznikající piastovské říše podchycují i importy mincí, které 

dobře odpovídají sledovaným změnám: Zatímco první vrstva importovaných středoevropských 

mincí pochází z Čech a Bavorska, koncem 10. století už do Velkopolska proudí saské stříbro (srov. 

Urbańczyk 2015, s. 158 a 164). Na druhou stranu jistý vliv zde vnímáme i ze strany baltského 

(vikinského) obchodního okruhu, vyznačeného poklady se zlomkovým stříbrem (Urbańczyk 2015, 

s. 127). Zajímavou záhadu představuje např. oběh zlata, který – jak se zdá – byl většinou omezen 

pouze na maďarský kmenový svaz (srov. výše pozn. 708). 
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státu. Nyní bych se i z tohoto důvodu rád zaměřil více do hloubky pátráním po reálném 

obsahu těchto a dalších zdrojů a jejich využití na teritoriu střední Evropy. 

  Poslední aspekt, který bezprostředně budí zájem při mém bádání, je otázka vztahu 

ekonomiky a náboženství. Obrovská proměna duchovního světa dobové společnosti se po 

mém soudu rovněž musela podepsat na ekonomické mapě (ať už geografické, nebo 

sociografické) společnosti. A vliv přirozeně mohl být i opačný – bylo například „drahé“ 

stát se křesťanem? Jaký vliv mohly mít ekonomické vztahy na christianizaci regionu? 

  Pokud zodpovíme tyto dílčí otázky, získáme tak poměrně zajímavý příspěvek do 

širokého obrazu vzniku raně středověkého středoevropského křesťanského státu (v jeho 

rané fázi) a s tím snad také poměrně přesný popis ekonomických vztahů, jež celý tento 

proces umožnily, doprovázely a byly jím v opačném směru významně ovlivněny. Tento 

popis po mém soudu v moderním bádání nad tímto tématem citelně schází a 

předpokládám, že do budoucna nabídne ještě velmi slibnou možnost dalšího bádání 

o tomto regionu ve sledované době. 

8.1. Majitelé pokladů – viditelná, nebo „tichá“ elita?1551 

  Velmi nedávno se v tisku objevila zpráva oznamující nález významného denárového 

pokladu z konce 10. století. V lokalitě obce Chýšť ve východních Čechách se koncem 

roku 2015 a v dalších měsících postupně podařilo nalézt přes 1500 stříbrných mincí 

z doby posledního desetiletí vlády knížete Boleslava II.1552 Rozsahem tak byl zřejmě 

překonán poklad, jenž byl nalezen ve stejném regionu – na poli u Poděbrad se roku 1936 

objevilo přes 1390 denárů tvořených z nemalé části slavníkovskými ražbami.1553 Sám fakt 

uložení tak obrovského množství stříbra je významným pramenem pro bádání o době, ze 

které mince pocházejí. Interpretace, jak a proč byly mince uloženy, představují ovšem 

podobně komplikovaný problém, jako otázka, kdo byla osoba, která se dostala k tak 

obrovské sumě prostředků. Ve světle některých dalších stříbrných nálezů1554 je ovšem 

nutné sledovat ještě další fakt, který se tím daří prokazovat – ukládání takovýchto 

                                                           
1551 U této kapitoly jsem z důvodu času a rozsahu práce musel rezignovat na dohledávání paralel 

v Polsku a Uhrách. Po mém soudu pro demonstrování související teorie v podstatě postačí tato 

kazuistika, která otevírá možnost debaty o fenoménu, který sám o sobě obsahuje nutný přesah za 

hranice Čech. Jedná se ovšem o poměrně zajímavé téma, na nějž by bylo možné orientovat celý 

další komparativní výzkum, který by sám o sobě nakonec mohl nabrat rozsah srovnatelný s touto 

prací: do problematiky tu vstupují i záležitosti jako vikinský ekonomický okruh v Pobaltí, arabské 

stříbro a další. Lze ovšem obecně říci, že například níže zmíněné nálezy rozsáhlých pokladů se 

neomezují jen na Čechy a jsou fenoménem doby a (nejen) mnou zkoumaného regionu (např. Hardt 

2019, s. 176). 
1552 Viz předběžný katalog Nekvapil 2016. 
1553 Naposledy především Radoměrský 1966. 
1554 Co do velikosti srovnatelný je ještě nález u Staré Boleslavi, který čítal přes 1000 mincí 

(monograficky Skalský 1932). Je zajímavé, že zmíněné tři největší poklady jsou uložené zhruba ve 

stejné době. 
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pokladů nebylo vysloveně okrajovým jevem a s jistotou můžeme říci, že podobně 

uložených mincí muselo být ještě mnohem víc, než jsme zatím byli schopni objevit. Část 

pokladů (a snad lze opatrně tvrdit, že valná většina), byla deponenty vyzvednuta, část 

mohla být už objevena a zmizet v průběhu věků, část na své objevení teprve čeká. I při 

poměrně konzervativních odhadech takových čísel by to znamenalo desítky, neřkuli 

stovky osob, které by mohly v dané době disponovat majetkem, který představoval sumu 

jen těžko docenitelného významu. 

  Tradiční hodnocení nálezů obvykle spojuje tyto poklady s „těžkými obdobími“ např. 

konce 10. století, kdy bylo třeba finance ukrývat pod zem z důvodů vnější nejistoty. 

Deponenty pak měli být například bojovníci, kteří se náhodou dostali při plenění (např. 

slavníkovské Libice – jak se uvádělo u pokladu z Poděbrad)1555 k větší sumě stříbra, 

kterou uložili, neboť nešlo o „legální“ podíl z kořisti. Dlužno říci, že v konfrontaci 

s množstvím takto nalezených mincí, je jen velmi obtížné předpokládat takovou náhodu, 

která by byla spojená s podobným scénářem. Musela by to totiž být skutečně úžasná 

shoda okolností, aby právě takto vzniklý depozit zůstal uložen až do dnešních dnů. Je 

spíše možné předpokládat, že jev, který se touto cestou projevuje, byl výrazně častější a 

snad i vcelku obvyklý, když jsme schopni jeho stopy nacházet ve větším počtu ještě dnes. 

V evropské numismatice nyní ostatně převládají o něco méně bombastické, v důsledku 

však o mnoho zajímavější teze při hodnocení důvodů, jak se podobné poklady do země 

dostávaly:1556 

  Obecně se zdá, že charakter nakládání s oběživem se podle numismatických nálezů 

během staletí příliš neměnil. Většina osob postupuje při distribuci osobního jmění 

většinou tak, že odděluje běžné sumy denní potřeby od větší zásoby financí pro poněkud 

delší časové úseky, kterou mívá člověk uloženou ve svém příbytku či jiné běžně dostupné 

lokalitě, kde jsou peníze ve větším bezpečí (což mohou být i různá důvěryhodná místa při 

pobytu mimo domov). Třetí a často největší sumu deponuje vlastník obvykle jako 

dlouhodobé přebytky do zcela odlišné a bezpečné lokality, což může být právě případ 

zmíněných pokladů. To, co především vzalo v rámci těchto tezí za své, je představa, že 

zakopávání pokladů do země koreluje s obdobími různých „zlých časů“. I když 

zaznamenáváme v historii řadu období, kdy byly tendence k ukládání pokladů očividně 

větší, podobně jako se setkáváme s tím, že se proměňovaly regiony, kde k ukládání těchto 

prostředků docházelo častěji, nedá se říci, že by šlo jednoznačně ztotožnit tato období a 

regiony s těmi, které byly postiženy konflikty nebo úpadkem stability. Také byla spíše 

odmítnuta představa, že tezaurace peněz souvisela výrazně s náboženskou stránkou – až 

                                                           
1555 Radoměrský 1966, s. 87. 
1556 K dalšímu viz Suchodolski 2012, s. 209, 231, 235-239, 256. 
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na zcela konkrétní nálezy ve vysloveně kultovních souvislostech. Dá se dokonce říci, že 

pro mnoho kultur představovalo schraňování peněz a jejich zakopávání spíše negativně 

hodnocené chování. Křesťanství samozřejmě mělo své výhrady k hromadění peněz, ale 

dá se říci, že podobně se na chamtivost dívaly i předkřesťanské society, jako byla ta 

skandinávská.1557 

  Sám bych se také rád pozastavil nad úvahou, kdo byly osoby, které se rozhodly vyhledat 

tento způsob uložení financí. Není pochyb o tom, že se jednalo o majetné jedince.1558 Na 

druhou stranu je zřejmé, že se nemohlo vždy jednat o někoho, kdo mohl využívat bezpečí, 

které mu skýtaly existující opevněné body v rámci středoevropských říší. Kdyby totiž 

byly tyto poklady nalezeny uvnitř nebo v bezprostřední blízkosti hradišť, která v časech 

své existence tvořila páteř a osu tehdejšího státního života, bylo by zřejmé, že se jedná 

o depozita osob, které s tímto organizmem byly pevněji spojeny. I když je obvykle 

zřejmé, že poklady se objevují v kontextech širších sídelních celků, kde se ostatně musela 

odehrávat i činnost vedoucí k takovému zbohatnutí,1559 dá se říci, že řadu pokladů 

nacházíme ve volné krajině, často zcela mimo kontext osídlení. Zabezpečovacím 

faktorem tedy v tomto kontextu byla nejspíše právě odlehlost lokality. Fakt, že poklady 

ukládá ekonomická špička tedy kontrastuje s tím, že uložení těchto pokladů působí velmi 

pokoutně. 

  Pokud bychom se zaměřili na osoby, které měly možnost aktivně získávat větší sumy 

peněz, napadne nás především politicko-vojenská elita říše.1560 Jak už jsem uvedl výše, 

skutečně byla snaha považovat tyto nálezy za např. kořist, získanou nekalým způsobem 

při některé z válečných výprav období krize přemyslovské moci. Z našeho pohledu by 

ovšem šlo nejspíše o naprosto marginální jev, který by se neprojevoval tak častými 

nálezy. Šťastných válečníků, kterým by se podařilo vynést nemalé části pokladů 

z dobytých hradisek před zraky nejen nepřátel, ale i spolubojovníků žádajících svůj podíl, 

by muselo být skutečně mnoho, aby se jejich poklady nacházely častěji. Místa uložení 

pokladů v pevnostech raně středověké Evropy jistě byla dobře chráněná. Oficiální kořist 

se měla většinou dostat pod ochranu nejvyšších velitelů vojska, kteří poté spravedlivě 

podíleli své podporovatele ve zbrani.1561 Po mém soudu není možné nálezy takového 

rozsahu, a především počtu vysvětlovat pouze jako náhodnou a svého druhu kriminální 

aktivitu. 

                                                           
1557 Urbańczyk 2015, s. 134. 
1558 Suchodolski 2012, s. 251. 
1559 Suchodolski 2012, s. 33, 111 a 283. 
1560 Viz např. Radoměrský 1966, s. 86-87. 
1561 Soudobou zprávu o dělení kořisti obsahuje např. DSW I, 22, s. 35 či konkrétněji I, 36, s. 54. 
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  Podobně komplikovaný vztah k větším sumám peněz můžeme hledat u další elity, na 

kterou pravidelně narážíme v pramenech – příslušníků církve. Jednak se zdá, že navzdory 

obvyklým představám vycházejícím především z kritických pozic neměl větší počet členů 

církve v počátcích christianizace přístup k vyšším sumám peněz. Jen ve zcela 

výjimečných případech se mohlo stát, že jednotlivec získal k dispozici vyšší sumu, která 

ale byla poměrně pevně vázána na konkrétní podnik, pro nějž byl takovými penězi 

obdařen. Známe případy darů, jež mu měly umožnit poutní cestu,1562 či případy, kdy byly 

finanční prostředky poskytnuty misionářům či poustevníkům pro materiální zajištění 

jejich dalšího působení – paradoxně se ale o těchto počinech dozvídáme spíše 

v souvislostech, kdy se zmínění církevníci stanou oběťmi lapků toužících po neutajeném 

bohatství.1563 Různé misijní nebo poutní aktivity byly navíc v dané době ještě nepříliš 

hustým jevem, který byl zjevně financován hlavně nejvyššími představiteli politické elity. 

I kdybychom se pokoušeli depozity vysvětlit jako projevy kriminální aktivity (ať 

v podobě „zpronevěry“ kněží, nebo třeba jako kořist ze zmíněných lupičských výprav), 

asi bychom stále měli poměrně malou šanci, že takto získané poklady se dochovají ve 

větším počtu do dnešních dní. 

  Jak se zdá, je spíše pravděpodobnější předpokládat, že se zde dostáváme do kontaktu se 

sumami peněz, které vznikaly při možná celospolečensky relativně nepočetných, ale 

přesto stále vcelku obvyklých a legálních úkonech. Jak elita vojensko-politická, tak elita 

duchovní by ovšem v takovém případě zřejmě nevyhledávala úložiště ležící mimo 

oficiální, a hlavně dobře chráněná centra státního života, opevněná hradiska a oficiální 

sídla. Po mém soudu je třeba hledat v majitelích zmíněných pokladů ještě další, třetí a pro 

nás poněkud neznámou elitu, jejíž činnost nebyla tak pevně provázána se „státní sítí“ 

raného středověku. 

  Není nutné ovšem hledat příliš daleko. V kontextu dobových zpráv se jako jedna 

z hlavních ekonomických aktivit předstátního života zmiňuje především dálkový obchod, 

spojený s rozsáhlou výměnou cenného, luxusního nebo neobvyklého zboží.1564 V rámci 

této ekonomické aktivity jistě musela existovat poměrně početná skupina osob, které se 

tomuto obchodu specializovaně věnovaly. Nešlo zřejmě také jen o – z pohledu 

Středoevropana plně mobilní – kastu dálkově cestujících osob, ale jistě i o určité skupiny 

lokálních a v lokálním trhu angažovaných osob. O přesné podobě a hierarchii obchodu 

                                                           
1562 Svatého Vojtěcha tak vybavila Theofano sumou, jež mu měla umožnit pouť do Svaté země. 

Světec ale všechny prostředky rozdal chudým (ŽVC 14, s. 128-131; ŽVB1 12, s. 15 a ŽVB2 12, 

s. 53). 
1563 Pro ŽPB srov. výše pozn. 997. ŽSP 2, s. 332-333. Snaha o okradení poustevníků působí 

bezmála jako topos soudobých legend (viz Miladinov 2000). 
1564 O významu této činnosti pro vznik státu srov. níže v kapitole 8.2. 
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máme jen velmi málo zpráv,1565 nicméně na druhou stranu je poměrně logické, že pokud 

docházelo k nákupům ve vzdálených oblastech od cíle prodeje, museli k tomu nákupčí 

disponovat odpovídající protihodnotou. Zásoby cenného kovu v tom případě jistě 

představovaly ideální médium, ekvivalent, a to už pro svou transportovatelnost. Zároveň 

se ze své podstaty mobilní skupina obchodníků nemohla spoléhat jen na konzervativní 

způsoby ukládání této hotovosti a častěji vyhledávat i alternativní a ad hoc nalézaná 

řešení. Je po mém soudu logické, že zde by bylo možno hledat onen zdroj mincí, které se 

tak často ocitaly ve velkém množství ukládané do depotů mimo větší centra 

středoevropských říší. Také lze ve světle výše uvedeného argumentu o rituálním odporu 

k pasivnímu hromadění pokladů lze tvrdit, že snáze lze podezřívat ze zakopávání peněz tu 

část společnosti, pro niž ekonomické aktivity představovaly hlavní zdroj obživy a nebyla 

tudíž zřejmě (tolik) zatížena představou o neštěstí, které na sebe uvalí, pokud bude se 

stříbrem zacházet majetnicky. 

  I pokud bychom ale stále tvrdili, že poklady zakopávali například členové politicko-

vojenských elit, museli mít s kým toto stříbro směnit za zboží. Po krajině se tedy museli 

pohybovat obchodníci, kteří disponovali zbožím s odpovídající hodnotou ve stříbře a 

v určitých okamžicích se tato suma stříbra ocitla v jejich rukou. Řekněme, že sama suma 

těchto pokladů prostě svědčí o nutné existenci ekonomicky aktivní vrstvy, již nemůžeme 

snadno najít v písemných pramenech. 

  K tomu je třeba připojit i úvahu, že osoby deponující poklady zřejmě nebyly tou 

nejmajetnější skupinou, která se věnovala obchodu. Šlo spíše o jakousi vyšší střední třídu 

lokálních obchodníků, kteří měli v zemi jisté vazby – i proto pro ně dávalo smysl peníze 

ukládat tímto způsobem. Provozovatelé obchodu, kteří v rámci svých transakcí 

vykonávali často velmi daleké cesty, by zřejmě nevolili tento způsob uložení, kdyby 

neměli reálný předpoklad, že se budou moci za jistých okolností relativně snadno pro tyto 

peníze vrátit. U osob, jako byl třeba židovský obchodník ibn Jakub, bylo možné a 

pravděpodobné, že svou cestu už nikdy nebudou moci zopakovat. Této „lokální“ povaze 

by odpovídal i fakt, že ve zmíněných pokladech uložené peníze obsahují jen velmi malou 

příměs různých cizích mincí, která by se u pokladů vytvořených osobami s velkou 

mobilitou dala předpokládat.1566 

                                                           
1565 Vedle ojedinělých pramenů, které jsem zmínil výše v kapitole 8 (pozn. 1546), existují jisté 

neurčité zmínky i v jiných pramenech: členem obchodní elity mohl být např. i onen Widukindem 

z Corvey zmíněný bohatý Durynk, jenž si dokonce vysloužil za ženu levobočka z rodu Otonů 

(srov. výše pozn. 1258). O rozsahu a významu činnosti obchodníků nasvědčuje i to, že v otonském 

Magdeburku měli už na počátku 11. století k dispozici vlastní kostel (srov. výše 886). 
1566 Lukas 2016, s. 14-15. 
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  Pokud bychom připustili výše uvedenou tezi, je třeba si ještě jednou uvědomit, jak velké 

sumy peněz byly těmto osobám k dispozici. Ibrahim ibn Jakub se ve své zprávě zmínil, že 

stříbrný denár mohl představovat obživu pro dospělého muže (bojovníka) na celý 

měsíc.1567 Majitel denárového pokladu v hodnotě 1400 mincí tedy byl teoreticky 

zabezpečen na celý život. Taková hodnota, kterou je sice nutno pro praktické účely 

poněkud snižovat, naznačuje, že alternativní elity by mohly mít k dispozici finanční 

prostředky, kterými se mohly vyrovnat mnohým členům elity. Ostatně právě rozsah 

pokladů je jistým protiargumentem proti eventuálním tezím, že pouze nacházíme např. 

úspory některých družiníků, kteří si mohli pravidelně dávat stranou prostředky získané při 

různých výpravách a štědrých darech chlebodárců a pojišťovat se tak pro případ nouze 

např. v souvislosti s úmrtím knížete a proměny či rozpadu družiny. Navíc tyto velké 

poklady budí spíše dojem jednorázového depozitu, který mohl být střádán po dobu 

nanejvýše několika let. 

  Ačkoliv zde máme k dispozici jen nejasné obrysy, je po mém soudu pravděpodobné 

předpokládat, že na území raně středověké říše se pohybovaly osoby vybavené 

skutečným finančním kapitálem, který ukládaly nezávisle na politickém a mocenském 

uspořádání. Jejich majetek se pravděpodobně nevyrovnal prostředkům, kterými 

disponovala vojenská elita1568 a scházel jim především další kapitál – symbolický. Není 

ovšem příliš spekulativní předpokládat, že jedinci vybavení tak rozsáhlým kapitálem, 

ačkoliv nepožívali bezprostřední politické moci, vstupovali do interakce s ostatní elitou 

vznikajících státních projektů. Jejich role při etablování moci mohla být dokonce nemalá. 

Přestože nevstoupili do písemných pramenů, museli udržovat v chodu mechanismy, na 

nichž stála ekonomika raně středověkého státního projektu – zejména symbolický kapitál 

vznikajících říší. Vládcové těchto celků museli udržovat „státní mechanismus“ v provozu 

(jak ještě uvidíme) i formou různých darů a štědré distribuce, jakož i sebeprezentace 

vlastnictvím a distribucí luxusního, často zdaleka dováženého zboží. Tuto roli se 

pokusíme blíže nastínit v následující podkapitole. 

                                                           
1567 ZOS 6, s. 413. Za dva denáry by se po stejnou dobu nasytil i se svým koněm. Zpráva vesměs 

nebyla v literatuře příliš zpochybňována (např. Galuška 2017, s. 199-200 nebo Suchodolski 2012, 

s. 256-257). 
1568 Pro české prostředí se pokusil tuto částku odhadnout Třeštík 2000 (zejména s. 62-63) na 

několik milionů denárů, získaných ovšem průběžně v době celé vlády – a okamžitě utracených za 

zbroj pro bojovníka. Jedná se ovšem o dosti samostatně vypočítanou sumu, pro niž Třeštík uvažuje 

pouze prodej otroků (nemluvě o tom, že počítá s hrubým ziskem, bez toho, aby zvážil různé 

náklady, které podle jeho soudu představují právě jen oni bojovníci). Zd. Petráň (2006, s. 170-171) 

proti tomu počítá spíše s daní z tohoto prodeje (pak by ovšem nesouhlasil jeho výpočet, navázaný 

na Třeštíkova čísla). Mladší badatelé pak při kritice jeho výpočtů především uvádějí, že i pokud by 

čísla souhlasila, trvalo by vybudování armády minimálně po celou dobu Boleslavovy vlády 

(Štefan 2016, s. 201). Každopádně je nutné uvážit, že ve hře byly i další komodity a především – 

různé formy poplatků, které byly na výnosný mezinárodní obchod ještě uvaleny – jak uvidíme 

dále. 
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  Pokud budeme dále pátrat po alespoň zlomcích identity této tiché elity, jistý náznak 

poskytlo nedávno vylepšené čtení legend některých mincí vyražených v Čechách kolem 

roku 1000.1569 Lubošovi Polanskému se podařilo rozluštit některá jména na jednotlivých 

mincích, která identifikoval jako možná jména mincmistrů. Obvykle se jejich původ 

hledá mezi kněžími, kteří disponovali znalostí písma, jež by byla pro výrobu mincí 

nutná.1570 Na druhou stranu řada mincí občas obsahuje natolik fatální chyby v opisech či 

přímo jen shluky nesmyslných písmen a jiných znaků, že můžeme s jistou měrou 

pochybovat, že gramotnost jejich autorů byla větší než nezbytně nutná – lze tedy 

předpokládat i přítomnost (pologramotných) laiků. 

  Právě různí specialisté na finanční a mincovní operace mohli být součástí ekonomického 

aparátu raně středověkých říší a být těmi, kdo deponovali své mince v odlehlých bodech, 

aby si vytvořili dlouhodobější rezervy pro případ, že obchodní a politické podmínky 

jejich působení nebudou dále přát, či prostě uložili stranou větší příjmy, které mohli 

svými obchody jednorázově získat.1571 Jejich původ byl „mezinárodní“,1572 což po mém 

soudu dobře zapadá do konečné představy, že společně s elitami politickými, vojenskými 

a církevními tvořily tyto osoby součást specifické, silně multietnické, ekonomicky i 

životním stylem a vírou z běžného obyvatelstva vydělené skupiny.1573 Pouze tuto skupinu 

bychom mohli označovat jako raně středověkou říši či „stát“. 

 

 

                                                           
1569 Viz Polanský 2011. 
1570 Suchodolski 2012, s. 36. 
1571 Viz např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 255 k židovským kupcům. Zprávy 

o bohatých osobách nenáležících k politické elitě se v této době přirozeně příliš neobjevují. Jednou 

z nejzajímavějších je ovšem ta o durynském zeti Jindřicha Ptáčníka, který zřejmě nedisponoval 

samostatnou politickou mocí (jinak by ji kronikář zřejmě zmínil), ale jeho bohatství bylo tak velké, 

že zřejmě vedlo k jeho sňatku s nemanželským dítětem Jindřicha Ptáčníka, a dokonce na sebe 

přilákalo maďarský nájezd (viz citát z Widukinda v pozn. 1258). 
1572 Na mincích této doby je sám o sobě znát původ např. v sousedních bavorských vzorech (pro 

Uhry Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 156). Zde se ovšem ještě můžeme ptát, nakolik 

výslednou podobu mince ovlivnil její výrobce a nakolik její „objednatel“. Na prvních piastovských 

denárech bývá občas hledán jazykově německý původ autorů opisů (Suchodolski 2012, s. 36 a 

279), nemuvě o možné přítomnosti ruských mincmistrů, kteří nechali pro Boleslava Chrabrého 

vyrazit minci v cyrilské abecedě (viz výše pozn. 1545). Jistý náznak dokladu mezinárodní 

přítomnosti při výrobě mincí by mohlo být i obecné užívání mincovních vzorů, o jejichž 

přítomnosti nemáme jinak zprávy – v Čechách se tak razily ethelredské mince, jejichž anglické 

pravzory do této oblasti nikdy nedorazily (Suchodolski 2012, s. 60). Čeští mincmistři pak mohli 

být součástí počátku ražeb v Polsku a Uhrách (tamtéž, s. 280). Problém je v tom, že otázka 

„národnosti“ možná hrála v kupeckém světě jen relativně malý význam (k tomu i Pranke 2016, 

s. 189). 
1573 Obchodníkům v dané oblasti a období (s nezbytnými přesahy pro získání adekvátní pramenné 

základny) se naposledy věnovala monografie Pranke – Zečević 2016, zejména s. 51-95. Bohužel 

jsem se k této knize dostal až v posledních dnech prací na disertaci, a tak jsem ji stihl pouze 

stručně přehlédnout. 
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8.2. Jak „zaplatit“ vznik státní moci? 

  Na mnoha místech dosavadních kapitol této práce jsem narazil na různé indicie či přímé 

důkazy svědčící o faktu, že vedle různých symbolických, vojenských a politických kvalit 

musela elita pečovat také o svou pozici ekonomického suveréna. Nejedná se navíc o teze 

zcela nové, ale spíše o tradičně doložená zjištění nově uchopená a postavená do nových 

souvislostí. Je třeba proto ještě jednou a důkladně shrnout tyto indicie a vytvořit jakousi 

ekonomickou mapu raně středověké říše v 10. století, jehož vznik se zde snažím na 

celostředoevropském poli postihnout. Primárními otázkami této kapitoly tedy bude 

především, kde lze hledat příjmy zmíněných raně středověkých středoevropských elit, 

jaké pak byly nejzásadnější výdaje těchto velmožů, a nakonec jaké byly obvyklé 

mechanismy, kterými se odbývaly přesuny těchto hypotetických aktiv. 

  Je samozřejmě nemožné učinit komplexní účetní přehled příjmů a výdajů vládce, 

nicméně základní rysy celého problematiky je možné alespoň v náznacích sledovat a 

analyzovat. Výdaje v tomto směru představovala jednak vlastní reprezentace, která 

knížete stavěla do pozice osoby symbolicky movité a potvrzovala jeho vůdčí roli – 

k tomu patřila sebeprezentace osoby i rodu, výstavba hradů (hradisek) a dalších objektů 

symbolizujících moc a majetek knížete, ale plnících i praktické funkce vojenské kontroly. 

Kníže musel ze svého zřejmě ovšem také zaopatřovat nemalou část (ne-li všechny) členy 

své širší domácnosti, někdy pojmenované knížecí čeleď.1574 Historici z praktických 

důvodů při úvahách o této službě hovoří především o bojovnících1575 a pragmaticky 

samozřejmě lze říci, že právě bojovníci byli těmi, kteří pro knížecí existenci udělali 

                                                           
1574 Rozsah takového zaopatření, který nebyl skutečně malicherný, popsal v případě knížete Měška 

ibn Jakub (ZOS 8, s. 415). I texty hagiografické ovšem nechávají pečovat knížata a kněžny o své 

bojovníky podobným způsobem. V ludmilském příběhu čteme, jak kněžna před smrtí svým 

vrahům připomíná, že je jako paní družiny živila jako syny a obdarovávala zlatem, stříbrem a 

cennými oděvy (srov. výše pozn. 449). Stejné dary ovšem rozdává svým spoluviníkům a jejich 

příbuzným a čeledi i Drahomíra – ŽUV 4, s. 38-39. Příkladnou péčí o družiníky se samozřejmě 

vyznačuje i Václav (CFB, s. 184; CFČ 2, s. 59; ŽUV 6, s. 56-57), který nabízí ovšem nejen 

cennosti, ale hlavně věci praktické povahy: zbraně a oděv. Vesměs se tedy autoři legend shodují 

s popisem ibn Jakuba. K tomu též Žemlička 2015, s. 322. Postavení bojovníků rozhodně nebylo 

špatné, ale zdá se také, že byli v podstatě chápáni nejen jako rodina, ale v důsledku i jako majetek 

svého pána (viz např. náznak zprávy KDM IV, 46(28), s. 184-185, kde je 300 bojovníků 

„darováno“ jako osobní dar piastovského vládce císaři). 

Budování bojové síly by samo o sobě mohlo představovat velmi komplikovaný fenomén, 

navázaný na debaty o povaze moci. Ve zkratce je hlavním předmětem sporu otázka, jestli 

bojovníci byli v osobním vztahu ke knížeti, nebo zda šlo o jakousi „zemskou hotovost“ jinak 

svobodných mužů. Ve světle výše uvedených pramenů a dalších náznaků jako byla například 

vojenská výpomoc Boleslava I. Otovi na Lechu 955 (viz pozn. 734) či Měškovi v roce 967 (viz 

pozn. 782). 
1575 Viz pozn. 1422, kde Třeštík řeší prakticky jen otázku ceny družiny. Podobně Steinhübel 2016, 

s. 232 už na Moravě předpokládá, že panovník pomocí služebné organizace živil a zaopatřoval 

družinu. Proti tomu např. Kalhous 2011a, s. 76-77 tvrdí, že ještě Boleslav I. mohl vojenskou sílu 

čerpat z malých družin lokálních elit. I těm by ovšem Boleslav musel platit za jejich přízeň buď 

přímo, nebo nepřímo v darech. Výsledné finanční nároky tak po mém soudu zůstávají podobné. 
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největší díl práce. Je třeba si ovšem ale připomenout, že tato čeleď musela mít i svou 

„civilní“ složku, která zajišťovala fungování státních procesů v mírových ohledech. Je 

otázka, zda praktické fungování jednotlivých hradů mohlo být ponecháno čistě v péči 

vojenské posádky, nebo už tehdy se rozvinula funkce v podstatě civilních správců, kteří 

se museli starat o obživu obyvatel hradu, realizaci související výměny zboží a výstavbu 

různé nezbytné infrastruktury, jakož i zajistit, aby vznikly určité přebytky, které mohl čas 

od času konzumovat panovník se svou pohyblivou částí domácnosti, která nebyla 

umístěna po jednotlivých hradech. 

  Hrady či hradiska jsou zejména s ohledem na klasický popis vývoje a vzniku státní moci 

považovány za jeden z hlavních projevů existence politického života v dané oblasti 

vůbec. Osoby, které měly kontroly nad těmito stavbami, musely jednoznačně patřit 

k elitám a obvykle se také předpokládá, že hrady vždy představovaly jednak svým 

způsobem útočiště pro širší populaci, jednak jakési demonstrativní středy ekumeny.1576 

Na hrad je možno nahlížet jako na počin demonstrující moc skupiny či jedince, který jej 

ovládá a archeologicky pro nás často může vymezovat či definovat politický útvar.1577 

Pokud jej budeme ovšem popisovat jako ekonomický fenomén, stává se z něj poněkud 

amorfní pojem. Je totiž jen velmi těžké odhadnout skutečné „náklady“ na tvorbu hradu či 

hradních systémů. Materiál dostupný k stavbě hradu představovala zem, dřevo, písek či 

kámen, které většinou byly na dané lokalitě spíš přemisťovány, než skutečně těženy a 

dopravovány odjinud, snad s výjimkou kvalitnějšího kamene, jenž musel občas na stavbu 

překonávat jistou vzdálenost.1578 Hlavní otázkou tedy pro nás zůstává zapojení 

dostatečného množství lidských sil, což problém opět redukuje na otázku „uživení 

domácnosti“, kterou jsme řešili výše. Nemůžeme si ani být jisti strukturou pracovníků, 

která se na podobných stavbách podílela. Jistě vyžadovala určité množství specialistů 

(v pozdějších dobách bychom je označili za pevnostní architekty), dále velké množství 

hrubé síly. Je ovšem nutné, aby se jednalo o aktivitu, do níž byla zapojena širší populace? 

V daném smyslu je možné připomenout zprávu Widukinda z Corvey, kde stavba a 

udržování pevností je úkolem usedlých sedláků, kteří jsou rozděleni na polní pracovníky 

a devátou část hradního personálu, který žije z hospodářské produkce zbývajících 

osmi.1579 Nám jde ovšem o zachycení budování infrastruktury, jejíž obsah i rozsah má 

k soudobým otonským falcím skutečně velmi daleko. Je tedy těžké si představit, že kníže 

zadal úkol budování pevností lidem, které už dosud ovládal, a kteří jinak pouze živili jeho 

rostoucí domácnost (tedy ovládaní řemeslníci a zemědělci)? Nemohli se zapojit i prostí 

členové bojovnických družin v časech klidu mezi válečnými výpravami. Disponovali 

                                                           
1576 Srov. např. Zelenka 2016, s. 84 nebo Urbańczyk 2015, s. 101 a 144-146. 
1577 Viz výše kapitolu 4.4. 
1578 Srov. podobné úvahy výše u pozn. 115. 
1579 DSW I, 35, s. 48-49. 
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určitě dobrým fyzickým fondem, nemluvě o znalostech, které spočívaly v užívání 

budované pevnostní architektury. A pokud by bylo i tak třeba doplnit počet pracovních 

sil, muselo se jednat skutečně o „politický“ úkol dokazující, že běžné obyvatelstvo bylo 

budovatelům hradů alespoň částečně povinováno nějakými odvody, byť pouze v podobě 

„veřejné práce“? Dovedu si představit i možnost, kdy prozatím dosti jednoduchá hradiska 

staví prostě námezdné síly, které mezi svobodnou a politicky nijak vůči budovatelům 

hradů nesvázanou populací získávali „políři“ slibem bezprostřední odměny, ať už 

v luxusnějším zboží, či běžných naturáliích. Tak či onak jde stále jen o jediný výdaj – 

směřující k uživení určitého množství lidských sil. 

  O poznání komplikovanější je otázka knížecích příjmů. Pro 10. století máme jen 

relativně málo konkrétních zdrojů. Jistě existovala specifická území a statky, sloužící 

k bezprostřední obživě knížete a jeho čeledě. Tzv. středoevropský model raně 

středověkého státu počítá dokonce s tím, že navenek neexistoval rozdíl mezi tímto 

majetkem a celým státem, který pak tvořilo pouze území, které si vladař mohl dovolit 

dávat k dočasné držbě svým věrným, a tudíž z něj profitoval až nepřímo.1580 Dobová 

infrastruktura ovšem nedovolovala knížeti pracovat na daném území takovým systémem, 

který by zajistil dostatečné množství přebytků, které by živilo rozsáhlejší knížecí čeleď, 

která se sama nemohla věnovat zemědělským pracím. Ani spravování zemských příjmů 

ve formě různých daní nemohlo v době omezené peněžní výměny a omezené trvanlivosti 

zemědělských produktů fungovat bez odpovídajícího spolehlivého systému správy. Už 

jen hustota knížecích hradů v dané době zřejmě nedostačovala podobnému úkolu. 

Panovník ovšem nebyl pouze šafářem velkostatku, ale elitní hlavou rozsáhlé organizace, 

kterou musel udržovat za pomocí nemalého množství darů a reprezentačních výdajů, 

které mu částečně jistě pomáhal obstarávat dálkový obchod. Protihodnoty k tomuto 

obchodu musel získávat buď kontrolou nad produkcí cenově výhodného či unikátního 

zboží (jako těžba kovů1581 nebo lov kožešin), nebo kořistěním. 

  Jelikož stránku výdajů, jak už jsem zmínil, lze v dobách v budování státní moci shrnout 

poměrně snadno, rád bych se zde soustředil primárně na zdroje příjmů, které – logicky 

vzato – představovaly hlavní problém každého vládce. Primárním zdrojem příjmů většiny 

státních útvarů bývají obvykle dávky uvalené na jednotlivé obyvatele žijící v rámci 

tohoto útvaru – stručně řečeno: daně. Zejména v období raně středověkých říší se ovšem 

                                                           
1580 Nejčerstvější příspěvky do rozsáhlé debaty, kterou tu nemám v úmyslu reprodukovat, ani z ní 

v tuto chvíli vycházet, jsem zmínil v poznámce 164. 
1581 Klimek – Bolina 2016, s. 19 připomínají, že blízký vztah těžby nerostů a dálkového obchodu 

je ekonomickou konstantou. 
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podle mnohých badatelů měla situace jinak.1582 Především je otázkou, do jaké míry by byl 

v dané době sebelepší distribuční systém zařídit efektivní správu, a tudíž i výběr poplatků 

v oblastech natolik vzdálených, které vstupovaly do vzájemných vztahů v rámci jednoho 

území. Přemyslovská říše, která v tomto směru tvoří asi nejspecifičtěji formovaný 

geografický útvar, sahala od česko-bavorských pohraničních hvozdů (zalesněných 

pohoří) až k vodním tokům dnešní západní Ukrajiny. Jednalo by se v nejdelším směru 

o vzdálenost téměř 1500 kilometrů. Piastovská moc sice nedosahovala tak velkých 

absolutních délek, ale stále se jednalo v určité době o prostor zabírající zhruba 600 

kilometrů mezi hřebeny Tater a Baltem v severojižním a snad 800 kilometrů mezi Lužicí 

a dnešní západní Ukrajinou ve západovýchodním směru. Arpádovci poté již za svatého 

Štěpána kontrolovali prostor mezi západním Slovenskem a řekou Maroší či 

Sedmihradskem, což stále představovalo přes 600 kilometrů. Tyto říše měly v dané době 

ovšem podléhat více či méně přímé kontrole panovníka, jemuž se zjevně dařilo 

vystupovat navenek jako naprostý suverén, a nikoliv jen jako hlava menších území, na 

nichž by se dalo mluvit o možnosti výběru dávek v lokální směně. Přitom se pohybujeme 

na teritoriu, kde neexistovala žádná tradice římské správy, na niž by třeba jen nepřímo a 

teoreticky mohl vládce odvolávat při budování jakéhokoliv správního systému. 

  Přímé doklady o tom, že by na územích vznikajících středoevropských států před 

prvními dekádami 11. století fungoval jakýkoliv systém, který se třeba jen zhruba 

podobal daňové správě, prakticky nenacházíme. Běžné obyvatelstvo v průběhu 10. století 

zcela jistě neužívalo mince, natož aby v nich odvádělo „daně“.1583 Ještě je možné 

spekulovat o tom, že obyvatelstvo skutečně odvádělo určité dávky naturální povahy 

k obživě místních center moci. Nemáme však naprosto žádný soudobý pramen, který by 

nám umožnil rozšifrovat tento systém. Pozdější prameny mohou v tomto směru být velmi 

zrádné, nikdy s jistotou nemůžeme říci, že dochované mechanismy nevznikly jako 

součást budování skutečného „státu“ v 11. století. Nevíme tedy s jistotou, kdy a jak se 

podařilo elitám na místním území obyvatelstvo k nějaké daňové povinnosti přimět a jestli 

povinnost odvádět dávky byla univerzálně vymahatelná. 

  Dávky v naturáliích mohly představovat důležitou součást aktuální obživy knížecí 

„domácnosti“, k níž lze počítat i extenzivně budované vojsko a řemeslníky, kteří celé toto 

mohutné soukolí udržovali v chodu, aniž by mohli věnovat dost času zemědělským 

                                                           
1582 Pro celé velkomoravské období zpochybnil odvádění daní Macháček 2015, s. 476-477; pro 

české prostředí pak např. Třeštík 1997, s. 349 (i když Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 

2007, s. 225 zmiňují bez dalších dokladů výběr daní v „malé“ přemyslovské doméně a poté i – 

s. 236 – pro větší přemyslovské knížectví; podobně Zelenka 2016, s. 89 naznačuje možnou 

existenci „daní“ souvisejících s odváděným tributem – viz dále pozn. 1608); pro „polské“ 

Urbanćzyk 2015, s. 131. V maďarském prostředí je tato otázka pro rané období prakticky odložena 

ad acta. 
1583 Viz výše pozn. 1364. 



 
322 

pracím. Na druhou stranu lze také předpokládat, že vládce mohl tuto část obživy svých 

věrných řešit existencí určitého roztroušeného „velkostatku“, který svou nadprodukcí 

uživil i řemeslníky a bojovníky.1584 Pro desáté století zřejmě skutečně nikdy nebudeme 

moci s jistotou určit, zda tyto přebytky byly obyvatelstvem odváděny jen jako dávky 

v rámci určité „společenské smlouvy“ nebo s představou, že panovník vznikajících říší je 

pánem nade všemi a nade vším, a tudíž mu veškeré statky beztak přináleží, stejně jako si 

nebudeme jisti, zda celý podnik nemohl být co do běžné spotřeby živen jako „soukromá 

záležitost“ knížat (tedy, že všichni „dělníci“ byli fakticky knížecími otroky). Za zmínku 

stojí určitá daňová povinnost, kterou (pouze) v případě říše Měška I. zmiňuje ibn 

Jakub.1585 Bohužel jde o zprávu stejně unikátní, jako enigmatickou. V českém překladu 

(jehož preciznost bohužel nejsem s to potvrdit) se uvádí, že daně jsou „(stanoveny) 

obchodnickým závažím“, polský překlad uvádí „podatki (lub: opłaty) (stanowią) 

odważniki handlowe“.1586 Ať už si v detailech budeme vykládat tuto zprávu jakkoliv, 

musíme především konstatovat, že je velmi pravděpodobné, že tyto poplatky či daně se 

nejspíš netýkají usedlých zemědělců, ale spíše kupců,1587 disponujících např. sekaným 

stříbrem (které se může skrývat za nejistým termínem obchodních vah). I tato zpráva tedy 

není jasným argumentem pro existenci naturálních dávek. Spíše je třeba ji zhodnotit dále 

u otázky významu obchodu. 

  Zajistit konkrétní obživu knížecích bojovníků, řemeslníků a jiné čeledi ovšem asi 

v 10. století nebyl tak zásadní problém. Můžeme se totiž domnívat, že lidské síly usazené 

na území střední Evropy byly ještě v dané době málo významné a „kapitalizovatelné“ 

využitím např. v polnohospodářských pracích či běžném řemeslu. Zásadní argument tu 

představuje paradoxně obchod s otroky. Tento obchod je pro oblasti Čech i pro kmenový 

svaz Maďarů v dané době objektivně doložen.1588 V piastovských oblastech sice 

                                                           
1584 Znovu je možné připomenout výše v pozn. 1579 citovanou zprávu Widukinda z Corvey. 

V Říši tedy skupina 9 osob dokázala vyživit jednoho ze svého středu, který se polními pracemi 

nemusel zabývat a sloužil „veřejným“ úkolům při obraně proti Maďarům. Pokud bychom chtěli 

tedy počítat s obživou zhruba třítisícového vojska Boleslava I., postačilo by nám k jejich obživě 

odhadem 30 tisíc pracujících (zřejmě tedy jen mužů). To představuje fakticky jen zlomek 

odhadované půlmilionové populace Čech (kterou uvažují např. Lutovský – Petráň 2005, s. 16). 
1585 ZOS 8, s. 415. 
1586 Kowalski 1946, s. 50. Je třeba poznamenat, že modernější výklad této fráze je spíše „kusové 

(vážené) stříbro“ (D. Adamczyk 2019, s. 164 a 167; Hardt 2019, s. 180-181, pozn. 1 a Kilger 

2015). I tak by ale po mém soudu šlo spíše o doklad zdanění obchodních aktivit, než výběr tributů 

u „usedlé“ populace, která by zřejmě jen stěží disponovala dostatečným množstvím stříbra, aby je 

vybrala na Měškovy bojovníky. 
1587 Kowalski 1946, s. 89, pozn. 67. V této souvislosti se jeví zajímavými nálezy kupeckých vah na 

hradisku v Hedči, nedaleko Poznaně a na břehu Lednického jezera (D. Adamczyk 2019, s. 163) – 

šlo snad o nástroj „výběrčích“? Kupecké váhy, spojené pravděpodobně s rozšířením kusového 

neraženého stříbra jsou ostatně rovněž obvyklým nálezem epochy a není bez zajímavosti, že 

některé z nich působí dojmem „cestovního“ vybavení (Hardt 2019, s. 177). 
1588 Již v dobách před příchodem do Podunají měli dodávat Maďaři slovanské otroky do Byzance 

(např. KVD, s. 344). Odvádění zajatců v dobách nájezdů svědčí o tom, že tento svůj obchod 
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postrádáme přímé informace písemných pramenů, a pokud je mi známo i jednoznačné 

nálezy s otrokářstvím spojené „infrastruktury“, nicméně i v této oblasti literatura pokládá 

otroctví v dobách vlády Měška I. za pravděpodobný zdroj příjmu.1589 Pokud vládci těchto 

útvarů viděli vyšší zisk v obchodu s lidmi a jejich exportu (ke konkrétním okolnostem se 

ještě dostanu), znamená to, že možnost domácího využití např. válečných zajatců byla 

spíše malá a pro říše rozhodně nebyla životně důležitá. Běžná populace, byť i usazená na 

dobré půdě, tedy zřejmě ještě v 10. století nepředstavovala nijak zásadní zdroj příjmů 

krom běžné obživy a pro vládce dosud nemělo smysl zvětšovat počet svých 

bezprostředních poddaných, když potenciální lidské síly raději prodávali na trh.1590 

  Jako mnohem podstatnější zdroj příjmu knížete bývá tedy obvykle uváděna vojenská 

kořist.1591 Zdroje získávané tímto způsobem jsou dozajista závažnou součástí rozpočtu 

knížectví už pro symbolický význam, který právě takto získané prostředky pro svého 

majitele měly – prokazoval tak konec konců své vojenské, a tedy i vladařské schopnosti, 

či dokonce možná nadpřirozené povolání k vládě. Zisky z vojenských tažení 

                                                                                                                                                               
zřejmě provozovali i nadále (viz např. Kristó 2000a, s. 139). K otrokářství v době vzniku 

uherského státu viz též monografii Sutt 2015. O obchodu s otroky v slovanském příhraničí čteme 

v RCŘ, dokonce lze říci, že jsou tu vedle soli považováni za nejpodstatnější komoditu. Zcela 

zřetelně se tu dozvídáme o Slovanech přicházejících k Dunaji ze severu a prodávajících otroky 

(s. 118); zvlášť jsou zmiňováni jako komodita, kterou obchodují Židé (s. 119). Obchod s otroky 

v Praze zmiňuje ZOS 6, s. 413 a o jeho existenci (nikoliv však rozsahu) svědčí i příběh jednoho 

z českých otroků, který byl prodán do daleké země nevěřícím, o němž se zmiňuje svatováclavská 

hagiografie (CFB, s. 189; CFČ 11, s. 62; ŽUV 10, s. 94-95; legenda ŽVK (a 2SL) už pak příběh 

převyprávěla tak, že motiv prodání do otroctví prakticky zmizel). Václavská hagiografie 

o obchodu s otroky ostatně referuje mimoděk velmi často, aniž by ale jinak zdůrazňovala rozsah 

tohoto fenoménu a jeho „mezinárodní“ povahu (srov. níže rozvahu o církevním vztahu 

k otrokářství na konci kapitoly 8.3). Srov. též Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 81 a 127. 
1589 Trasa exportu zde měla vést přes Balt (ale snad i přímo na Rus), odkud byly oběti tohoto 

obchodu vyváženy opět do muslimských zemí. Viz např. D. Adamczyk 2019, s. 164; Urbańczyk 

2015, s. 63, 117-118, 121 a 125-130; a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 307. 
1590 Jistý zlom v tomto směru nacházíme až v prvních desetiletích 11. století, kdy čteme 

o přemisťování velkých skupin válečných zajatců a jejich usazování. Jedna z nejstarších zpráv 

uvádí k roku 1007, že Boleslav Chrabrý odvedl při válečném tažení obyvatele hradu Zerbst (KDM 

VI, 33(24), s. 314-315, ale i AQu 1007, s. 524), i když tu ještě není zcela jasné, jaký měl být jejich 

osud. Další zprávy ovšem naznačují, že Boleslav už znal cenu osob usedlých na půdě a získával 

takto mj. osoby na svých taženích do Kyjeva (VML 6526, s. 63 a tamtéž 6551, s. 67; k těmto 

transferům dílem skepticky Kollinger 2014, s. 252-254 a 258, přesto nezpochybňuje jejich 

faktickou existenci, a dokonce zvětšuje číslo udávané v prameni na 5000 osob). O něco později 

pak čteme o protiakci ruských knížat, kteří takto odvedli obyvatele z Polska a usadili je na Rusi 

(VML 6539, s. 1031) nebo o přemístění podmaněných Hedčanů do Čech (KČK II, 2, s. 83-84). 

Situace se tedy v dané době jistě výrazně proměnila a nezdá se, že by otrokářství plnilo dále nějak 

zásadně knížecí pokladnu, byť zřejmě nezmizelo (KČK II, 4, s. 86-87 takto ve stejné době uvádí 

zotročení (či jen vyhnanství?) jako trest za cizoložství a snad také za vraždu). Podle zpráv 

Kosmovy kroniky, měl ještě velký obchod s válečnými zajatci „na export“ provést Oldřich po 

obsazení Moravy (srov. výše pasáž citovanou v pozn. 1026). Zde už ovšem pravděpodobně nešlo 

o dlouhodobou strategii, ale jednorázové rozhodnutí. Otázka také zní, jestli tu máme co do činění 

s generačním posunem v praxi mezi otcem a synem, anebo s kronikářovou fabulí, která měla 

prostě zdůraznit krutý osud poražených. Na místě je i úvaha, že moravští adherenti Piastovců byli 

prostě Přemyslovcům doma příliš nebezpeční, i když sotva asi o mnoho více než přesídlení 

Hedčané. Zprávy o přemisťování obyvatelstva pak docela dobře korelují s úpadkem otrokářství, 

který uvádí literatura v pol. 11. století (např. Urbańczyk 2015, s. 125). 
1591 Na mnoha místech především D. Třeštík (2000 a 1997, s. 350). 



 
324 

představovaly také asi jeden z největších jednorázových příjmů a většinou se očekává, že 

tyto příjmy „hradily“ udržování a rozšiřování knížecí armády, která zajišťovala obranu i 

primitivní správu dobývaného území. Kníže mohl však zisky z vojenských výprav 

„kapitalizovat“ i symbolicky, dokonce v podobě výdajů na christianizaci: symbolický 

význam vítězství podtrhovalo zakládání kostelů, v případě Říše dokonce celých nových 

diecézí a získaná kořist mohla být užita pro zcela konkrétní fundaci.1592 

  Je ovšem třeba zvážit také určité limity vázané s tímto zdrojem příjmů. Především si i 

ten nejlehkomyslnější vládce musel uvědomovat nutnost nespoléhat se na tento příjem, 

pokud nechtěl svou vlastní moc permanentně svěřovat pouze ostří mečů svých vojáků.1593 

Je také třeba odlišit sumy prostředků, které získával panovník při čistě kořistných 

výpravách, kdy mu pragmaticky na dalším osudu pleněné země nezáleželo, od kořisti 

získané v rámci expanze. Dosavadní bádání staví do popředí právě druhý typ kořistění, 

přičemž předpokládá, že právě expanze na nově dobývaná území přinášela do 

pomyslného fisku raně středověkého vládce asi nejzásadnější příjmy. Je ovšem otázkou, 

zda se lze s tímto názorem ztotožnit právě z toho důvodu, že chtěl-li expandující vládce 

nové území nejen podrobit, ale i udržet (a z praxe víme, že se to všem hlavám raně 

středověkých říší po jistou dobu skutečně dařilo), nemohl nechat drancování nových zemí 

překročit jistou mez. Kořist, i v podobě lidských otroků, sice byla jistě výborným ziskem 

z vojenského podmanění dalších území, nicméně pokud se vládce nehodlal stáhnout a 

území pouze vyplenit, musel především korigovat svou aktuální ziskuchtivost.1594 

  Pro srovnání je možné uvést maďarské pustošivé nájezdy – jejich intenzita, pravidelnost, 

a hlavně bezohlednost děsily Evropu zřejmě tím víc, protože obsahovaly prvek jisté 

nevázanosti a nízkou potřebu jednat o dalším postupu. Výrazně odlišně zřejmě probíhalo 

vojenské tažení tehdy, pokud měli bojovníci prosazovat určitý politický program, oproti 

                                                           
1592 V otonské politice jsou s církevními příjmy spojené jak vítězství u Riade, kde měl být obvyklý 

tribut pro nájezdníky rozdělen kostelům (DSW I, 39, s. 57-58), tak bitva na Lechu, za niž měl Ota 

slíbit založení biskupství v Merseburku (KDM II, 10(4), s. 48-49). V „menším“ pak podobnou 

situaci nalézáme v příběhu Bořivoje, který slibuje postavit kostel za vítězství nad pohany (ŽUV 2, 

s. 24-25). Zde se ovšem jedná spíše o neurčité majetky. V Uhrách máme ovšem doložen přímý 

„kořistný“ příjem, kdy měl desátek z oblasti ovládané poraženým knížetem Koppányem věnovat 

Štěpán I. klášteru na Pannonhalmě: LŠM 3, s. 395 a MK14 64, s. 314; zpráva o této donaci se 

nachází i v zakladací listině cit. výše v pozn. 88, s. 39. O něco legendárněji působí pozdní 

informace, že Štěpán věnoval bazilice ve Stoličném Bělehradě zlato získané v boji s Keánem 

(ČHU 43, s. 102-103), anebo se Štěpánovým strýcem Gyulou. Původně nečestně získané peníze 

ale měly přinášet chrámu neštěstí (MK14 66, s. 316). 
1593 Podobně viz Macháček 2015, s. 477. 
1594 Takovým, i když ne zcela spolehlivě doloženým případem, může být zpráva VML 6526, s. 63 

o polské výpravě do Kyjeva, kde plenění armády Boleslava Chrabrého mohlo dosáhnout míry, kdy 

se stal nepohodlným vlastním spojencům. Pro ilustraci zřejmě postačí i takto nejistý zdroj. KČP I, 

7, s. 42 naopak konstatuje, že Boleslav z Kyjeva bezskrupulózně po deset měsíců posílal domů 

peníze, a až když byl okolnostmi donucen k návratu, ustavil zde svého zástupce. 



 
325 

situaci, kdy měli jen získat maximální kořist a způsobit co největší škody.1595 Zajímavé 

svědectví v tomto směru může znamenat zpráva o zkáze Čech podaná Brunonem 

z Querfurtu. Misionář zdůvodňuje v rámci svého vidění situace přirozeně zmar v Čechách 

negativnímu vztahu, jenž místní elity měly vůči svému světci Vojtěchovi.1596 Je ovšem 

také možné, že – pokud je zvěst o zkáze skutečně objektivním popisem situace – Boleslav 

Chrabrý zemi poplenil ve chvíli, kdy pochopil, že rychle ztrácí svůj původní kredit a proti 

už nepříliš přátelsky naladěnému domácímu obyvatelstvu1597 a nevůli římského krále 

Jindřicha II. Čechy neudrží. Proměnil tedy svůj přístup z expanzivního1598 na čistě 

kořistný. Následná míra zkázy pak musela svatého muže přirozeně až zaskočit. 

  Do této části příjmů lze obecně zařadit i již zmíněné příjmy z prodeje otroků, které 

moderní literatura považuje za jeden z hlavních zdrojů příjmu, ne-li nejdůležitější 

především v českém prostředí.1599 Je vcelku přirozené, že do otroctví mohla být 

prodávána cíleně část bojovníků poražené armády.1600 Představovalo by to i vhodný 

způsob eliminace případných bezpečnostních rizik. Mohlo tedy být ve skutečnosti 

otrokářství tím, co živilo vznikající říše? Vedle možnosti prodávat válečné zajatce 

bychom mohli zmínit ještě také čistě otrokářská tažení do okolních oblastí, kde by otroci 

byli prostě „chytáni“ doslova jako zvířata.1601 Je jisté, že v 10. století prožíval obchod 

s otroky jeden z největších rozkvětů mezi starověkem a dobou novověkých kolonií.1602 Na 

druhou stranu, pokud by mělo jít o setrvalou a tak rozsáhlou praxi, jak se snaží naznačit 

některé historické práce,1603 vládce by potřeboval velmi důsledný represivní aparát, který 

                                                           
1595 Takové byly asi výpady Čechů do říšského pohraničí v druhé polovině 10. století – na statky 

kláštera v Niederaltaichu či do Žiče (srov. pozn. 841). 
1596 ŽPB 11, s. 248-251. 
1597 Asi nejzajímavější informací v tomto kontextu je zpráva o existenci přemyslovské posádky na 

Vyšehradě. I když Vaníček 2014, s. 201 se domnívá, že mohlo jít i o akt jisté benevolence 

Chrabrého, je spíše pravděpodobné, že v době nedostatečných obléhacích technik se mohly 

skutečně nezávislé hrady udržet a představovat dlouhodobá ohniska odporu, zejména pokud měly 

podporu části „prostého“ obyvatelstva. 
1598 O jisté vůli Čechy udržet svědčí fakt, že Chrabrý se zde zdržoval delší dobu, dokonce odsud 

vyřizoval svou „politickou agendu“ – viz KDM V, 38(23), s. 262-263, tamtéž VI, 2(2), s. 276-277 

(pokud Boleslav vojensky napadal Bavorsko, činil tak nejpravděpodobněji přes obsazená 

přemyslovská území) a tamtéž VI, 10(8), s. 286-287 a KČK I, 25-26, s. 63-64. Čechy tedy přímo 

bránil i v době, kdy hrozilo, že Jindřich podnikne vpád do Mílska. Ještě výslovněji líčí Boleslavův 

zájem o přímou vládu zde na Dětmarovi závislý Adalboldův Život Jindřicha II. (MGH, SS IV, 

s. 694). Není možná od věci i úvaha, že Chrabrý mohl přemyslovskou stolici považovat za 

perspektivní sídlo? Je třeba zmínit, že dle KČP sem pouze dosadil jakési zástupce (KČP I, 6, s. 30: 

suisque eam suffraganeis deputavit – je ovšem možný i výklad „biskupy“, což by na druhou stranu 

znamenalo, že Boleslav počítal s pevným propojením místní církve se svou provincií). 
1599 Viz např. výše pozn. 1591. 
1600 Zcela jednoznačně zmiňuje zajatce jako rozdělovanou kořist KDM V, 34(21), s. 258-259. 
1601 Macháček 2015, s. 480 pro období Velké Moravy. 
1602 Ve zkratce např. Macháček 2015, s. 479. 
1603 D. Třeštík (2000, s. 62) počítá s více jak třiceti tisíci otroky za dobu vlády Boleslava I., což by 

znamenalo asi tisíc osob ročně. 
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by takovouto činnost dlouhodobě udržoval v chodu.1604 S ohledem na nízkou hustotu 

obyvatel v dané době je třeba říci, že extenzivní prodej otroků nemohl fungovat 

dlouhodobě ani v případě, že by takový represivní aparát zvládal svou činnost bez chyby 

– i nově dobytá území by se po mém soudu brzy vyčerpala co do zdrojů. Zde také platí 

nutnost zvažovat, zda dobývaná území mají poskytnout kapitál pouze jednorázově, nebo 

se počítá s jejich udržením pro další, byť minimální exploataci. Sama existence otroků 

pak nemusí být jednoznačně vždy potvrzením předchozích úspěšných expanzivních 

počinů – z 11. století víme s jistotou, že část otroků mohla pocházet z prvních pokusů 

o zavádění právní a soudní kontroly nad běžným obyvatelstvem.1605 Je otázkou, nakolik 

mohly tyto zvyklosti pramenit z praxe trvající už delší dobu. Jistě se tak ale nemohly 

vytvořit předpokládané masy nebožáků, z jejichž prodeje by těžil kníže své postavení. 

Navíc bohatství z prodeje otroků určitě nemohlo být hlavní ekonomickou oporou 

maďarských knížat, jejichž moc se naopak upevnila až po skončení nájezdů. Jak už jsme 

zmínili, zdá se navíc, že v 11. století už vládcové poznali možnosti lepšího ekonomického 

využití lidské síly pro bezprostřední kontrolu nad ovládaným územím. 

  Rozhodujícímu významu kořistění pro ekonomiku říší 10. století ovšem protiřečí i řada 

dalších faktů, na něž jsme už narazili výše: Zejména na případu české říše sledujeme, že 

krize vlády, spojená s předpokládanou krizí ekonomickou, nastává až s nemalým 

zpožděním po konci největší expanze Boleslavů.1606 Navíc je otázka, jaké příjmy – vyjma 

jistého množství otroků – mohla přinést kořist na územích, kde v dané době nemáme 

doloženou nějakou výraznější politicko-ekonomickou aktivitu. Na rozdíl od pozdějšího 

obsazení Krakova Měškem I., se tu nepočítá s nějakými bohatými hrady, které by 

Čechové vyplenili. Podobný důkaz, ovšem v negativní formě nalézáme v Uhrách a 

Polsku, kde krize nastupuje prakticky v momentě, kdy expanze sotva skončila. To by 

muselo znamenat, že i úspěšná expanze do bohatého regionu (jak je např. popsán 

                                                           
1604 Náznaky „otrokářských stanic“ jsou doloženy už pro velkomoravské období ve Slezsku a na 

Pohansku (naposledy viz Macháček 2015, s. 475 a 478-482). Pro mladší prostředí ovšem tak 

pevné nálezy, pokud vím, postrádáme, i když je předpokládá např. Urbańczyk 2015, s. 120 

v přemyslovském Němčí a maďarském Přemyšlu. Hlavní problém je ovšem v tom, jak zobecnit 

tyto důkazy činnosti otrokářů a jak je kvantifikovat (např. Galuška 2017, s. 211-212 pochybuje 

o větším rozsahu otrockého trhu na Moravě). 
1605 Zotročení jako trest uvádějí jak zákoník krále Štěpána (například za krádež – viz Bak – Bónis 

– Sweeney 1999, s. 9-10), tak zřejmě i náznaky zákonodárství, které vysvítají z aktů Břetislava I. 

nad hrobem svatého Vojtěcha v Hnězdnu – srov. výše pozn. 1590. Muže zatrest zotročeného jsme 

mohli potkat i ve václavské hagiografii (viz výše pozn. 1588). Podobně, byť nepřímo, hovoří o 

zotročení jako trestu, který byl očividně často uvalován na slovanské obyvatele saského příhraničí 

Dětmar (KDM III, 16(9), s. 116-117). V Uhrách už zřejmě ale vůbec nešlo o otroky „na export“, 

naopak byl vývoz brzy zakazován (Bak – Bónis – Sweeney 1999, s. 30 – Kolomanův zákoník 

zakázal do zahraničí prodávat jak nevolníky/otroky genere Hungarorum, tak v Uhrách narozené; 

k tomu Weisz 2018a, s. 425). 
1606 Srov. kapitolu 6.6. Za poslední expanzi můžeme považovat teoretické obsazení Přemyšlu v 70. 

letech 10. století. O deset let později pak měli Přemyslovci toto území ztratit (srov. např. Hudáček 

2016, s. 59), což se považuje za první projev krize. 
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Ajtonyův Marošvár1607) nezajistila pro fungování státního organismu a vojska větší 

prostředky na dobu delší než rok či dva. Takový zdroj příjmů by ovšem ani nemohl 

představovat skutečnou obživu pro desetiletí bez kořisti existující říši Přemyslovců. Je 

tedy pravděpodobné, že alespoň v Boleslavově říši skutečně existovaly jiné, alespoň 

rámcově dlouhodobě udržitelné vnitřní ekonomické mechanismy, které umožnily udržet 

systém v chodu i poté, co největší etapa rozšiřování skončila. Až jejich konec či změna 

vstupních podmínek, na něž byly tyto mechanismy nastaveny, přivodil velkou krizi. 

  Pokud tedy shrneme úvahu o přísunu kořisti (a otroků) jako jednom ze zásadních zdrojů 

budování raně středověkého státního systému, měli bychom se mít na pozoru před 

přeceňováním této položky v rámci „rozpočtu“ vznikajících říší. Nemůžeme přirozeně 

kořist jako zdroj příjmů ignorovat a je třeba počítat s tím, že vítězství nad různými 

protivníky přinášela mocným střední Evropy symbolický ale i hmotný kapitál. 

Dlouhodobě fungující státní projekty v Čechách, Polsku i Uhrách se ale zřejmě musely 

spoléhat více na podstatně pravidelnější a méně náročné způsoby přísunu financí. 

Opatrný bych byl i v otázce příjmu z otrokářství. Nalezené indicie svědčí sice o jistém 

významu a obvyklosti tohoto fenoménu, nikoliv ale o tom, že otrokaření mohlo být 

příjmem výhradním, či převažujícím. 

  Podobně objemnou, ale z hlediska pravidelnosti jen o nemnoho spolehlivější položku 

příjmu mohly tvořit různé externí tributy, tedy poplatky, které vyplácela vojensky 

momentálně slabší (nebo třebas jen jinde vojensky angažovaná) strana potenciálnímu 

útočníkovi. V praxi vidíme, že šlo o jakousi náhražku kořisti, kterou by jinak druhá strana 

musela získávat náročnějším způsobem. Je třeba v tomto směru odlišit případnou 

existenci takových tributů (či poplatků obecně), které byly vypláceny dlouhodobě s jistou 

pravidelností a naznačovaly tedy jistou míru podřízeného vztahu jedné politické jednotky 

vůči druhé (např. obvykle uváděný tribut placený Čechy do Říše,1608 poplatky, které 

odváděla knížata polabských Slovanů1609 nebo nejistý tribut odváděný z Polska jednak 

papeži,1610 jednak do Říše),1611 od tributů fungujících skutečně jako čistě jednorázová 

                                                           
1607 Viz popis LGV 8, s. 489-490. 
1608 Otázka českého tributu do Bavor či Říše obecně je velmi komplikovaná. Jeho dlouhodobou 

tradici naznačuje zpráva KČK II, 8, s, 93-94. Počátek by tedy měl být spojen s opakovaným 

tažením Karla Velikého do Čech (srov. výše pozn. 1152; viz též Wihoda 2018, s. 141 a Třeštík 

1997, s. 72-73). Nespojitě je pak doložen např. k roku 929 (DSW I, 35, s. 51 s opakováním 

v KDM I, 10(6), s. 14-15), kdy je popsán jako svého druhu novum, ale může jít i o fakt, že byl 

nově odváděn do Saska. K jeho předpokládané pravidelnosti naposledy např. Razim 2017, s. 220-

223. Spíše negativně se ke kontinuitě tributu staví Vaníček 2017, s. 134 a týž 2014, s. 52 

(rozporuje jeho placení k roku 895). 
1609 O pravidelném a relativně stabilním přísunu financí tímto směrem nás informuje opět 

Widukind, který ovšem referuje právě o obdobích, kdy tyto obvykle očekávané příjmy nedorážely 

(DSW II, 30, s. 92). Je až tragikomické, že polabští Slované takto vlastně platili vojsko, které bylo 

připravené vytáhnout proti nim samotným. 
1610 Viz pozn. 926. 
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aktivita, utvářejících jen krátkodobé či střednědobé vztahy. Otonská říše tak například 

vůči maďarskému kmenovému svazu jistě nevstoupila do jakékoliv obecně přijímané 

podřízenosti, když se rozhodla vykoupit si mír na několik let za velmi devastující finanční 

náhradu,1612 přestože ji v danou chvíli můžeme označit za slabšího partnera ve 

vyjednávání. 

  I zde ovšem narážíme na nedostatky pramenů. Je nepravděpodobné, že by se kterákoliv 

z nově vznikajících říší ve střední Evropě stala dlouhodobě příjemcem prvního typu 

tributu – tedy do jisté míry pravidelně odváděné sumy prostředků.1613 Ve hře je 

samozřejmě možnost, že nějakou formu tributu mohly platit z počátku ještě nesporně 

existující dílčí nebo regionální elity svému „nadřízenému“ knížeti. Tady ovšem narážíme 

na problém odlišit tyto „tributy“ od toho, co můžeme chápat jako nějakou formu daní či 

poplatků, o kterých jsme již hovořili. Prameny ovšem mlčí a můžeme konstatovat jen, že 

by zde primárně zřejmě šlo o dávky v naturáliích či vojenské odvody. 

  O druhém případu jednorázových a čistě utilitárních poplatků, vedoucích jen 

k odlehčení vojenské zátěže na určitou omezenou dobu, jsme opět informováni jen 

nespojitě. Je spíše pravděpodobné, že i v tomto případě mohla knížata a vládci 

východních sousedů Říše stát na straně plátců. Naznačuje to i charakter různých dohod, 

při nichž do Říše putovala i rukojmí. Jediným případem, kdy na některé ze zkoumaných 

území mohly plynout významnější příjmy tohoto typu, jsou doložené tributární poplatky 

vůči maďarskému kmeni v době nájezdů.1614 Paradoxně se ovšem navíc jedná o dobu, kdy 

si nemůžeme být přesně jisti způsobem, jak vypadala moc mezi maďarskými náčelníky, 

s čímž jistě souviselo i rozdělování tributu mezi hlavy válečnických klanů. Je vcelku 

pravděpodobné, že se ovšem jednalo o stejné dráhy distribuce, kterými se řídilo 

rozdělování kořisti, kterou de facto tento tribut suploval. 

  Pokud zmiňujeme jednorázové příjmy, můžeme ještě zmínit spíše okrajový, ale 

v kontextu výše zmíněných příjmů logicky nezanedbatelný zdroj, představovaný různými 

dary a platbami utužujícími spojenectví vůdců jednotlivých mocenských útvarů. Zde se 

přirozeně zřejmě nejednalo o příjmy skutečně zásadní, nicméně mohlo jít o hmotné dary i 

                                                                                                                                                               
1611 Souvisí s nepříliš jednoznačnou poznámkou Dětmara z Merseburku (viz výše pozn. 305). 

O původu, povaze a osudu tohoto poplatku byl sveden v polské a německé historiografii velmi 

vážný spor. Naposledy Jurek 2016, s. 435 předpokládá, že šlo o klasický poplatek za neútočení, 

vztažený na všechna území vlády Měška I. V pozdější době jej snad mohl nahradit výše zmíněný 

tribut papeži. 
1612 Srov. výše kapitolu 5.3.4, zejména pozn. 606. 
1613 Až pro 11. století mluví o tributu placeném z Rusi do Polska KČP I, 7, s. 46. Je otázka, jestli se 

ovšem nejedná o fabulaci autora. Navíc by sotva vydržel déle jak 7 let po svém zavedení (kdy moc 

polských vládců upadla). 
1614 Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 127. Jednalo se ovšem skutečně de facto o náhradu 

kořisti. 
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částky jednorázově zajímavé. Při popisu dobové politické situace se zdá, že movité dary 

představovaly hlavní způsob budování a petrifikace moci a mocenských vztahů, jak to 

známe z dob podstatně dřívějších v rámci raně středověkých germánských říší.1615 Na tuto 

skutečnost narážíme v kontextu otonské Říše a je pravděpodobné, že i v politických 

kruzích, čerpajících právě odsud inspirace pro své vnitřní mechanismy, měl dar svůj 

nezastupitelný význam. Naším objektem zájmu ovšem není dar jako kulturní fenomén, 

ale jako ekonomická položka. Nemáme žádné zásadní doklady pro dary, které by byly 

vyměňovány mezi vládci všech tří vznikajících státních útvarů na hranici Říše navzájem, 

za to máme velmi zajímavé doklady o darech mířících do Říše1616 a přirozeně také i 

z ní.1617 

  Důležité je ovšem upozornit na jednu dichotomii týkající se právě takovýchto darů. 

I když je možné chápat – a prameny západní provenience tak zhusta činí – tyto dary za 

                                                           
1615 K darům v kontextu vzájemných vztahů středoevropských vládců (se zaměřením na Čechy) 

naposledy Razim 2017, zejména s. 110, 216-219 a 223-236 (zde i odkazy na relevantní literaturu 

k fenoménu darů obecně). 
1616 Velmi rozsáhlý výčet takových darů poskytuje DSW III, 56, s. 135. Další konkrétní případy 

zaznamenávají příležitostně prameny (jako např. KDM VII, 63(46), s. 476-477; ANV 973, s. 11, 

tamtéž – byť jen ve formě slibu – 977, s. 13), aniž bychom si mohli být jisti kvantitou darů a tím, 

že při jiných příležitostech k výměnám darů nedocházelo. Z jednotlivých případů stojí v dané době 

za zmínku zejména velbloudovi, kterého měl darovat Měšek I. na jednom ze společných tažení 

mladému Otovi III. Jedná se o dar jistě neobvyklý, který dodnes pro svou exotičnost poněkud 

šokuje a otevírá otázku, odkud se do rukou piastovského knížete dostal (naposledy viz Kollinger 

2014, s. 389; nálezy velbloudích kostí nicméně v daném období naznačují, že zvíře se mohlo 

pravidelněji objevovat na Rusi, odkud k Měškovi již nebylo tak daleko – viz D. Adamczyk 2019, 

s. 157 a 167). Už v dané době šlo o natolik exotický dar, že se zmínka o něm dostala i do jinak 

spíše strohých analistických záznamů (AHi 986, s. 24 a AQu 986, s. 476), ale i KDM IV 9(7), 

s. 140-141). Velké množství darů, sestávajících i z vojenského doprovodu, zmiňuje Dětmar 

z Merseburku při popisu císařovy návštěvy v Hnězdnu (KDM IV, 46(28), s. 184-185). Je 

zajímavé, že mezi nimi ale nejsou výslovně zmíněny ostatky sv. Vojtěcha. Ty, spolu se záplavou 

jiných darů, naopak zmiňuje KČP I, 6, s. 34-40, která ale konstruuje od počátku rozsáhlý obraz 

bohatství a štědrosti Boleslava Chrabrého. O to zvláštnější je pak zmínka Quedlinburských análů 

(AQ 1000, s. 512), že Ota z nabízených darů nic nepřijal. 

Zcela zvlášť stojí za zmínku případ, kdy vedle darů panovníka stojí i dary jeho manželky, jak je 

výslovně zmíněno při uzavírání merseburského míru (KDM VI, 91(55), s. 382-383). 
1617 Obecně o takových darech mluví např. KDM II, 31(20), s. 76-77 nebo IV, 9(7), s. 140-141; 

také ANV 978, s. 13, kdy se z nich mohli těšit návštěvníci sněmů. Dary od císaře samozřejmě 

nechybí ani na sněmu pořádaném v polském Hnězdnu roku 1000 (viz dále – asi jediná příležitost, 

kdy dary přináší císař mimo svého území). Vedle obvyklých cenností, které můžeme předpokládat, 

lze zvlášť zmínit především dar relikvií, které logicky musely plynout především směrem z Říše 

ven (srov. ale níže ostatky, které si odvážel Ota III. z Hnězdna). Fyzický nález, naznačující 

možnost takového daru, je velmi vzácný relikviář sv. Kříže, tzv. staurotéka, nalezená na Ostrově 

Lednickém (viz např. Kollinger 2014, s. 264-266). Relikvie obecně měly jistě mezi vládci čerstvě 

christianizované říše nemalý význam. Takový dar relikvie zachytily i DSW I, 33, s. 46 – bohužel 

pouze pro vzájemný styk franských vládců. Obdobný snad mohl být známý dar rámě sv. Víta 

z Říše do Čech, jehož předání ovšem zachytila až pozdní svatováclavská tradice (srov. výše pozn. 

619). Dar relikvií nacházíme i v případě tzv. hnězdenského aktu, kde KDM IV, 45(27), s. 184-185 

líčí předání ostatků ve prospěch zřízení nového oltáře (snad šlo o svého druhu výměnu za ostatky 

sv. Vojtěcha (tak Urbańczyk 2015, s. 281), o jejichž předání ovšem – jak bylo řečeno výše – sám 

Dětmar mlčí). KČP (srov. předchozí pozn.) připomíná při stejné příležitosti dar (kopie) sv. Kopí 

(jež lze rovněž chápat jako relikvii či relikviář, ale v jehož případě nyní existují závažné 

pochybnosti o jeho dataci do doby Oty III. – viz naposledy Sikorski 2017, s. 202). 
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jakousi přirozenou součást úcty a svého druhu vyjádření podřízeného postavení (dary 

Otonům jsou tak vlastně potvrzením vážnosti, kterou tito vládcové u svých sousedů a 

partnerů požívají, a podtrhují jejich moc; připomínají tak de facto tribut a někdy se od něj 

jen velmi špatně odlišují v pramenech),1618 platí v případě obdarování také zcela opačná 

úvaha, že totiž nákladný dar reprezentuje prestiž, moc a movitost také u darujícího, což 

vystihuje například opulentní, až orientalizující popis darů, které obdržel Ota III. roku 

1000 od Boleslava Chrabrého v kronice Gala Anonyma.1619 Jednou ze základních 

vlastností instituce darů je každopádně reciprocita a snaha o určitou vyváženost. Případné 

ztráty lze samozřejmě vykládat jako investice do politického kapitálu. Pokud by naopak 

některý z vládců Čech, Polska a Uher získal větší movitý majetek tímto způsobem, musel 

jistě sám také dary rozdávat velmi extenzivně svým případným spojencům, a i 

významným podřízeným.1620 Dary tak mohly v ideálním případě představovat nulitní 

položku rozpočtu: náklady se mohly vyrovnat příjmům. 

  V rámci této položky je ovšem možné připustit i skutečně pragmatické dary, sloužící 

jako finanční kompenzace za různé služby. Není například jistě neoprávněné 

předpokládat, že v rámci rozdělování kořisti po bojích v Říši mohl za své vojenské služby 

Boleslav I. očekávat v roce 955 příjem, který mu mohl částečně kompenzovat faktické 

výdaje, které jej vybavení a živení rozsáhlých vojenských jednotek, nadto ještě z nemalé 

části zničených v boji, fakticky stálo. Podobné jednorázové odměny a také jisté formy 

úplatků, které mohly v důležitých politických okamžicích pojistit loajalitu sousedních 

vládců k dosavadním úmluvám,1621 už asi tvořily svým způsobem zajímavé položky, které 

mohl v rámci svých příjmů panovník skutečně pragmaticky ocenit. 

                                                           
1618 Viz např. Razim 2017, s. 220-223. Technicky vzato je rozdíl jasný – dary mají zcela 

dobrovolnou povahu, zatímco tributární platby jsou de facto dány pohrůžkou vojenského násilí. 

V praktické politice, a především v jejím občas dosti metaforickém popise v historických 

pramenech, lze ovšem tento rozdíl rozlišit jen málo. Jen málokdy si autor dá pozor, aby tyto dva 

fenomény výslovně odlišil, jako např. KČP I, 6, s. 38 (trvající na tom, že všechny pocty Ota III. 

obdržel od Boleslava jen jako dar, a ne jako tribut či daň). Razim připomíná i fakt, že interpretace 

odvodu jako daru či tributu se mohla v dané době lišit i u obou zúčastněných stran výměny. 
1619 Srov. výše pozn. 1616. Neuvěřitelné množství darů vyplývá z jím obecně propagované 

představy o bohatství piastovských knížat. 
1620 Zde ovšem máme co do činění s jevem stojícím na pomezí daru a „běžného“ platu či 

zaopatření. Již jsme zmiňovali vícekrát řeč kněžny Ludmily, jež svým vrahům připomíná dary, 

které jim jako opatrovatelka družiny musela věnovat (srov. výše pozn. 449), ale i dary či 

zaopatření, jež jejím vrahům věnovala Drahomíra (srov. výše pozn. 1574). O darech rozdávaných 

služebníkům mluví i KČP I, 6, s. 38-40. V pramenech je ovšem obtížné rozlišit, nakolik se jedná 

o „běžný“ plat, který byl součástí pravidelného zaopatření, a nakolik může jít o mimořádný dar. 

Přesto se takový proud darů, a především drahých kovů považuje za jeden z hlavních projevů 

dobového politického života (D. Adamczyk 2019, s. 164-165). 
1621 Víme tak například, že Slovan Tugumír byl pro prosazování prootonské politiky získán 

především finančními sliby (srov. výše pozn. 898). Na pomezí daru a faktické korupce stojí i dary, 

které mohly naopak mířit do ostatních zemí – srov. např. Dětmarovo obvinění některých saských 

šlechticů z přijímání úplatků od Boleslava Chrabrého (KDM VII, 12(8), s. 412-413) nebo později 

finanční výbavu pro vyjednavače knížete Břetislava u papežského stolce (výše pozn. 815). Opět se 
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  Mimo tyto – s výjimkou daní a dávek – vcelku jednorázové příjmy mohly vznikající říše 

poměrně dobře počítat s určitými výnosy z různých dalších „soukromých“ aktivit 

panovníků. Již jsem naznačil možnou existenci jakýchsi „velkostatků“, které sloužily 

určitě přednostně k přímé spotřebě vládce a jeho nejbližšího „dvora“.1622 Ty ovšem 

v rámci „velké“ ekonomiky odkládám ad acta, protože skutečně nelze předpokládat, že by 

kníže ve velkém zpeněžoval (v této době) netrvanlivou a jen málo kapitalizovatelnou 

zemědělskou produkci.1623 Jistou výjimkou z tohoto pravidla mohou zřejmě být chovaní 

koně. Ti byli obecně zřejmě projevem luxusu,1624 jejich chov tedy spíše souvisí s elitními 

vrstvami ekonomiky. Obecně bychom asi čekali chov koní a jejich export u nomádských 

Maďarů, byť zmínky o tomto fenoménu jsem nalezl pouze sporé.1625 Koně ovšem dle ibn 

Jakuba prodávali Obodrité,1626 dle Něstora Češi1627 a zmínky o obchodu s nimi nacházíme 

i v celním řádu z Raffelstettenu.1628 Nemalý význam koně je dán především praktickou 

užitečností pro potřeby válčení – pramenů, které zdůrazňují význam bojové jízdy, v dané 

době nacházíme nepočítaně.1629 K tomu je třeba připomenout fakt, že koně byli 

považováni často za kultická či posvátná zvířata.1630 

  Vedle koní mohly významnější kapitál přinášet vedlejší produkty lovu, kterým se jistě 

(nejen) elity této epochy hojně zabývaly – kožešiny jsou často zmiňovány v seznamu 

významných artiklů, jež „vyvážely“ středo-, severo- a východoevropské země,1631 a 

dokonce jsou výslovně uvedeny jako zboží vyvážené z Čech ve zprávě ibn Jakuba.1632 Je 

otázka, jak vysoké byly zisky z této činnosti, nicméně výslovná zmínka o kožešinách 

vedle otroků naznačuje, že mohly hrát přinejmenším podobnou roli. Do této skupiny 

zisků bych přidal i možnost obchodování s produkty, jako je med a vosk. O druhém 

                                                                                                                                                               
ocitáme ale v situaci, kdy odlišení daru („spontánního“ či za konkrétní pomoc či službu) od 

úplatku je věcí interpretace už dobového svědka, natož badatele. 
1622 Nejlépe prokázané hospodaření tohoto typu máme v Uhrách (Berend – Laszlovszky – Szakács 

2007, s. 347). Jde ostatně o nejlogičtější způsob, jak mohla tato královská doména vznikat – 

sloužila primárně k uspokojení potřeb úzkého a stále se rozšiřujícího „dvora“. S tím mohla dobře 

souviset i politika různých specializovaných osad. 
1623 Naopak lze říci, že zpráva ibn Jakuba naznačuje, že potraviny byly v Čechách z jeho 

subjektivního vidění velmi levné (ZOS 6, s. 413). A také v zemi Měška uvádí dostatek (a tedy 

zřejmě láci) potravin (ZOS 8, s. 415). 
1624 Widukind z Corvey zmiňuje pokutu, která byla vyměřena v koních (DSW II, 6, s. 72). Ibn 

Rusta zdůrazňuje, že u Slovanů byli koně atributem elity (KVD, s. 346). 
1625 V legendě LGV 8, s. 489 je bohatství knížete Ajtonye vyjádřeno právě v koních. Maďarské 

koně zmiňuje i Něstor (VML 6477, s. 32) Možná jde ale o fenomén tak samozřejmý, že jej prostě 

žádný z pramenů nepotřeboval zmiňovat. 
1626 ZOS 2, s. 411. 
1627 Viz pozn. 1465. 
1628 RCŘ, s. 118. 
1629 Takto např. Kalhous 2011a, s. 76 nebo Lutovský – Petráň 2005, s. 16. 
1630 Srov. výše kap. 7.1 a pozn. 1415 a dále. 
1631 K tomu obecně např. J. Adamczyk 2013. 
1632 ZOS 6, s. 413. 
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čteme v Raffelstettenském řádu, že jej Slované z Čech a na sever od Dunaje prodávali 

podobně jako otroky či koně.1633 

  Panovník mohl jisté příjmy získávat nejen organizací zemědělské, ale i řemeslné výroby. 

Musel totiž alespoň svou armádu vybavit vším potřebným. Pro Dušana Třeštíka je 

výzbroj bojovníka v podstatě jedním z hlavních nákladů vládce, který chce zajistit svou 

moc.1634 Pro účely svých výpočtů ovšem zjednodušuje zisk takové výzbroje na „nákup za 

hotové“. Přitom sám předpokládá existenci různých specializovaných řemeslných 

osad.1635 Je pravděpodobné, že bez kontroly nad specialisty především na zbrojní výrobu 

by ani relativně málo organizovaná říše nemohla dosáhnout skutečně svébytné 

existence.1636 Velká část těchto „nákladů“ mohla být pokryta právě prostým vlastnictvím 

lidí, kteří se postarali o zbrojní výrobu od zpracování rudy či surového kovu (k těžbě se 

dostanu dále) až po výrobu konkrétní části výstroje a výzbroje. Podobně se kníže musel 

snažit ovládnout, či alespoň dílem zajistit produkci různého luxusního zboží – například 

šperků.1637 Podobně jako zbraně mohly sloužit i luxusní výrobky k prosazování moci 

svého majitele, tentokrát ovšem nikoliv pomocí války, ale pomocí různých darů (o nichž 

se dále ještě zmíním). Je sice jen velmi obtížné prokázat, kdy tato organizace měla na 

takovém stupni vzniknout, ale zřejmě muselo jít o jeden z prvních mechanismů, které 

musel vládce získat pod svou kontrolu, pokud se nechtěl o moc s nikým dalším dělit. 

Nadprodukci mohl snad panovník i prodávat, ale vystavil by se tak nebezpečí 

vyzbrojování protivníků. Jsem tedy nakloněn tomu považovat specializovanou výrobu za 

svého druhu „nulitní“ položku rozpočtu, která od panovníka sice vyžadovala udržování 

jistého aparátu řemeslníků, ale jinak už vyžadovala pouze zisk rudy či surového kovu. 

  Po této bezprostřední asociaci můžeme zaměřit pozornost na dobývání různých 

přírodních materiálů, tedy různé druhy těžby, které mohly poskytovat příjem, v důsledku 

jistě nezanedbatelný. Budování hradisek nutně předpokládá těžbu dřeva a těžbu kamene – 

oboje jistě bylo dostupné v nemalé míře, nicméně záleželo také na kvalitě a dopravní 

dostupnosti. Rozhodně asi ale nemůžeme očekávat export těchto materiálů. O poznání 

                                                           
1633 RCŘ, s. 118. 
1634 Třeštík 2000, s. 63. 
1635 Klasickou koncepci pro české prostředí definovali Krzemieńská – Třeštík 1964 a 1965. Debata 

o této koncepci je pevnou součástí sporu o tzv. „středoevropský model“ (viz výše u pozn. 164). 

Naposledy např. Štefan 2016, s. 214 pokládá tuto organizaci za pravděpodobnou, byť zatím nelze 

najít jiné než toponomastické důkazy. Ani ty pak nepropojují tento systém s Velkou Moravou. 

Přesto ale organizaci řemeslné výroby panovníkem na Moravě připouští i Macháček 2015, s. 475. 
1636 V Praze uvádí ibn Jakub zejména výrobu koňských postrojů a „jednorázových“ štítů (ZOS 6, 

s. 413). Příznačné ovšem je, že ani jeden z těchto tovarů není zřejmě součástí exportu, a u štítů je 

to dokonce výslovně zmíněno. 
1637 Tak jsou např. na piastovských hradiscích doloženy šperkařské dílny (Kóčka-Krenz 2017, 

s. 113) 
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komplikovanější je otázka těžby kovů,1638 byť i „běžných,“ jako železo a měď. V tomto 

směru bylo třeba jistě nemálo suroviny, aby kníže mohl své vojáky zaopatřit výzbrojí.1639 

Bohužel dnes již jen těžko určíme místa, odkud dobová zbroj ve velkém pocházela. Zdá 

se být nasnadě, jak už jsem uvedl, že kníže tuto aktivitu musel alespoň částečně 

zajišťovat na vlastní náklady přímo. Jen částečně se mohl spoléhat na nákup z jiných 

zdrojů, možná i od spojenců z Říše. Navíc by to zřejmě znamenalo mnohem větší náklady 

v hotových penězích, než pokud by výrobu dokázal zajistit sám.1640 Pak stačilo jen zajistit 

dodávku rudy. Náznaky zpracování železa přímo z rudy (nález strusky) byly např. 

nedávno objeveny při výzkumu na hradisku Královice a není tedy nemožné, že státní 

organismus byl i v tomto směru do jisté míry soběstačný.1641 V Uhrách již v nejstarších 

dobách lze identifikovat místa potenciálních nálezů pomocí toponomastiky (maďarské 

vas pro železo či slovanské názvy ruda). I pokud nájezdníci nedisponovali vlastními 

zkušenostmi se zpracováním kovů, předpokládá se „dovoz“ specialistů mezi zajatci ze 

západní Evropy, či později jejich dobrovolný příchod mezi „hosty“.1642 

  Že příjmy z těžby skutečně mohly být pro Čechy významnou veličinou, dokládá opět 

zpráva ibn Jakuba, která zmiňuje vedle otroků a kožešin export cínu.1643 Je dost dobře 

možné, že krušnohorský cín (neboť zdejší oblast byla místem těžby už od pravěkých dob) 

byl jedním z hlavních zdrojů velkého bohatství Přemyslovců, kteří rozhodně nemohli 

nechat tyto příjmy odcházet ze země bez povšimnutí, i když zde skutečně opět jen 

odhadujeme. Není možná bez významu, že to byla právě oblast Krušných hor, kam 

zřejmě zamířila první expanze Boleslava I.,1644 na konci jehož vlády je cín zmíněn jako 

exportní surovina. 

  Podobně zajímavou úlohu jako cín v Čechách hraje v Uhrách sůl.1645 Lokální zdroje soli 

ze Sedmihradska představovaly nemalý příjem panovníka, či jím obmyšlených osob a 

                                                           
1638 Pro uherské prostředí byla nedávno publikována studie Batizi 2018, která se snaží 

problematiku shrnout.  
1639 A že tak činil osobně, je opět zmíněno v případě Měška I. ve zprávě ibn Jakuba (srov. výše 

pozn. 1574). 
1640 Štefan 2016, s. 214 předpokládá, že sama Praha měla velké kovářské „výrobní kapacity“. 
1641 Hasil – Štefan 2018, s. 210. 
1642 Batizi 2018, s. 167-168. 
1643 ZOS 6, s. 413. Tyto materiály byly zároveň velmi poptávané na arabských trzích, odkud do 

Čech jako protihodnota mohlo proudit stříbro (D. Adamczyk 2019, s. 168). 
1644 Srov. výše odkaz na DSW zmíněný v poznámce 364 a v kapitole 5.3.5 text od pozn. 671. 
1645 Sůl musela do slovanských zemí putovat buď odsud (její dodávky už na Velkou Moravu 

v době, kdy sedmihradské doly ovládali Bulhaři, dokládá zpráva AFu zmíněná výše v pozn. 430), 

nebo ze Solné komory – obchod s ní byl hlavní téma pro stanovování daní a poplatků na Dunaji 

(RCŘ). Jednalo se dozajista o zajímavou komoditu, potřebnou bezmála každodenně. Proto je na 

místě otázka, jak se obchod s ní udržoval v dobách problematických vztahů v Podunají na počátku 

10. století. Viz např. Galuška 2017, s. 203. 
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institucí až do raného novověku.1646 Obchod se solí bývá občas hledán za prvními 

„obchodními“ smlouvami, které Maďaři mohli už v polovině 10. století uzavírat 

v Byzanci.1647 Maďaři by tak měli zajímavý artikl, který by nabízeli i na západě, když se 

objeví v obchodních základnách českých Boleslavů jako obchodníci doložení ibn 

Jakubem.1648 

  Velice lákavou položku by v rámci těžby představovalo přímé dobývání či sběr a 

rýžování drahého kovu. V tomto směru prošla historická debata různými fázemi. 

Poměrně impozantní české mincovnictví představovalo pro většinu badatelů jednoznačný 

doklad o tom, že česká knížata disponovala vlastním zdrojem stříbra, které pak razila do 

podoby raně středověkých denárů.1649 V souvislosti s existencí mincovny, která se 

nacházela na slavníkovském hradisku v Malíně, se usuzovalo na možné využití stříbra, 

které mohlo souviset s ložisky v oblasti dnešní Kutné Hory.1650 Přírodovědné studie, které 

se tomuto problému věnují, jsou však spíše proti této tezi. Chemický rozbor usazenin 

olova, které doprovázejí produkci stříbra, vcelku zpochybnil, že by v dané době 

v Čechách někdo drahý kov těžil.1651 Analýza nejstarších mincí v českém prostoru tuto 

tezi spíše podpořila.1652 Pokud by skutečně veškerý mincovní kov pocházel z pagamentu 

(afrického stříbra, jak tvrdí přírodovědci), máme před sebou ještě jednu podstatnou 

otázku: co dávalo českým knížatům důvod razit mince v tak velkém objemu?1653 Bylo by 

jednoznačně pochopitelné, pokud by šlo o menší, spíše prestižní ražby, které známe 

z (pozdějších) počátků mincování v Polsku a v Uhrách.1654 Česká knížata ovšem razila 

                                                           
1646 Mezi nejstarší zprávy o těžbě soli patří např. LGV 8, s. 489-490 a ČUA 25, s. 60-61. 

Problematické je falzum údajné zakladací listiny Pécsváradu, která klášteru dává široká a zcela 

nedefinovaná privilegia co do těžby a obchodu se solí (DHA, s. 19, č. 2 a DHA, s. 63-80, č. 12). 

Zdá se, že gerhardovský hagiograf mimoděk zaznamenal, že to byla právě sůl, která byla jedním 

z hlavních příčin konfliktu mezi arpádovským vládcem Podunají (a Sedmihradska) a jeho 

sousedem na Maroši a dolní Tise. Sůl se těžila v oblasti Sedmihradska a po řece Maroši 

dopravovala (viz Batizi 2018, s. 167, 169 a 171; Romhányi 2018, ale i Hudáček 2016, s. 16-17 a 

43-44). Na východním Slovensku mohla představovat lokální zdroj i odpařovaná sůl ze solanky 

v okolí dnešního Prešova (Batizi 2018, s. 171 a Hudáček 2016, s. 22-23, 42, 47-49).  
1647 Viz Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 130-131 nebo Stephenson 2000, s. 44. 
1648 Srov. výše pozn. 774 a dále. 
1649 Typicky např. Hásková 1998, s. 51-52. S českým „domácím“ stříbrem počítá zřejmě ještě 

Suchodolski 2012, s. 140, který tak předpokládá, že tu kvůli možnosti domácí výroby denáry byly 

o něco méně cenným platidlem než např. na Baltu. 
1650 O „kutnohorské“ stříbro mělo jít Přemyslovcům při dobývání Libice dle Berend – Urbańczyk – 

Wiszewski 2013, s. 141, podobně v předchozí pozn. Hásková. 
1651 Holub 2007. 
1652 Šrein. 2003. Ve hře po mém soudu stále zůstává úvaha, že Přemyslovci měli přístup k nalezišti 

drahého kovu, které nejsme schopni plně podchytit. Zejména pokud bychom měli brát vážně 

informaci VML 6477, s. 32, kde se o stříbru z Čech, ale i Uher hovoří. Přesto považuji zjištění 

přírodních věd za dostatečně závažnou indicii pro předpoklad, že stříbro se do Čech dostávalo 

zvenčí a mincování sledovalo jiný ekonomický účel než prosté umístění vytěžené rudy na trh. 
1653 Na druhou stranu bychom možná mohli v přerážení muslimského stříbra v Čechách vidět jeden 

z možných důvod jeho absence v této oblasti (jakkoliv jde určitě ale o složitější otázku) – viz pozn. 

1548. 
1654 Viz výše pozn. 1046 a Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 156. 
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mince v takovém množství, že je přinejmenším překvapivé, že skutečně nešlo 

o zpracování domácího kovu. V opačném směru lze považovat za bezmála jisté, že 

Arpádovci a Piastovci zpočátku stříbro na svém území netěžili,1655 neboť bychom naopak 

museli hledat důvod, proč by nevyužili tento zdroj k rozhojnění ražby, která v jejich 

případě měla skutečně spíše reprezentativní a prestižní charakter, ačkoliv doklady 

dlouhodobého užívání těchto mincí máme také. Můžeme zmínit také nálezy (snad spíše 

rýžování)1656 zlata v Sedmihradsku – tento kov ale pro ražby v této době nebyl používán, 

ač byl, jak jsme viděli jinde, mezi nájezdníky oblíben. 

  Pokud pomineme teorii o domácím nalezišti stříbra v Čechách, pak zatím 

nejpravděpodobnější vysvětlení přemyslovských ražeb poskytli badatelé Lutovský a 

Petráň: mince měly stimulovat dálkový obchod, který by ve skutečnosti byl tím, co 

přinášelo kapitál k budování raně středověkých říší. V rámci celkových úvah o příjmech 

jsme totiž nezmínili ještě jeden, možná velmi významný zdroj příjmu: je jím přímé i 

nepřímé profitování panovníka z obchodní aktivity, která probíhala na území, které 

ovládal. Přinejmenším v českém prostředí je už v stávající literatuře akcentována 

přítomnost obchodní stezky, nahrazující důležitou východo-západní spojnici horním a 

středním Podunajím.1657 Již jsme nahlédli možnost, že by panovník na obchodu profitoval 

tím, že by se sám proměnil v dodavatele – ať už běžného artiklu, jako řemeslných 

výrobků z (hypotetických) služebných dílen a možných zemědělských přebytků (ať už 

vyprodukovaných bezprostředně na nejbližších majetcích, nebo snad získaných formou 

různých dávek), nebo o poznání lepšího zboží: kožešin, nerostných surovin, nebo otroků 

získaných jako kořist na dobývaných územích. Ve všech případech jsme ovšem narazili 

na jistá omezení, která byla s podobnými příjmy spojena – běžný tovar nemohl jistě 

sloužit jako celkově významný příjem do panovníkovy pokladny a otroci a zpeněžená 

kořist očividně nepředstavovali dostatečně pravidelný příjem, jimž by bylo možné 

finanční stránku knížecího hospodářství dlouhodobě stabilizovat. Přemyslovci i 

Arpádovci, kteří mohli v průběhu doby získat kontrolu nad důležitými nalezišti nerostů, 

ovšem vybudovali svou pozici – pokud to můžeme z pramenů posoudit – ještě před touto 

dobou. 

                                                           
1655 Pro Polsko Suchodolski 2012, s. 283. Existují určité, ovšem pozdní zprávy o dlouhodobé těžbě 

zlata v Sedmihradsku (např. ČUA 25, s. 60-61; MK14 65, s. 314-315) a teze o využití stříbrných 

ložisek z okolí budoucí Banské Štiavnice už za Štěpána I. (Batizi 2018, s. 168). Je otázka, nakolik 

vážně pak brát zprávu VML citovanou v předminulé poznámce (jako doklad obchodu ji vidí Nagy 

2018, s. 475-476), není ovšem jednoznačně řečeno, zda zmíněné stříbro mělo mít původ přímo 

v Uhrách, nebo tudy jen putovalo např. z Čech. Jistotu máme opět až pro vrcholný středověk a pro 

ranou dobu skutečně postrádáme po mém soudu hlavní doklad objemově významné těžby – 

masovou ražbu mince. 
1656 Rýžování se předpokládá u Maďarů už v období před záborem – v řekách Černomoří (viz 

Batizi 2018, s. 167). Pro sedmihradské rýžování viz tamtéž s. 169.  
1657 Srov. výše pozn. 531. 
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  Také jsem ale několikrát naznačil, že kdyby kníže usiloval jen o to umístit nějaké zboží 

na trh, nemusel by kontrolovat větší část obchodních tras – stačilo by mu bohatě získat 

k těmto obchodním spojením jediný přístup.1658 V praxi ovšem sledujeme poněkud 

odlišné geografické šíření těchto říší: Česká říše Boleslavů Ukrutného a Pobožného 

bezmála kopírovala trasu nové středoevropské stezky, která zřejmě nahradila dosud 

snazší cestu dunajskou. Měšek I. expandoval především dvěma směry – na sever vstříc 

bohatým baltským přístavům a na jihovýchod k české stezce (o Krakov, který 

představoval křižovatku, se později svedl první vzájemný souboj obou říší). V obou 

případech šlo o postup podél řeky Odry. Uherský král Štěpán se posléze potýkal nejen se 

svým příbuzným, který kontroloval solná (a možná i zlatá) naleziště v Sedmihradsku, ale 

i s dalším sousedem, jenž ovládal velké části přepravních kapacit právě této soli. Je tedy 

poměrně zřejmé, že záměrem knížat bylo kontrolovat nikoliv strategické body, ale celé 

linie obchodních cest. Jako jeden z klíčových příjmů je třeba tedy hledat nikoliv prodej 

obchodních artiklů, ale přímo samu kontrolu nad tímto obchodem. 

  Nejpodstatnější stránkou příjmů z obchodu byly pravděpodobně různé dávky a poplatky, 

které vymáhal panovník přímo od obchodníků,1659 pokud se sám do jejich aktivit přes 

různé prostředníky přímo nezapojoval. Významnou část příjmů tedy mohly tvořit různé 

odvody za právo obchodovat na územích ovládaných místním suverénem, za přístup na 

největší trhy, či dokonce přímo za ochranu karavan. V tomto směru mohlo dokonce jít i o 

jistou formu výpalného. Na druhou stranu obchodníci mohli podobný „servis“ vítat, 

pokud jim zajistil ochranu před jinými podobnými „projekty“, síť bodů, které mohli 

považovat za bezpečné zastávky na cestě, ochranu a dohled nad trhy, kde byla 

uskutečňována výhodná směna a v neposlední řadě samotnou bazální infrastrukturu 

v podobě budování a ochrany různých obtížných přechodů přes hory, řeky, lesy atd.1660 

Panovník mohl místní obchod sám organizovat, z čehož by mu také plynuly nemalé 

příjmy. Kontrola nad obchodním životem navíc ani nevyžadovala tak složitou organizaci 

jako případné vybírání a konzumování naturálních dávek z hospodaření běžného 

                                                           
1658 Navíc pokud by šlo jen o to získat na trh přístup a dodávat zboží z libovolných oblastí 

expanze, bylo by pro panovníka dokonce jednodušší pokračovat v expanzi do jiných regionů a tím 

by paradoxně zvyšoval pestrost zboží, které by na tento trh dodával. 
1659 Ještě pro dobu Velké Moravy nám doklady o podobných poplatcích schází (Macháček 2015, 

s. 472, ten ale beztak předpokládá, že moravský panovník byl ve své říši jakýmsi monopolním 

obchodníkem: viz dále s. 478). Existenci takových poplatků zmiňuje ibn Jakubova zpráva citovaná 

výše u pozn. 1585. Podobně LGV 8, s. 490 naznačuje, že příjmy knížete Ajtonye plynuly 

z kontroly říční dopravy: v každém přístavu se odváděly poplatky a kníže conclusitque omnia sub 

tributo. Existenci cel v dobách vlády prvního uherského krále můžeme považovat za jistou (Weisz 

2018b, s. 258). 
1660 Podobně Klimek – Bolina 2016, s. 20. 
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obyvatelstva – skutečně postačilo, jak jsem uvedl výše,1661 podržet kontrolu nad linií cest 

a významnými body směny. 

  Zatímco běžné obyvatelstvo mohlo při své činnosti produkovat jen velmi malý 

nadbytek, z nějž mohlo odevzdávat dávky, obchodníci byli s to rozhodně do vladařských 

pokladnic přinést mnohem větší sumy, často navíc vyplácené přímo v drahém kovu nebo 

luxusním zboží. Toto zboží pak sloužilo jako prestižní médium, kterým panovník mohl 

podělovat „své“ lidi, ale i spojence či „nadřízené“ v Říši. Pokud přistoupíme na možnost, 

že doložené stříbrné poklady z časů 10. století jsou skutečně vedlejším projevem této 

obchodní aktivity,1662 je nabíledni, že dávky z obratu, jehož rozsah naznačují dochované 

sumy stříbra, musely být pro panovníka skutečně velmi zajímavé, byť by se jednalo 

o poměrně nízké zlomky z celku. 

  Přísun těchto financí by navíc nepostrádal důležitou vlastnost – jistou stabilitu. 

Zjednodušeně řečeno, zatímco sousední kmen Maďarů se soustředil na kořistné nájezdy, 

při nichž své oběti doslova odíral na kůži, Přemyslovci ke svému prospěchu odhalili již 

dříve fakt, že celkové zisky mohou být větší a především stabilnější, pokud využijí odlivu 

obchodníků z Podunají a tyto karavany „oberou“ jen o část jejich zboží. Obchodníci pak 

budou jejich země ochotněji využívat jako tranzitní region a časem ze svých obchodů 

odvedou na různých dávkách mnohem víc, než by jim bylo možné zabavit při jednom 

útoku. Jak již bylo konstatováno na jiných místech této práce, touto úvahou se dá jednak 

vysvětlit, jak se mohla říše Přemyslovců udržet i poté, co skončila její expanzivní fáze a 

proč poté začal její úpadek ve prospěch momentálně šťastnějších sousedů (změny 

obchodních tras představovaly klíčový problém pro příjem říše).1663 Navíc tato teze lépe 

koreluje se zjištěním, že vládci říše neusilovali jen o přístup na trh (což by jim postačilo, 

pokud by zdroj jejich příjmů ležel v prodeji otroků a dalšího zboží), ale o skutečnou 

kontrolu nad co nejdelším úsekem obchodních drah. 

  Důraz položený na příjmy z obchodu ještě neznamená, že říše nemohla získávat 

podstatné prostředky i jinými způsoby. Kořist – v to počítáni i otroci – i naturální dávky 

dozajista představovaly důležitý prvek na straně příjmů. Zisk podílu z obchodu ovšem po 

mém soudu podstatně lépe zapadá do většiny souvislostí, na které narazíme při řešení 

otázek vzniku a hospodářského rozvoje raně středověkých říší. Jen odvody dávek 

z obchodu mohly představovat stabilní příjem, který navíc neustal ani v momentě 

zastavení expanze – což je fakt, který si jistě dobře uvědomoval i dobový vládce. 

 

                                                           
1661 Sorv. výše kapitolu 4.4. 
1662 Srov. výše kapitolu 8.1. 
1663 Srov. výše kapitolu 6.6. 
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8.3. Jak drahé je stát se křesťanem 

  Při zkoumání ekonomického vlivu na vznik raně středověkých politických struktur mne 

zaujalo, jak relativně málo kladou badatelé do souvislosti právě otázku christianizace 

s ekonomickými aspekty. V souvisejících studiích se většinou řeší bezprostřednější 

otázky: zejména vztah staré a nové víry, propojení změny světonázoru se změnami 

politických struktur, samozřejmě církevně právní okolnosti vzniku nových křesťanských 

obcí a řidčeji též otázka osobních představ konvertujícího jednotlivce. Dá se říci, že 

ekonomický faktor je zmiňován – pokud vůbec – spíše v druhém sledu.1664 

V následujících řádcích bych rád poukázal na to, že je přinejmenším zajímavé a podle 

mého soudu skutečně zásadní sledovat souvislost přijetí nové víry právě s ekonomickými 

jevy. 

  Christianizace, jev spadající do širokého rámce kulturní výměny, je zřejmě od samého 

počátku spojená právě s ekonomikou, a dokonce obchodem v užším slova smyslu. Není 

jistě náhodou, že první mince ve střední Evropě dali vyrazit křesťanští panovníci, a to 

dokonce s použitím křesťanské symboliky na tomto vrcholně neduchovním médiu.1665 

Ekonomické otázky také do značné míry ovlivňovaly průběh vzniku nových 

křesťanských komunit a v neposlední řadě se pak samotný obchod podřizoval potřebám 

nového křesťanského státního útvaru. Důvodem dosavadní "separace" těchto dvou 

aspektů kulturní výměny je snad právě povaha dochovaných církevních pramenů. Jak již 

bylo několikrát v rámci mé práce naznačeno, obvyklé příběhy, které se k nám dostávají 

v pramenech této epochy, si příliš nezakládaly na podchycení ekonomických aspektů 

života, vyjma občasných poznámek zohledňujících symbolickou a trofejní stránku 

majetku apod. Skutečným cílem autorů pramene bylo popisovat buď proměny politické 

moci na straně jedné, nebo obecné aspekty náboženského života na straně druhé. I přesto, 

že rozhodně popis dalších souvislostí nebyl záměrem autorů pramenů, nedá se říct, že by 

ekonomická stránka celé věci ze všech zdrojů vypadla. Ba naopak. Když čteme legendy 

o křesťanských světcích – jeden z hlavních pramenů této transformace1666 – opravdu 

pozorně, zjistíme, že v nich nacházíme celou škálu různých motivů, které odkazují 

k jevům v podstatě zcela jednoznačně hospodářským – ať už v rámci různých 

                                                           
1664 Významnou výjimku zde představují některé kapitoly práce Padberg 2009, která si souvislosti 

křesťanství s ekonomickým životem v širších souvislostech všímá poměrně hojně. 
1665 Berend 2007b, s. 30. Kalhous 2015d, s. 58 dokonce upozorňuje, že právě mince mohla být 

v raném středověku jedním z mála prostředků šíření „vládní ideologie“ mezi prostší lid. Macháček 

2015, s. 471 jde až tak daleko, že vznik vlastních ražeb pokládá za příznak skutečného vzniku 

státu. Urbańczyk 2015, s. 134-136 dokonce předpokládá, že jinou funkci původně mince ve střední 

Evropě ani neměla. To ovšem po mém soudu silně protiřečí skutečnosti, že v Čechách se razily 

mince v obrovském množství a tudíž zcela jistě z ekonomických důvodů (jinak bychom museli 

předpokládat, že jejich ražbu financoval panovník jako čistě propagandistický počin – obřích 

rozměrů). 
1666 Srov. výše pozn. 51. 
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exempel,1667 nebo přímo v zásadních životních aspektech světce. Jsou to například právě 

svatovojtěšské texty, které do značné míry inspirovaly úvahy o otrokářské ekonomice 

v dobách vzniku českého státního celku.1668 

  Na počátku celého problému transformace ovšem stojí jednoznačně prostá mobilita, 

která je často spojená s dálkovými hospodářskými aktivitami. Běžné, v dané době spíše 

autarkní hospodářství venkovské populace, napojené nejvýš na regionální, lokální 

výměnu, samozřejmě neposkytovalo takové množství předpokladů pro pohyb obyvatel na 

větší vzdálenosti. Přesto jsme si již obecně ukázali významnou roli, kterou v tomto 

období sehrál transregionální a dálkový obchod. Obchodníci byli jednou z hlavních 

migrujících složek společnosti, a proto i v případě výměny náboženství mohli stát 

v prvních řadách celého procesu, byť nešlo o výměnu organizovanou. Dá se říci, že 

obchodující křesťan se mohl stát nejsnáze prvním kontaktem s novým náboženstvím na 

pohanských územích.1669 Stejně tak na pohanském území s jistotou nejsnáze objevíme 

větší množství křesťanské symboliky na mincích, které sem putovaly z pokřtěného 

sousedství.1670 Je ostatně pravděpodobnější, že při možném nepřátelském (ale i 

indiferentním) postoji nekřesťanského obyvatelstva vůči novému věroučnému systému se 

náboženské prvky snáze přenášely neoficiální cestou. 

  Z jiných oblastí Evropy víme, že to byli právě křesťanští kupci, kteří si v rámci snahy 

uchovat si své zvyky i na cizím území nechali budovat první chrámy nové víry v původně 

pohanských oblastech.1671 Ne náhodou se pak právě takové obchodní stanice mohly stát 

sídly nové církevní organizace.1672 Ve střední Evropě o přítomnosti podobných ryze 

obchodních stanic nemáme doklady, ale z náznaků v pramenech můžeme tušit, že větší 

                                                           
1667 Např. jeden ze zázraků sv. Václava odkazuje na situaci, kdy do Prahy doráží muž z Frank, jenž 

jako „dopravní prostředek“ zvolí kupeckou karavanu (CFB, s. 189; CFČ 12, s. 63; ŽVK 30, s. 165; 

ŽUV 10, s. 96-97; 2SL 30, s. 123). Nemusíme se zabývat otázkou, zda kupci z Frank do Prahy 

mířili, či jak často, ale získáme jasnou představu o tom, že doboví autoři považovali obecně 

dálkový obchod přicházející do Prahy za běžnou věc a že byla tato cesta vhodná i pro příležitostné 

cestující. 
1668 Viz výše kapitoly 6.3 a 8.2 a také dále u pozn. 1731. 
1669 Podobně např. Berend 2007b, s. 11. 
1670 Na piastovském území byly mince vlastně prvním jistějším nálezem křesťanské symboliky 

(Urbańczyk – Rosik 2007, s. 273). Podobně ale v celé Evropě obíhaly mince muslimské, 

obsahující často šahádu – islámské vyznání víry. 
1671 Takto mohli misionáři postavit první kostely v Ribe a Hedeby (Gelting 2007, s. 78). První 

kostel ve Švédsku si nechal vystavět správce obchodního střediska v Birce (Blomkvist – Brink – 

Lindkvist 2007, s. 177). Existenci kostela sv. Eliáše v dosud jinak pohanském Kyjevě zase dokládá 

VML 6453, s. 26. Kyjev v 10. století navíc už dávno fungoval spíše jako mezinárodní obchodní 

stanice (D. Adamczyk 2019, s. 159). K této shodě podobně např. Vaníček 2017, s. 128 a 146. 
1672 V Dánsku se například obchodní centra Ribe, Hedeby a Århus staly biskupskými sídly 

(Gelting 2007, s. 77). Napoak, když se ve Švédsku obrátil směr obchodování směrem na východ, 

vymizely i stopy kontaktů s křesťany a na století se zpozdila další christianizace, než se opět 

obnovila v době, kdy se sem vrátily nové západoevropské mince (Blomkvist – Brink – Lindkvist 

2007, s. 178-179). V této době pak nejistě uvádí obchodnickou Birku jako biskupství Adam 

Brémský (ČBH IV, 20, s. 249). Viz též Padberg 2009, s. 225-226. 
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sídelní struktury jako Praha, Krakov či Ostřihom mohly alespoň zčásti jako multietnické 

a mnohonáboženské obchodní stanice fungovat; pro piastovskou říši snad hrály roli 

kontakty s pobaltskými obchodními stanicemi, jako byl Wolin. Zcela jistě sem doráželi 

obchodníci různých náboženství a vytvářeli tak poměrně pestrý amalgám věroučných 

směrů.1673 V neposlední řadě je třeba uvést tato obchodní centra jako přirozené cíle 

misionářů, kteří se snažili oslovit jednak velké množství lidí, jednak mohli z výše 

uvedených důvodů doufat zde v tolerantnější přijetí.1674 V Praze dokonce můžeme mluvit 

o jistém náznaku existence „obchodnického kostela“, který lze hledat v předchůdcích 

vrcholně středověké stavby na Malé Straně.1675 Bezesporu šlo o trhovou lokalitu, navíc 

mimo bezprostřední hradby přemyslovského hradu. Jednalo by se tak o nejstarší 

jednoznačně veřejný chrámový prostor v Praze, který by evidentně byl spojen s prostorem 

trhu. 

  Nevíme o tom, že by ve střední Evropě stály před „knížecí“ christianizací nějaké 

svatostánky, ale to zcela nevylučuje možnost neorganizovaného kultu provozovaného ve 

speciálně k tomu upravených (třeba dřevěných) budovách, kterým ještě mohla scházet 

oficiální podoba a jedinečné určení coby kostela. V úvahu samozřejmě připadá i celá 

pestrá paleta dalších projevů nové kultury, která se mohla mimoděk demonstrovat i při 

příchodu křesťanských obchodníků na nové území – počínaje oděvy a ozdobami (např. 

pektorálními křížky),1676 konče pak projevy chování, které ovlivňovaly vzájemné vztahy 

s místními (dodržování morálních předpisů křesťanství i ve vztahu k nekřesťanům, 

odmítání některých obchodů, případný zákaz obchodování v neděli apod.). 

  V druhé řadě lze do těchto neoficiálních náboženských kontaktů počítat nákup různých 

– původem "křesťanských" – luxusních produktů, který primárně ani nemusel být 

motivován zájmem o dotyčné náboženství. Je ostatně vůbec problematické hledat 

v křesťanské symbolice na nalezených předmětech ihned známku christianizace daných 

komunit. Existují předměty křesťanské provenience či určení, u nichž lze dokonce 

s velkou vážností pochybovat, že v době, kdy se staly majetkem osoby žijící na 

"pohanském území", byly svými majiteli chápány jako kultovní předmět. Typickým 

příkladem je zřejmě kalich ze známého knížecího hrobu z Kolína, který sice bývá 

náznakem často interpretován jako projev jednorázové christianizace, někdy dokonce 

                                                           
1673 Ryze obchodní sídliště, jako byl Wolin (k němuž výše v pozn. 346), jsou skutečným 

konglomerátem různých vlivů, které navíc zřetelně podporoval fakt, že nacházely na pomezí 

různých mocensko-politických regionů. 
1674 Tak se zdá, že např. sv. Vojtěch na své poslední cestě zamířil do obchodních přístavů Pruska, 

kde probíhaly trhy (Bláhová 2016, s. 426). 
1675 Naposledy Štefan 2016, s. 206, kde i další literatura. 
1676 Souborně se přítomností těchto drobných symbolů víry ve střední Evropě, zřetelně navázaných 

na byzantské prostředí zabývala Horníčková 1999. 
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konkrétně spojován s historickými zprávami o dané epoše,1677 přesto však nelze v žádném 

případě říci, že by daný hrob vykazoval další známky proběhnuvší christianizace, a 

především zcela schází jiné křesťanské objekty, ke kterým by se tento nález zjevně vázal. 

V praxi ale vidíme, že se křesťanské předměty do pohanské Evropy mohly šířit velmi 

snadno, pokud byly chápány právě jako jakékoliv další zboží. Oceňoval se tedy jejich 

vzhled, nezvyklost a cena materiálu a s tím vším spojená reprezentační funkce, kterou 

podobný objekt mohl mít, přičemž se více či méně rezignovalo na jeho původní funkci. 

  Když zvážíme tuto roli křesťanských předmětů, je na místě se ptát i na možnost 

ekonomicko-reprezentačního aspektu u dalších projevů křesťanství. Například zprávy 

o přijetí křesťanského náboženství u Maďarů nám přinášejí zajímavý případ tlumočený 

Dětmarovou kronikou:1678 první křesťanský vládce maďarského kmene, kníže Gejza, 

podle zpráv saského kronikáře uctíval křesťanského Boha pouze jako jednoho z mnoha a 

popuzoval tak misionáře u svého dvora. Jeho reakce pramálo odpovídala jejich 

představám o upřímné konverzi: prohlásil – z našeho pohledu –, že jeho ekonomickému 

statusu odpovídá "vydržování" velkého množství kultů. Tento výrok můžeme chápat 

jednak tak, že Gejza mohl doufat ve větší šanci na ochranu shůry při uctívání většího 

počtu bohů (více bohů mohlo znamenat buď více celkové přízně nadpřirozených entit, 

nebo prostě větší šanci na to, že mezi uctívanými bude nějaký bůh, který skutečně 

pozitivně zasáhne do jeho života). Na druhou stranu jej ovšem můžeme chápat jako 

narážku na reprezentaci jeho mocensko-ekonomického statusu. Je sice možné odmítnout 

rámcově autenticitu celého příběhu, představujícího spíše anekdotu, jichž je celý příběh 

maďarské christianizace a vlády vůbec u Dětmara plný, na druhé straně tato anekdota 

s velkou pravděpodobností vychází z praxe věřících v dané době a existují i jiné případy 

podobného zahrnutí křesťanských obřadů do pohanského rámce. Řada komunit mohla 

prostě některou z osob trojjediného Boha či jeho svaté uctívat jako "dalšího boha" 

v rozsáhlém panteonu.1679 

  Možná je pak na místě i otázka, zda vůbec nemůžeme zvážit celý problém přijetí nového 

náboženství i z ekonomicko-prestižního hlediska. V kontextu zmíněných úvah je totiž 

zcela pravděpodobné, že náboženství jako křesťanství se mohlo šířit právě za 

předpokladu, že kolem sebe šířilo jistý nimbus elitní a ekonomicky reprezentativní 

kultury. Naopak pokud křesťanství vystupovalo coby skromné a asketické náboženství, 

rozcházelo se s chápáním předkřesťanské společnosti v tom smyslu, že bohové svému 

věrnému mají zajistit úspěšný a bohatý život. Chudě oblečení misionáři nebudili důvěru 

                                                           
1677 Srov. k tomuto nálezu a k obecnému hodnocení předmětů jako křesťanských výše v pozn. 122. 
1678 Srov. výše pozn. 1123. 
1679 Viz Berend 2007b, s. 22-23; Gelting 2007, s. 79 a zejména Urbańczyk – Rosik 2007, s. 280-

281 a 301. 
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u osob, které si změnu víry spojovaly především s otázkami osobního bezprostředního 

prospěchu.1680 

  Není zřejmě nikterak nepravděpodobné, že náboženství spojené s vcelku populární 

franskou a později i otonskou kulturou mohlo působit samo o sobě lákavě jako statusový 

symbol.1681 Na dílčí roli drahých předmětů, jejichž vlastnictví samo o sobě představovalo 

reprezentační fenomén, bez ohledu na jejich skutečný účel, jsem již poukázal. Kromě 

jiného ovšem mohl případný "kandidát" na přijetí nového náboženství, jímž v tomto 

kontextu byl především majetný kníže nebo jiná osoba ze společenské elity, sledovat se 

zájmem projevy této víry zejména, když byly spojeny s demonstrací bohatství, úspěchu a 

prestiže. Velmi zjednodušeně řečeno se tak případná podpora nového náboženství pro něj 

prostě stala prostředkem sebeprezentace, neboť lze poměrně snadno doložit, že veškeré 

počiny s příchodem nové víry obnášely nemalou finanční investici. 

  Jako přímý příklad se nabízí vylíčení příběhu křtu franského Chlodvíka, který sice 

nezapadá do časového a geografického rámce mého bádání, může ale výborně posloužit 

jako srovnávací případ. Řehoř z Tours se výslovně zmiňuje o tom, že franský panovník 

byl ke křtu promyšleně lákán svou manželkou.1682 Ta si dala záležet především na 

průběhu samého obřadu, který měl definitivně překonat Chlodvíkovu nedůvěru. Výzdoba 

kostela měla franskému vládci demonstrovat nejenom mystérium nové víry, které pro něj 

mohlo být lákavé, ale i reprezentativní potenciál, který byl s křesťanstvím spojen. Je 

vcelku pravděpodobné, že v přímočarém uvažování mnohých politických elit byla 

reprezentace "jejich" kostela (a de facto vlastnická církev byla ostatně typickou nejen pro 

celé počáteční období christianizace ve střední Evropě, ale obdobného období celé 

západní Evropy)1683 samozřejmě i reprezentací jejich vlastní. 

  Není navíc prakticky jediný aspekt přijetí nové víry, který by se nedal přepočíst na 

ekonomickou hodnotu. V první řadě zde byli samotní kněží, tedy osoby specializované na 

výkon daného kultu. Jejich postavení zcela jistě předpokládalo minimálně u určité vrstvy 

nutnost obživy z vnějších zdrojů, a proto jsme je také zahrnovali do osob, které byly via 

facti knížeti „k obživě“. Tím se zřejmě výrazně odlišovali od obětníků předkřesťanských 

kultů, jejichž existence coby samostatné "vrstvy" byla vcelku výrazně zpochybněna.1684 

Dá se říci, že doklady o vlastní kněžské vrstvě, která si dokonce činila jisté nároky na 

univerzální vládu i světské povahy, se týkají pouze slovanských oblastí, které se již 

                                                           
1680 ŽSR 27, s. 58. Podobné potíže se objevují v hagiografii o pozdější christianizaci Pomořanska, 

která proběhla pod vedením Oty z Bamberku (viz např. Bartlett 2007, s. 68-69). 
1681 Srov. podobně Štefan 2016, s. 202. 
1682 Viz Kronika Řehoře z Tours 31, MGH, SRM 1,1, Hannover 1951, s. 76-77. 
1683 K otázce vlastnického kostela přehledně Schieffer 2003. 
1684 Srov. výše v kapitole 7.1, u pozn. 1408. 
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s křesťanstvím setkaly a mohly tak specializované kultické osoby od "nepřátelského" 

náboženství v podstatě okopírovat.1685 Jsme tedy v pokušení tvrdit, že předkřesťanská víra 

byla co do obživy personálu výrazně lacinější než její institucionalizovaná konkurence. 

  Zajímavé ekonomické zjištění se v tomto směru váže k výzvám svatého Vojtěcha proti 

manželstvím kněží. Ti odmítali celibát nikoliv proto, že by se nedokázali odříci slastí 

manželského života. Manželství bylo pro kněží především prostředkem k dosažení 

alespoň rámcové majetkové soběstačnosti v momentě, kdy jim jejich vlastní poslání 

znemožňovalo obvyklou obživu.1686 Je tedy zřejmé, že obživa této skupiny osob nebyla 

nijak samozřejmá. 

  Bohužel jen velmi málo představ máme v tomto směru o sociálních poměrech, které 

v této době mezi kněžími nové víry panovaly. Pokud se jednalo o první generaci 

misijních kněží či dokonce řeholníků, můžeme s jistotou předpokládat, že jejich obživa 

mohla být částečně závislá na mateřských institucích, které je mohly přiměřeně 

zaopatřovat. To souzní s představou, že do misijních úkonů ve střední Evropě byly 

zapojeny kláštery,1687 jejichž ekonomický a personální potenciál tak byl dobře využit. To 

ovšem nemohlo trvat dlouho a z logistického hlediska by také šlo o postup neúnosný. 

Zvaní či „shromažďování“, a tudíž zřejmě i obživa cizích kněží patří také mezi obvyklá 

topoi legend o svatých panovnících1688 (a není od věci připomenout, že i budování školy 

pro perspektivní kněze místního původu muselo obnášet další investice).1689 Kněží tedy 

                                                           
1685 Viz výše, např. pozn. 1395. 
1686 Zachová – Třeštík 2001, s. 288. 
1687 Srov. výše 7.2.1. 
1688 Nové kněží zvou do svých zemí podle legend už Bořivoj (z Moravy, viz výše pozn. 1482, ale 

snad i z jiných míst – ŽUV 2, s. 24-25), Spytihněv (FPB 2, s. 469, ani ŽUV 3, s. 26-27 ovšem 

neuvádí jejich původ) a Václav (v CFB, s. 185 i CFČ 5, s. 60 je nejprve zdůrazněn návrat kněží 

vyhnaných matkou (tuto figuru pak převzal ŽVK 13, s. 156 a z něj samozřejmě i 2SL 13, s. 104), 

aby pak zval kněží nové; o nových kněžích 1SL, s. 16, 24 a 39: „ze všech (či mnohých) národů“; 

podobně i ŽVK 7, s. 150-151 a 2SL 7, s. 94; v CF a ŽUV 6, s. 56-57 a 60-61, je výslovně uvedeno 

Bavorsko, Švábsko, v ŽUV pak „i jiné země“; 2SL 14, s. 104 zmiňuje ovšem – navzdory svému 

nekonkrétnímu pravzoru ŽVK – Bavory, Franky a Sasy, český překlad v edici tu má zřejmě 

chybu). Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 229 předpokládají, že je tu popsán obecný 

nedostatek kněží pro nové kostely; jde ovšem i o silně topické místo. 

Je zajímavé, že přijímání křesťanských kněží uvádí svatoštěpánská hagiografie jako ctnost už 

u světcova zatím ještě pohanského otce Gejzy (LŠV 2, s. 379). Další kněží pak k misijní cestě do 

své země pozve sám Štěpán (LŠV 7-8, s. 382-383; obecně i LŠM 4, s. 396). Ostatně celá LŠV 

informuje o příchodu mnoha svatých mužů do Uher za vlády Štěpána I., z nichž asi 

nejvýznamnější úlohu sehrál Benátčan Gerhard (k jeho původu viz LGM 1, s. 471 a LGV 1, 

s. 480, k osobnímu angažování Štěpána v jeho „zadržení“ v Uhrách viz LGM 2, s. 472 a LGV 4-5, 

s. 486-488). Kněží patrně tvořili nemalou část „hostů“, o jejichž přijímání mluví s doporučením 

KMN 6, s. 624-625. Pro konkrétní doložené případy nejvyšších hodnostářů uh. církve viz např. 

Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 338; tamtéž s. 356 předpoklad, že všichni kněží byli po 

jistou dobu cizinci. 

Velmi málo informací máme v tomto směru o církvi polské, u níž se ovšem (ana)logicky 

předpokládá příchod kněží z Říše (viz např. Sikorski 2017, s. 218; týž 2015 a Pauk 2017, s. 263). 
1689 Jisté náznaky existence takové školy nacházíme ve svatováclavských legendách. Malý Václav 

byl podle nich vzděláván v podobné instituci na hradě Budeč (CFB, s. 183; CFČ 1, s. 58; 1SL, 
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v počátcích státní organizace zcela jistě patřili ke skupině osob, kterou musel panovník 

v rámci financování „státního projektu“ vyživovat a zaopatřovat.1690 A i když se posléze 

objevují první náznaky budování „nezávislého“ rozpočtu (obvykle ovšem odvozeného 

z panovnických důchodů) církevních organizací,1691 je vcelku pravděpodobné, že tíže 

výdajů zejména u osob pohybujících se poblíž panovníka (typicky např. biskupové, 

alespoň ti nejvýznamnější) zpočátku skutečně ležela téměř výhradně na vznikajícím 

knížecím „fisku“.1692 

  I tento fenomén mohl ovšem souviset s panovnickou reprezentací: zatímco bojovníci 

poskytovali jeho trůnu za obživu prestiž politickou a tvořili fyzickou oporu jeho moci, 

kněží byli zapojeni do panovnických útrat pro svůj kredit duchovní a pro kulturní 

reprezentaci. Je otázkou, který z obou možných benefitů hrál pro daného panovníka větší 

roli. Zda to byla reálná obava o osud coby jednotlivce i panovníka, kterého měla podpořit 

síla shůry, jíž kněží představovali prostředníka, nebo zda šlo spíše o dobrý prostředek 

reprezentace příslušnosti k mocné a kulturní "křesťanské říši" na západě Evropy. 

S největší pravděpodobností oba tyto aspekty vždy figurovaly vedle sebe a na přibližně 

stejné úrovni co do významu. 

  Zjištěné skutečnosti – totiž že co do personálního zaopatření byla zřejmě nová víra 

výrazně nákladnější než předkřesťanské systémy, stejně jako fakt že investice do nového 

věroučného systému představovaly pro panovníka vklad jak duchovní, tak čistě 

reprezentační – mohou být vcelku dobře vztaženy i k čistě materiálnímu zaopatření nové 

                                                                                                                                                               
s. 15 a 21; ŽVK 4, s. 149; ŽUV 3, s. 28-29 a 2SL 4, s. 90; USV 2, s. 27 pak lokalitu školy 

nezmiňuje). Legendy ovšem budují obraz panovníka coby „kněze na trůnu“ a bez dalších důkazů 

je taková interpretace přijímána vcelku skepticky (Bartošková 2014, s. 56 nebo Sommer – Třeštík 

– Žemlička – Opačić 2007, s. 229). Další možností je, že šlo o „osobní“ výchovu kněžice jedním 

z duchovních (takto Vaníček 2017, s. 134). Není ovšem ani nemožné, že Václav v rámci své 

výchovy po nějakou dobu skutečně navštěvoval nějakou školu založenou původně pro obecné 

vzdělávání kněží. Tradicionalistickým členům elity mohl tento postup skutečně připadat obscénní 

(srov. celou scénu o Václavově rozporu se staršími předáky v pozn. 610). Zprávy o budování 

podobné školy nacházíme i v příběhu biskupa Gerharda – LGV 10 a 11, s. 494 a 495-496. 

Archeologové obvykle se školami spojují nálezy stylů na nejstarších hradiskách (jako např. 

Kóčka-Krenz 2017, s. 121-122 v Polsku). 
1690 Obecně o živení kněží píše bezprostředně 1SL, s. 16 a 22; dle charvatskohlaholské redakce 

(s. 37) jim „posluhoval“ (podobně CFB, s. 184 a CFČ 2, s. 59). Kněze ale bylo třeba zaopatřovat i 

oděvy, jak připomíná tzv. Kristián (ŽUV 6, s. 58-59), který nechá svého hlavního hrdinu svléknout 

nejlepší šaty a věnovat je knězi, když cítí, že se prohřešil proti střídmosti. Zaopatření oděvem ale 

jistě muselo probíhat v pravidelnějším režimu (viz též CFB, s. 185; CFČ 5, s. 60 a ŽUV 6, s. 60-

61, kde se krom oděvů ale uvádí např. i zlato, stříbro a zřejmě i otroci). Obživu kněží připomíná 

ŽUV 3, s. 26-29 i mezi ctnostmi sv. Ludmily. Viz též Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 

2007, s. 228-229. 

O něco podrobnější jsou informace o zajištění poustevny pěti bratří, byť třebas jen při popisu 

jejího rozchvácení. Zaujme například, že i tak malá komunita měla svého kuchaře (ŽPB 13, s. 272-

273). 
1691 Viz výše v pozn. 84 citovanou tzv. desátkovou listinu Boleslava II., která je za východní 

hranicí otonské říše zřejmě vůbec prvním pramenem tohoto typu. 
1692 K tomu na polských reáliích např. Sikorski 2017, s. 217-220. 
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křesťanské církve. Všechny níže zmíněné hmotné statky spojené s křesťanstvím buď 

vůbec neměly v pohanských dobách ekvivalent, nebo si vystačily zřejmě s prostředky 

výrazně dostupnějšími (a to i pokud budeme předpokládat i fakt, že i pohanské elity jistě 

pro své bohoslužebné praktiky vydávaly větší prostředky než "prostí" obyvatelé).1693 

A vždy byl ve hře kromě duchovního zisku i zisk čistě reprezentativní. 

  Asi nejvýznamnější hmotnou investicí byly kultické budovy.1694 Na celém 

středoevropském území většinou byly kostely první kamennou stavbou daného regionu 

vůbec.1695 Jejich budování bylo tudíž většinou podmíněno příchodem odborníků z ciziny 

(čili dalších osob žijících na útraty panovníka-investora)1696 a obnášelo velké náklady.1697 

I přes rámcovou jednorázovost této investice si poté údržba těchto budov vyžádala další 

                                                           
1693 Výše zmíněný Gejza své bohatství prezentoval i pohanskými obětmi. Zajímavé jsou v tomto 

smyslu např. zprávy o Rusech (východoevropských Normanech), které zachovaly arabské relace 

(např. Téra 2017, s. 107). Ty se už bohužel pomalu váží k období institucionalizace pohanských 

kultů navzdory křesťanství. 
1694 Až tak, že jejich stavba je často jediným, co mohou autoři kronik i hagiografové o vládě 

některých panovníků sdělit: Bořivoj je fundátorem kostela sv. Klimenta na Levém Hradci (ŽUV 2, 

s. 20-21, srov. též pozn. 862; v novější literatuře pak Prix 2018, s. 182-185), ale zřejmě i Panny 

Marie na Pražském hradě (viz zmínky v pozn. 1592 a PLL, s. 64; v literatuře ke kostelu Panny 

Marie naposledy obecně Štefan – Wihoda 2018; viz ale i originální hypotézu Firlet – Pianowski 

2016, s. 17-19). U Spytihněva se uvádí sv. Petr na Budči (CFB, s. 183 a CFČ 1, s. 58 zná pouze 

zasvěcení, ale navíc mu připisují i kostel Panny Marie, který jiné dávají Bořivojovi; ŽVK 2, s. 148 

a s ním i 2SL 2, s. 89 opisem tuto informaci opakují; ŽUV 3, s. 26-29 logicky uvádí jen sv. Petra; 

k tomuto zdánlivému rozporu naposledy Adámková 2018, s. 56-57; v literatuře k tomuto kostelu 

naposledy Prix 2018, s. 186-187), u jeho bratra Vratislava pak samozřejmě bazilika sv. Jiří (viz 

pozn. 612). Zajímavá je zakladatelská činnost kněžny Drahomíry, která vybuduje nad hrobem 

Ludmily kostel ve zlém úmyslu (srov. výše pozn. 598). Přesto se tak stává teoreticky první ženou-

zakladatelkou, jejíž počin by měl být pramenně doložen. Kníže Václav pak přirozeně zakládá 

kostel sv. Víta (srov. výše pozn. 635), či bohužel příliš obecné konstatování „zřídil kostely ve 

všech hradech“ (1SL, s. 16, 24 a 38-39). V Čechách ještě podobně zaujme neurčitá zpráva KČK 

(I, 22, s. 42, ale srov. i I, 24, s. 46) o Boleslavovi II., který měl založit kostelů rovnou dvacet 

(naposledy spíše skepticky Matla 2017, s. 94-98 a Kalhous 2015c, s. 8). Z piastovského prostředí 

nám schází obdobné hagiografické momenty, ale zcela mimoděk se dočítáme o kostelu 

v Hnězdnu, který měl založit Měšek (než do něj jeho syn uložil ostatky sv. Vojtěcha: UVT, s. 70-

71). Chrámy staví i uherský kníže Gejza (LŠV 4 a 8, s. 380 a 383), jeho synovi Štěpánovi jsou 

přičítány založení kláštera v Pannonhalmě (LŠV 8, s. 383-384, viz též pozn. 1592), baziliky 

v Stoličném Bělehradě (LŠV 10, s. 385-386; LŠM 4, s. 396) a další řady kostelů, dokonce na 

významných poutních místech křesťanství (LŠV 11, s. 386; LŠM 4, s. 396). K dalším donacím 

Štěpána viz i LGM 3, s. 473. (Štěpánské donace tvoří významnou množinu v uherské tradici. Je 

ale obtížné rozeznat zde skutečná štěpánská založení od pozdějších fundací. V tuto chvíli nám 

nejde ani tak o plný výčet, jako spíš o nutnost ukázat, že stavby kostelů byly už v dané době 

chápány jako prestižní počin a jsou tak vesměs ve zmíněných pramenech popisovány). 
1695 Obecně Berend 2007b, s. 28; v českém prostředí de facto Sommer – Třeštík – Žemlička – 

Opačić 2007, s. 238, v piastovském Urbańczyk – Rosik 2007, s. 295; v Uhrách ovšem tuto funkci 

v podstatě sehrávaly různé ruiny římských staveb (následně ovšem vznikaly první „nové“ budovy; 

Berend – Laszlovszky – Szakács 2007, s. 346). Náročnost úkonů spojených s budováním takových 

staveb rozvádí Prix 2018, s. 178. 
1696 Štefan 2016, s. 219. Výslovně takovou investici zmiňují pozdní MK14 67, s. 317, podle níž 

pozval Štěpán na stavbu kostela stavebníky z Řecka. Lze ovšem tvrdit, že via facti existenci těchto 

putujících stavitelů potvrzuje sama existence staveb, odvolávajících se na cizí vzory (viz např. 

biskupskou baziliku v Poznani – v pozn. 810). 
1697 Např. budování kostelů v piastovské říši na počátku 11. století je považováno za investiční 

akci, která neměla obdoby (Ożóg 2016, s. 192). Jednalo se navíc prokazatelně o jednorázový akt 

spojený s další prestižní výstavbou kamenných paláců. 
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prostředky. Pokud většina kostelů mohla být zpočátku dřevěná,1698 snížily se sice vstupní 

náklady, ale vzrostla tím náročnost na údržbu. Výstavba kostela každopádně 

představovala investici, která však fundátorovi vynášela symbolický kapitál.1699 

Křesťanské obřady vyžadovaly také speciální náčiní, většinou s konkrétními 

materiálovými nároky (např. bohoslužebné kalichy nemohly být ze dřeva, ze skla, ani 

z lacinějších kovů).1700 Podobný problém představují bohoslužebné úbory.1701 V případě 

benediktinské misie, kterou pokládáme pro střední Evropu za velmi důležitou, sice 

částečně odpadala nutnost obstarávání zdobnějších ornátů ve prospěch strohého 

benediktinského úboru. To s sebou, jak už jsme uvedli výše,1702 přinášelo ovšem i starosti 

o prvotní vnímání a celkový dopad takové misie. „Důvěryhodnější“ (ale také dražší) byl 

tedy dobře oblečený misionář. Je třeba také zdůraznit, že textilie nezdobily pouze těla 

božích sluhů, ale i samotné budovy a oltáře nové víry.1703 Jak křesťanské náčiní, tak 

oděvy jsou vyráběny z materiálů, které sice byly možná relativně běžným, ale rozhodně 

nikoliv levným obchodním artiklem. Zlato, stříbro, drahokamy a cenné látky jsou ostatně 

středověkým stereotypem luxusního zboží,1704 které charakterizuje moc a majetek osob 

tak univerzálně, že se často objevuje i v mytologii a pohádkách. 

  Nevídanou investicí v dané době byly zcela jistě i knihy – symbol nové víry.1705 Jejich 

koupě a dovoz samy o sobě představovaly náročnou operaci, protože musely být 

                                                           
1698 Srov. výše pozn. 124. 
1699 Graczyńska 2016, s. 36. 
1700 V pramenech nacházíme spíše obecné poznámky o vybavování kostelů „poklady zlata a 

stříbra“ u sv. Ludmily (ŽUV 3, s. 26-27) či podobně u sv. Václava (1SL, s. 15, 22 a 37). Kostelní 

náčiní měla věnovat chrámům královna Gizela (LŠV 9, s. 384-385) i její manžel (LŠV 9, s. 385). 

Viz ale také podrobný výčet uvedený při zakládání bělehradské baziliky LŠV 10, s. 386 a LŠM 4, 

s. 396, či zmínku o drahocenné kadidelnici, k níž král dokonce ustanovil dva strážce, kteří se měli 

starat o její nepřetržitý „provoz“ (LGV 12, s. 496). Nejnutnější investicí bylo základní mešní 

náčiní – tedy hlavně kalich a paténa potřebné k přijímání. Přitom kalich nebylo možné prakticky 

zhotovit z jiného než drahého kovu, aby nedošlo k znesvěcení konsekrovaného nápoje (viz 

Sommer 2001, s. 27). 
1701 Obecně např. LŠV 9, s. 385, kde péči o mešní úbory převezme nová královna Gizela. Viz např. 

dodnes dochované roucho, které věnoval Štěpán I. s manželkou kostelu ve Stoličném Bělehradu 

(též zmíněno v MK14 66, s. 316). Také ŽPB 13, s. 272-273 zmiňuje mešní roucha mezi 

zaopatřením, které si přivezli poustevníci do piastovských zemí. 
1702 Viz poznámku 1680. 
1703 Velmi solitérní zmínkou je ŽPB 13, s. 272-273, která uvádí pokrývku oltáře, která snad měla 

sloužit jako svého druhu relikviář. Můžeme si ovšem vypomoci i pozdějším pramenem, který 

zmiňuje péči královny Gizely o kostelní textilie obecně – MK14 67, s. 317. Textilie u kamenných 

staveb běžně sloužily víceúčelově: k ozdobě i zateplení (Bravermannová 2006, s. 194). 
1704 Srov. např. výčet darů pro Otu I., které popisuje DSW – pozn. 1616. 
1705 Symbolickou knihu, jako symbol křesťanství nacházíme ostatně už i na velkomoravských 

nákončích – viz např. Třeštík (2001, s. 202-206). Jejich cena byla jistě v dané době nemalá a jejich 

opatřování obecně patřilo k „velkým činům“ příkladných křesťanských osob – kněží či laiků-

donátorů (srov. např. chvalořeč KDM VI, 36(26), s. 308-309; VI, 77(46), s. 366-367 nebo i 

VI, 102(61), s. 394-395). Srov. i Pauk 2017, s. 253 a Sommer 2016, s. 45. 

Je možné také obecně zmínit vlastnictví knihy, které přičítají hagiografie sv. Václavovi – zde 

symbolizuje jeho víru, udržovanou v tajnosti (CFB, s. 185; CFČ 4, s. 60 a ŽUV 5, s. 44-45). Opět 
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v podstatě zřejmě obstarávány ad hoc. Bohoslužebné knihy s velkou pravděpodobností 

nepatřily k běžnému sortimentu mezinárodního obchodu, přesto i zde je možné sledovat 

určitou stopu mezinárodního obchodu. Přestože příchozí kněží si knihy s sebou mohli i 

přinášet,1706 bylo i tak třeba zařídit další rozmnožení knih pro účely nové víry. To znovu 

znamenalo získat další odborníky schopné tyto úkony provádět. Jistě lze předpokládat, že 

část této "odborné kapacity" pro výrobu knih mohly poskytnout samy putující osoby 

duchovního stavu provádějící misii. Není však možné se spolehnout na to, že převážná 

většina z nich byla natolik renesanční, aby všechny související úkony ovládla 

v dostatečně soběstačné míře. Zpočátku byl tedy zřejmě třeba externí zdroj, který by 

knihy vyráběl – to mohla být různá skriptoria ve větších klášterech v sousedních 

zemích.1707 I tady jistě přicházejí v úvahu obchodníci, kteří mohli dodávat některé 

potřebné suroviny a zařídit i jejich přepravu, nemluvě o možnosti nákupu knih z druhé 

ruky.1708 Později se snad skutečně rozvinula i výroba (či dokonce autorství textů) 

v domácím prostředí.1709 

  Nové náboženství si také zakládalo na kultu svatých, který ve své praktické podobě 

představovaly především různě nákladné relikviáře, u nichž cena vnější (řemeslného 

provedení a drahého kovu či jiných materiálů) doplňovala či symbolizovala cenu vnitřní. 

Transport relikvií máme doložen v podobě různých ceremoniálních darů, které se řadí 

fakticky mezi ty nejsofistikovanější prvky vzájemné interakce elit.1710 K tomu lze ale 

přečíst i „běžnou“ výměnu ostatků, která zřejmě mohla probíhat v méně elitním 

                                                                                                                                                               
poněkud odlišně podal tuto scénu Gumpold (ŽVK 8 a 12, s. 152 a 155 a poté i 2SL 8 a 12, s. 96 a 

101-102). 
1706 Viz např. CFB, s. 185; CFČ 5, s. 60; ŽUV 6, s. 60-61 a 2SL 14, s. 104 (navzdory Gumpoldově 

opomenutí tohoto motivu). Knihy jsou jako důležitý „misijní materiál“ uvedeny i ve větší 

Gerhardově legendě LGV 4, s. 485. Gerhard jich přiváží tolik, že jimi musí naložit osly. Podobně 

knihami vybavil císař Ota III. poustevníky určené k misii mezi Slovany (ŽPB 13, s. 272-273). 

Zcela specifický je případ budoucího biskupa Vojtěcha, který se do své vlasti vrátil s knihami, 

které získal během studií (KČK I, 25, s. 46). 
1707 Pramenné zmínky o nákupech knih jsou bohužel sporé, přestože původ nejstarších kodexů 

v daných oblastech bývá většinou přesvědčivě hledán v dílnách v Říši i jinde v západní Evropě. 

Viz např. Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 361, 365-366 a 369. O nákupech knih se 

zmiňuje 2SL 14, s. 105, tady se ovšem jedná očividně jen o významovou změnu původního 

motivu o zaopatřování kněží cennostmi (srov. výše pozn. 1690), za něž podle SL Václav kupoval 

knihy, které s sebou přinášeli. 
1708 Zajímavý příběh, který je sice o dvě století mladší než námi sledované období, ale přesto 

poskytuje asi velmi typický obraz knihy coby prostého cenného předmětu, je vepsán do stránek 

tzv. Admontské bible. Tuto bibli nechal patron uherského kláštera Csatár pro své potřeby zastavit 

u židovského lichváře Farkaše, od nějž se posléze po propadnutí zástavy zřejmě dostala do 

rakouských klášterů (Hervay 2001, s. 486). 
1709 Svatý Gerhard je v legendě popisován coby autor knih (LGV 6, s. 489). Přinejmenším jeden 

z jeho textů se dochoval do dnešních dnů – viz Silagi 1978. To vše lze chápat jako potvrzení, že 

v dané lokalitě už musely být i kapacity pro fyzickou výrobu knih. 
1710 Srov. výše pozn. 1617 a Pauk 2017, s. 253. 
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duchu.1711 Uvážíme-li, že de facto bylo třeba každý oltář vybavit určitou relikvií (či jejich 

sbírkou), muselo jít o skutečně zajímavý obrat tohoto netradičního „zboží“, u nějž ovšem 

nemůžeme vyloučit jeho „výrobu“ ad hoc, ať už v úmyslu dobrém (propagace víry) nebo 

zlém (osobní obohacení). 

  Nakonec je třeba zmínit víno – nezbytnou součást křesťanského obřadu. Ve Středomoří, 

kde tento nápoj byl součástí běžné spotřeby, zcela jistě užívání chleba a vína coby 

obřadních propriet nemuselo působit žádné větší problémy. O to zvláštnější a 

ekonomicky náročnější se jevil tento vcelku prostý obřad v oblastech, kde víno 

představovalo luxusní a často dovozovou potravinu.1712 Budování vinohradů pro účely 

nové víry musíme tudíž také přičíst k ctnostem nových křesťanských panovníků a v tomto 

smyslu je také možné číst svatováclavské legendy, které nám sdělují, že kníže Václav ve 

svém zaujetí pro víru sám vyráběl chleba a víno.1713 Dá se říci, že jiný způsob, jak 

opatřovat tyto komodity pro mše, než přímou knížecí intervencí (zpočátku nejspíš i ve 

formě nákupu), nebyl ani možný. Není dokonce vyloučeno, že zpočátku se mohly 

objevovat různé „náhražky“.1714 Až s příchodem etablovaných křesťanských institucí se 

zřejmě ve střední Evropě hromadněji objevuje vinohradnictví, které můžeme zřejmě 

považovat za jednu ze zásluh benediktinů.1715 V Uhrách, zaujímajících nejjižnější části 

zkoumaného regionu, se pak víno naopak v pozdější době stalo i vývozním artiklem,1716 

kterážto tradice ostatně trvá dodnes. 

  Kníže a jeho domácnost jako přirozený bod přerozdělování majetků a shromažďování 

přebytků hospodářství jednotlivých vznikajících politických útvarů byl přirozeným 

opěrným bodem nové církve i z ekonomických důvodů.1717 K jeho "dvoru" také 

minimálně v lokálním měřítku mířil mezinárodní obchod, který byl, jak jsme si ukázali, 

často jediným prostředkem, jak vznikající církev vybavit vším potřebným. A i dlouho 

poté, co církev získala na daném území soběstačnost v podobě řemeslných dílen 

vyrábějících knihy, oděvy, nádoby a celé stavby pro účely nového náboženství, musel 

                                                           
1711 Určité náznaky přináší např. václavská hagiografie, která nechá kleriky putovat s ostatky: 

CFB, s. 185; CFČ 5, s. 60 a ŽUV 6, s. 60-61. Tuto část ze starších vzorů převzala i 2SL 14, s. 104, 

která tu konkretizuje Gumpoldův obecný text. 
1712 Ještě v relaci tradované ibn Rustou se zdůrazňuje, že Slované víno nepěstují (KVD, s. 345). 
1713 CFB, s. 184; CFČ 2, s. 59; ŽVK 8, s. 152-153; ŽUV 6, s. 58-59 a 2SL 8, s. 97-98. Ve 

svatoštěpánských textech pak ještě čteme o tom, že svatý král svou jeruzalémskou fundaci opatřil 

vinicemi – ve Středomoří to ovšem v dané době jistě nebylo nic mimořádného (LŠV 11, s. 386). 
1714 Situace ve střední Evropě mohla zpočátku být stejně složitá jako ve Skandinávii, kde byl 

dlouhodobě řešen nedostatek vína. K nelibosti papežů (kteří radili pouze víno ředit, aby ho 

postačilo menší množství) umožňovaly místní zvyklosti nahrazovat víno pivem či jinými 

tekutinami (Bisgaard 2013, s. 69-72). 
1715 Pro Uhry zmiňují Berend – Urbańczyk – Wiszewski 2013, s. 301. 
1716 Laszlovszky 2018, s. 85. 
1717 Někdy toto spojení mohlo být i více než metaforické. U uherských klášterů se také někdy 

uvažuje, že byly de facto vytvořeny na původním arpádovském hospodářském dvorci či menším 

hradisku (např. Pécsvárad dle Hervay 2001, s. 506-507). 



 
349 

dálkový obchod zůstat důležitým zdrojem surovin, které tyto dílny pro svou práci 

vyžadovaly. 

  Stručně řečeno, pořídit si křesťanské „duchovní služby“ tedy vyžadovalo přinejmenším 

rozsáhlou počáteční ekonomickou investici, která sama o sobě mohla představovat silný 

reprezentační kapitál, jenž mohl fungovat jako lákadlo pro pohanské elity. Kníže Gejza se 

tedy mohl skutečně holedbat tím, že investuje do kultických činností nemalé sumy a 

podobně zřejmě i jiná knížata tyto "novinky" prezentovala jako součást svého vlastnictví. 

V relativně omezené nabídce luxusních komodit a služeb se mohlo budování vlastní 

křesťanské církve dokonce stát prostým reprezentačním aktem. První křesťanský kníže se 

sice snad vydával na nejistou cestu změny nábožensko-společenského paradigmatu, ale 

mohl tak učinit o to snáze, pokud tím prezentoval svou sílu a ekonomické možnosti si 

tuto operaci dovolit. Snad jen trochu nepatřičně, ale o to trefněji může působit srovnání 

s postavou zbohatlíka z filmu Vesničko má středisková, který poté, co vyčerpá obvyklé 

možnosti nákupu všeho luxusního zboží, koupí si i náhrobní kámen, neboť ho nenapadá 

další cenná věc, do níž by své peníze investoval. Kamenný kostel mohl v jistém smyslu 

představovat podobně motivovaný prvek majetkové prezentace.1718 

  Misionář ke své práci tedy potřeboval nejen osoby přístupné změnám a k jeho víře 

tolerantní, ale neobešel se ani bez finančního zajištění. Skutečně lze říci, že mezi řadou 

nesnází, které obvykle uvádějí autoři hagiografických příběhů obsahujících misijní prvek, 

se obvykle objevují prosté ekonomické problémy. A úspěšný misionář se mohl, jak jsme 

viděli, naopak stát obětí zločinu. Očekávalo se totiž, že jeho činnost přitáhne peníze, 

o které jej bude možné obrat. Topos světce zabitého ze zištných příčin se 

v dobové hagiografické literatuře střední Evropy objevuje také velmi často.1719 

  Stejně jako bylo náboženství často ovlivněno ekonomickým životem v raně středověké 

společnosti, musel existovat i přesně opačný směr vlivu nového náboženství na obchodní 

a ekonomický život vůbec. Kostely a zejména kláštery, vznikající na odlehlejších 

místech, musely jako místo vcelku významné spotřeby, a to i pokud šlo o luxusní zboží, 

částečně ohýbat obchodní trasy a vytvářet jejich nové větve.1720 Také sám fakt pořádání 

pravidelných nedělních mší, na nichž se mělo scházet obyvatelstvo ze širokého okolí, 

mohl vytvořit návaznost na obchodní dění. Obchodník vstupující do křesťanské země 

totiž mohl předpokládat, že u kostela jednak najde důležité ekonomické centrum, 

                                                           
1718 Podobně např. Urbańczyk 2015, s. 165. 
1719 Srov. výše pozn. 1563. 
1720 Asi není náhodou, že cestou přes klášter Międzyrzecz postupovalo vojsko Jindřicha II. do 

srdce země Boleslava Chrabrého (srov. zmínku KDM v pozn. 1469, ale pak snad i ŽPB 16, s. 282-

283). Přitom se původně zřejmě mělo jednat o pusté místo (pokud můžeme tedy lokalitu tohoto 

kláštera ztotožnit s původním erémem Pěti bratří). Obecně též Padberg 2009, s. 226. 
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pravděpodobné odbytiště, a v neděli zde potká řadu osob i z širšího okolí.1721 Záleželo 

pak na lokálních podmínkách, zda vládci zemí usilující o christianizaci dalšího 

obyvatelstva postupovali v duchu hesla "účel světí prostředky" a tento svazek trhů a mší 

podporovali jako prvek přispívající k christianizaci venkova,1722 nebo zda v duchu 

církevních předpisů proti těmto zvykům brojili a uměle je potlačovali.1723 V sektoru 

lokální ekonomiky je pak třeba zdůraznit, že křesťanská centra přinášela do 

christianizovaných oblastí pozdně římské vědomosti, které bylo možné aplikovat i 

v zemědělství a dalších odvětvích hospodářského života. Kláštery a kostely s sebou 

přinášely pracovní příležitosti i pro laické obyvatelstvo a stávaly se tak snadno samy 

o sobě ekonomickými centry regionů.1724 I v místech, kde se křesťanství neujalo, se nově 

institucionalizovaná pohanská víra snažila ovlivňovat i tak profánní činnost, jakou byl 

obchod.1725 

  V neposlední řadě se pak pod vlivem nové víry musel změnit i sortiment obchodníků. 

Na jedné straně muselo jít o změny související s výše uvedenou spotřebou nových 

náboženských institucí, na druhé straně samotný křesťanský morální kód upravoval to, 

s čím v dané době a místě mohl příchozí obchodovat. V malém šlo o to, zda řemeslníci 

prodávali spíše pohanské amulety nebo kovové pektorální kříže.1726 Ve větším rozměru 

šlo zejména o rozsáhlý obchod s otroky, který se stal prvkem řady legendárních příběhů. 

                                                           
1721 Pokud si pomůžeme příkladem z říšského příhraničí, je spojitost mezi obchodem a církevními 

lokalitami zjevná – výše jsem v pozn. 886 zmínil, že v arcibiskupském Magdeburku existoval 

dokonce „obchodnický kostel“; v o poznání menším biskupském Merseburgu ovšem také musely 

obchodní operace hrát svou významnou roli – KDM III, 1(1), s. 98-99 uvádí, že příjmy z „Židů, 

obchodníků a mince“ byly odevzdány biskupovi (znovu pak ještě tamtéž VI, 16(12), s. 294-295). 

To naznačuje, že hospodářský obrat zde zřejmě nebyl bezvýznamný. 

Fakt, že se kláštery stávaly častým terčem útoků v době válek s pohanskými Slovany (viz např. 

KDM III, 18(11), s. 120-121; IV, 52(32), s. 190-193 a VI, 51(35), s. 338-339), také nemusí být 

zdůvodněn jen nenávistí pohanů ke křesťanským svatým místům, ale i tím, že jim náboženské 

rozdíly nebránily útočit na hospodářsky významná místa, slibující sice bohatou kořist, ale pro 

křesťanského válečníka představující jasné tabu (i když pro běžného vojáka zřejmě stále lákavé, 

takže Jindřich II. musel svým vojákům ve vyplenění „nepřátelského“ kláštera aktivně bránit – viz 

KDM VI, 27(20), s. 306-307). 
1722 O tomto – pro některé kněží nevhodném – přístupu nás informují vojtěšské legendy: ŽVB1 15, 

s. 18 a ŽVB2, s. 55. Tuto tezi naposledy uvádí např. Matla 2017, s. 99, byť s jistou opatrností, dále 

Sommer – Třeštík – Žemlička – Opačić 2007, s. 230; původně pak zřejmě Lalik 1977, s. 25-26.  
1723 Přestože maďarština má původně pro neděli termín vasárnap, tedy doslova „trhový den“, 

opustili uherští králové tuto praxi. Ostřihomské trhy se například ustálily na sobotě (Weisz 2018a, 

s. 423). Přesun trhu na jiný den v týdnu se pak často ujal i v názvu trhové lokality (Dunajská 

Streda, Rimavská Sobota atd.); viz např. Weisz tamtéž, Padberg 2009, s. 68, Engel 2001, s. 60. 
1724 Obecně Padberg 2009, s. 226-227. 
1725 Zmínky o vynucených obětech pohanským božstvům, které podmiňovaly vstup obchodníků na 

trh, připomíná Pranke 2016, s. 195. 
1726 I když nález známé odlévací formy z Jutska potvrzuje, že v dobách náboženského synkretismu 

nebylo očividně pro kováře problém obsluhovat obě skupiny věřících zákazníků prakticky 

současně (viz Padberg 2009, s. 39-40). Obchod s náboženskými symboly je tamtéž, s. 226 

považován za poměrně významný fenomén. 
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  Je ovšem otázkou, nakolik se na objektivně pozorovatelném úbytku tohoto obchodu 

v 11. století1727 podepsal vliv církevních moralistů, jakým měl být svatý Vojtěch. 

V legendách o sv. Václavu každopádně ještě čteme, že panovník takové otroky pouze 

vykupoval, aniž by byl celý fakt otroctví nějak stigmatizován.1728 Nejen to – ještě Kristián 

uvádí, že otroci byli jednou z komodit, kterou zaopatřoval kníže své kněží (tedy 

v jednoznačně „pozitivních“ souvislostech).1729 Svatý Vojtěch možná protestoval proti 

prodeji otroků,1730 ale spíše jen proti problematickému prodeji křesťanských otroků 

nekřesťanům.1731  I později v podstatě církev souhlasila s praxí znevolňování a 

zotročování osob,1732 které byly trestány za přečiny – i proti křesťanské víře.1733 Hlavním 

problémem zjevně bylo, komu budou tyto osoby prodávány, tedy zda tím neutrpí jejich 

křesťanská víra. Sám jsem spíše nakloněn věřit tomu, že k postupnému vymizení 

obchodu s otroky přispěly spíš proměny ekonomických okolností a rozvoj skutečné 

„státní“ správy, která dokázala lidskou sílu lépe kapitalizovat. Vojtěch mohl sice svést 

o toto téma spor s elitami Čechů, ale nešlo by o spor nějak mimořádný, který by 

principiálně dokládal zkaženost místní populace a ospravedlňoval jeho opuštění diecéze 

(přinejmenším v konfrontaci s děním v Říši). Prodej otroků nekřesťanům už také není 

otázkou v známé scéně usmíření s mučedníkem z Hnězdna. Dost možná už v době 

                                                           
1727 Srov. proměny zacházení se zajatci zmíněné výše v pozn. 1590. 
1728 Dle 1SL, s. 16 Václav osvobozoval do otroctví uvržené kněze; velmi zmatečně tuto epizodu 

přeformulovala minejní redakce téže legendy (s. 23-24). Až zkrácením pak zjevně vznikla 

poznámka charvátskohlaholské redakce o vykupování všech (s. 38). Dle ŽUV 7, s. 68-69 Václav 

ani nevykupuje otroky z milosrdenství, nýbrž proto, aby byl na Bílou sobotu dostatek křtěnců. Až 

mezi zázraky, které uvádí hagiografie po smrti Václava, nalezneme zásahem svatého 

osvobozeného otroka, jenž byl prodán do daleké země zřejmě z trestu (srov. citaci ŽUV výše pozn. 

1588) – stále se tu tedy nijak nezpochybňuje instituce otroctví. 
1729 Srov. výše pozn. 1690. Ve hře je ovšem problematické slovo mancipium. To může znamenat 

jak obecně „majetek“ tak konkrétně otroky. V kontextu dalších zpráv ale přidělování „služebníků“ 

kněžím nijak nepřekvapí – LŠV 9, s. 385 uvádí famulis věnované kostelům a mancipii jsou 

uváděni i jako povinná výbava kostela, který má být postaven z prostředků vsí podle zákoníku 

krále Štěpána (Bak – Bónis – Sweeney 1999, s. 9). Použitý slovník se sice může měnit, ale v praxi 

se jedná o nevolníky, tedy v podstatě otroky. Je třeba si také připomenout, že jedním z pramenů, 

který v tuto chvíli využíváme, je i Kristiánova legenda, tedy zdroj, jenž vzniknul dost možná 

přímo v okolí biskupa Vojtěcha, rozhodně pak v jeho době. 
1730 Poněkud idealisticky popisuje celý protest Petráček 2015a, s. 67. 
1731 Je to konkrétně prodej křesťanských zajatců Židům a nevěřícím, který přičítá hagiograf Bruno 

k tíži Čechům při výčtu jejich nepravostí (ŽVB1 11, s. 12 a ŽVB2 11, s. 51) a Canaparius uvádí 

jako jeden ze tří přímých důvodů odchodu Vojtěcha z Prahy (ŽVC 12, s. 124-127). Prodej 

křesťanských otroků nevěřícím byl řešen i v Říši, kde ho musel výslovně zakázat sněm na 

slovanských hranicích v roce 1006 (KDM VI, 28(21), s. 308-309) – tedy ještě deset let po smrti sv. 

Vojtěcha, který měl právě tento problém v Čechách řešit a uvádět jako jeden ze skandálních 

důvodů své roztržky s místními). Je otázka, zda je to argument, který Vojtěchovo údajné úsilí 

o konec takových transakcí zlehčuje, či naopak podporuje. V dané době šlo s jistotou o věc stejně 

obvyklou (Židům prodával údajně ještě poté i cizí poddané markrabě Guncelin – viz KDM VI, 

54(36), s. 340-341), jako kontroverzní (srov. Urbańczyk 2015, s. 125). 
1732 Např. Urbańczyk 2015, s. 119. V tomto směru je třeba např. připomenout, že zatímco ŽVC, 

jak jsme si ukázali výše, brojí proti prodeji křesťanů Židům, otroky sama pohrdá (viz kontext ŽVC 

19, s. 150-151, kde je otrokovi svěřeno vykonání rozsudku smrti, což je autorem zjevně chápáno 

jako akt ponížení pro oběť). Srov. též pohled Padberg 2009, s. 225. 
1733 Srov. výše pozn. 1605. Zde už ovšem příliš nehrozilo, že otroci padnou do rukou „nevěřícím“. 
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Břetislava I., ale rozhodně pak v době kronikáře Kosmy nešlo o zásadní téma, protože 

ekonomické vztahy se zásadně proměnily. Teze, že prodej otroků měl být jedním 

z hlavních problémů, které vehnaly biskupa Vojtěcha do sporu s Čechy,1734 tedy naráží na 

řadu pragmatických protiargumentů. Veskrze se zdá, že církev sama z tohoto obchodu 

profitovala1735 a Vojtěch by tak zřejmě pro své myšlenky nenašel příliš podporovatelů ani 

v dané době v říšské církvi, pokud by mířil dále než k výše zmíněnému problematizování 

prodeje křesťanů nevěřícím. 

  Ekonomický význam velkých církevních institucí by přirozeně bylo možné sledovat 

ještě dále do středověku a vlastně i do nejnovějších časů. Další příčinné souvislosti mezi 

ekonomií a náboženstvím představují například hledání skutečné evangelijní chudoby, 

usmiřování nového ekonomického života ve městech s církevními předpisy, a to vše 

ústící ve vznik žebravých řádů. Sledování tohoto zajímavého tématu vztahu ekonomiky a 

církve by ovšem výrazně překročilo záměr a rozsah této práce. Celkový význam této 

kapitoly mé práce představuje především zdůraznění významu dálkového obchodu pro 

christianizaci. Vzniká tím přímé propojení mezi těmito dvěma složkami vznikajícího 

státního života, které společně s politickými transformacemi tvořily jakousi triádu nového 

uspořádání ve střední Evropě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1734 Klasicky např. Třeštík 2000, s. 63. 
1735 Pranke 2016, s. 192 s další literaturou. 
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9. Závěr: Střední Evropa v 10. století 

  Pestrá mozaika dosud řešených problémů pomohla po mém soudu doložit, že bádat 

o střední Evropě jako svým způsobem uceleném a v mnoha ohledech obdobně se 

vyvíjejícím regionu je rozhodně perspektivní, a i pro hodnocení lokálních dějin nakonec 

velmi potřebný přístup. Souvislosti „mezinárodní politiky“ v rámci tohoto regionu se 

ukázaly být velmi plodným zdrojem informací při hodnocení obecných, ale i dílčích 

problémů zapadajících jinak do pomyslné kategorie „národních“ dějin. Zároveň využití 

tohoto globálního přístupu umožnilo zasadit některé dílčí jevy dějin 10. století ve střední 

Evropě do širšího kontextu, který prozrazuje určité tendence, které se dají sledovat jako 

obecné a pro dané období symptomatické. Dá se také obecně říci, že ačkoliv všechna tři 

sledovaná území vstoupila v 10. století do těchto procesů v jiném uspořádání, na jiné 

úrovni vztahů se sousední Říší, v jiné míře obeznámenosti s křesťanstvím apod., ve druhé 

polovině 10. století se tento rozdíl postupně poněkud vyrovnal a zhruba v 70. a 80. letech 

10. století můžeme říci, že se trojice raně středoevropských říší nacházela z velké části 

výše uvedených hledisek na podobné, či stejné úrovni. 

  Zároveň se ukázaly jisté meze tohoto přístupu, zejména při plošném zobecňování 

některých vývojových trendů, které se ovšem při bližším pohledu jeví probíhat podle 

různých scénářů a s výraznou regionální specifičností. Je to ovšem až důsledná 

komparace, která umožňuje vidět rozdíly v těchto na povrchu zdánlivě shodných jevech. 

Tyto rozdíly se výrazně projevují především na průběhu fenoménu tzv. krizí, jimiž si 

postupně všechny tři říše prošly a které nakonec vyústily ve vznik skutečných 

středověkých států, které zejména v otázce vnitřní správy skutečně mohou být až od 

poloviny 11. století označeny tímto termínem.  

  Asi nejzásadnější zjištění, které lze z této velmi široké a dosti specifické komparace 

vyvodit, je zjevný problém při hodnocení skutečné povahy politické moci v tomto 

regionu. Stručně řečeno jsou moc knížat a vznik státního uspořádání, které byly dosud 

bezmála neoddiskutovatelně v literatuře spojované s dosavadním politickým systémem a 

identitou kmene, v pramenech možná lépe sledovatelné jako sociálně, politicky, 

ekonomicky i nábožensky oddělený fenomén, který se sice ukázal progresivním, a proto 

snad byl automaticky chápán jako jediný představitel moci ve střední Evropě, ale který 

mohl vznikat teprve nezávisle na dosavadním veřejném politickém životě odbývajícím se 

v rámci kmenů a kmenových společenství. Knížecí moc jako by se mohla v tomto světě 

vyvíjet k původním strukturám zcela paralelně. I po prosazení mocných (a bohatých) 

knížat v polovině 10. století, která se vypořádala s konkurencí stejného druhu a zmocnila 

se postupně kmenové identity své domovské oblasti (byla-li jaká), mohla stále fungovat 

jistá množina na jejich osobě nezávislých institucí, které byly definitivně zlomeny až při 
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etatizaci v 11. století. I proto sledujeme v této době stále vzpoury proti knížecí moci a 

jejímu konkrétnímu obsahu, spojené i s pokusem o likvidaci křesťanství jako 

reprezentativní složky tohoto uspořádání mocenských vztahů. Raně středověké říše 

10. století se tak jeví částečně stále jako relativně „soukromý“ podnik úspěšných knížat, 

který teprve postupně převzal role politického a státního reprezentanta. 

  Další a neméně zajímavý výstup po mém soudu představuje nutnost doplnit politicko-

sociálně-kulturní model vzniku státu dosud relativně podceňovanou (či pro špatné 

dochování pramenů opomíjenou) ekonomickou složkou. Nejen v tomto směru bude asi 

třeba výrazně odlišit vývoj státního organismu raně středověkých říší v 10. století od 

pozdějšího autarkního modelu vývoje skutečného státu v první polovině 11. století. 

V politicky a ekonomicky natolik proměnlivém světě, který představuje okruh elit 

budujících říše dlouhého desátého století ve střední Evropě, hrál ekonomický faktor po 

mém soudu – a po zvážení všech předchozích zjištění – stejně, nebo často i více zásadní 

roli než progresivní příklon ke křesťanství, politické prosazení moci jedince nebo 

případné charisma původního pohanského vládnoucího rodu. 

9.1. Tříprvkový model vzniku státního útvaru 

  Představa tohoto komplexního modelu se opírá o zprávy pramenů i o starší práce, které 

jsou podstatně doplněny nebo uvedeny do nových souvislostí. Model se snaží také 

postihnout situaci na definovaném území střední Evropy v období dlouhého desátého 

století, která se podle mého názoru jeví jako dostatečně sevřená, aby byla popsána 

v celku. Původní pohanské „lokální“ elity, budující v rámci této situace svou moc na 

profilu středoevropského území v sousedství Říše, se prosazovaly k jedinovládě za 

pomoci úspěšné a agilní adaptace na nové kulturní, politické a ekonomické poměry. 

Každá výše zmíněná složka pak představovala srovnatelně důležitý prvek celkového 

systému. 

  V otázce politické sledujeme postupnou proměnu z velmi obtížně popsatelných 

předstátních (kmenových) poměrů k proto-státní monarchii. Tu můžeme popsat tak, že 

omezená skupina knížat vycházející z řad původní relativně plastické elity (ani v předešlé 

době není vyloučeno občasné prosazení relativně monarchické moci, která ale nebyla 

stabilní a často se mohla rozpadat do kolektivní reprezentace kmenových celků) si 

vybudovala vlastní mocenské struktury, do značné míry nezávislé na předchozích 

nekřesťanských a „předstátních“ politických vztazích a institucích (a snad i paralelně 

k nim po jistou dobu existující). Ambicióznější rody se vypořádaly s případnou 

přítomností ostatních a zřejmě co do významu zpočátku srovnatelných rodů a jednotlivců 

raně středověkého středoevropského teritoria. Toto vypořádání s ostatními elitami mohlo 
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mít různé podoby a dochované prameny nám nabízejí celou řadu scénářů od relativně 

smířlivého (konkurenční elita rezignuje na své nezávislé ambice a podrobí se silnějšímu 

protivníkovi za cenu uchování dílčích pravomocí) až po anihilační (elita je cíleně 

likvidována a nahrazena spolehlivými osobami z okolí vítěze). Je nutné si ale uvědomit, 

že jednak existovala celá řada mezistupňů tohoto vypořádání (např. výběr mezi dvěma 

větvemi lokálního rodu ve prospěch té loajálnější; alternativní kolaborující lokální elita 

prosazená na místo původních oponentů atd.), jednak klíčový problém představovala 

především loajalita, která musela být v některých ohledech bezvýhradná, a to bez ohledu 

na původ podřízených. V momentě, kdy tato loajalita byla oslabena, hrozil „slavníkovský 

scénář“, který lze ale předpokládat i u případných elit vzešlých přímo z okolí hegemona. 

  Přestože existovaly určité základní bariéry etnické, nedá se říci, že by šlo o určující 

faktor v politickém dění. Prakticky u všech etnik na půdorysu tohoto prostoru, která 

můžeme čistě pro zjednodušení rozdělit na tři větší skupiny (germánskou, slovanskou a 

maďarskou), sledujeme možnost volného překračování etnických hranic prakticky na 

všech úrovních politického života, které jsme schopni postihnout. Zejména matrimoniální 

vztahy nás přesvědčují o tom, že celý problém vzniku státních forem je třeba chápat spíše 

mocensky. Elita tak může být do jisté míry chápána jako multietnická, a dokonce v tomto 

směru dílem z domácího prostředí vydělená. Naopak vybudování oboustranně 

prospěšných vztahů s říšskou elitou (a nikoliv jen tou nejvyšší) můžeme považovat za 

jeden ze zásadních faktorů, které napomohly jak prosazení monarchie, tak vzestupu 

konkrétních rodů k monarchické moci. 

  Politickému prosazení moci, opřenému zejména o vojenskou sílu, ovšem sekunduje i 

významný přerod kulturně-duchovní, jenž je spojen především s prosazením 

christianizace. Křesťanství je možno přitom chápat jako kulturní kód prakticky 

demonstrující příklon k obecně progresivnímu politickému proudu, všeobecně 

kompatibilnějšímu s politickými postoji mocných sousedů v Říši. Přijetí křtu přitom 

jednak pomáhá prosadit jednoznačně monarchické směřování vlády, petrifikuje likvidaci 

dílčích nekřesťanských soupeřů a zároveň představuje klíčový prvek nové reprezentace 

odlišného politického programu i čistě ostentativní demonstraci ekonomického bohatství, 

které christianizaci samo o sobě umožnilo. Je ovšem pravděpodobné, že v první fázi se 

rozhodnutí přijmout křest týkalo skutečně jen elit – nejbližších osob z okolí knížete 

zapojených do „státního projektu“. Neexistují žádné doklady, že by se víra výrazněji 

šířila mimo tento okruh, a proto mohla být celá christianizace zpočátku skutečně jen 

„osobním“ projektem knížat, který nemusel ihned navenek kolidovat s „tradičním“ 

pohanstvím, o kterém máme jen velmi sporné zprávy. 



 
356 

  Třetí složka tohoto modelu budování státu je pak ekonomická, vážící se na existenci 

důležitých ekonomických center a os, které se vnitřně protínají s geografií státního 

organismu. Vystižení ekonomických směřování a potřeb doby bylo důležitým faktorem 

politického rozhodování. I když na počátku mohly hrát roli vnější faktory, jež vládci 

nemohli ovlivnit a které poskytly některým regionům a rodinám oproti jiným značné 

výhody. Jejich vystihnutí a využití můžeme považovat za důležitou okolnost, formující 

politiku nově vznikajících říší. Nejtypičtějším příkladem tohoto jevu byl především 

rozvoj přemyslovské říše, jejíž vládci dokázali velmi dobře reagovat na změny 

ekonomických drah a ovládnout velkou část důležité obchodní trasy. Kníže se tak stal 

ekonomickým hegemonem oblasti a hlavou nejen politického a církevního, ale především 

hospodářsko-obchodního dění. Pouze další faktory, ležící mimo dosah politických 

možností knížat, jako byla změna obchodních tras, mohly vést k úpadku a v českém 

případě i k první ze tří velkých krizí, které sledujeme na teritoriu střední Evropy. 

  Tyto krize, ač se navenek jeví být společným jmenovatelem rozvoje státních organismů 

tohoto teritoria, se při podrobnějším zkoumáním ukazují být přinejmenším dvěma 

různými událostmi, které do sebe ovšem komplementárně zapadají. Nejprve sledujeme 

změnu ekonomické distribuce v regionu, která vedla k pomalé, ale o to bezvýchodnější 

krizi přemyslovské říše, která v důsledku toho v regionu zaujala výrazně méně významné 

postavení, které teprve postupně v kontextu nových ekonomických situací přetvářela ve 

svůj prospěch, a to i díky šanci na ozdravení, kterou získala během dvou následujících 

krizových událostí v sousedství. V první polovině 11. století naopak sledujeme první 

zjevné známky snah o vytvoření stabilního hospodářsko-politického „státního“ systému. 

Tyto snahy pak v překotně se rozvíjejících státních organismech Polska a Uher vyvolaly 

prudké a skutečně intenzivní protireakce v momentě, kdy upadla centrální politická moc 

následkem zpřetrhání osobních vazeb po smrti stávajících vládců. Ve všech třech 

případech ale bylo zapojení elitních rodů do sítě vzájemných vazeb, jakož i vazeb 

obrácených především do organismů středověké Říše natolik veliké, že systém přečkal i 

tato období úpadku. 

  Mechanismy, které nakonec vedly k tomu, že si významné knížecí rody podržely své 

postavení i po krizových obdobích, je nesnadné precizně určit. Do jisté míry je jistě 

možné, že zde hrála skutečně roli náhoda a jisté konkrétní historické okolnosti. Přesto lze 

některé návrhy předložit: Jednak se zdá, že zafungoval systém osobních vazeb, které 

vládcové jednotlivých teritorií měli vůči sousedům. Jistou kontinuitu jim propůjčoval 

systém dynastií. Přestože právě smrt jednotlivých suverénů vedla k destabilizaci dění, 

rodové vazby se nakonec mohly ukázat jako důležitější než momentální moc různých 

„uzurpátorů“ a vnějších uchvatitelů. Svou roli zřejmě také hrálo křesťanství, jako 
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momentálně progresivní duchovní směr, který kolem sebe sjednocoval intelektuální 

špičky daných regionů a podporoval výše uvedené osobní a rodové vazby. Většina 

pohanské reakce zřejmě doplatila na svou roztříštěnost a vytrženost z vnějších vztahů. 

Přestože křesťanské hlavy politických útvarů ve střední Evropě rozhodně za jistých 

okolností neváhaly uzavřít spojenectví i s pohany proti křesťanům, nedá se říci, že by 

v momentě vnitřních sporů v sousední zemi upřednostnili vítězství pro ně pochybných a 

s pohanstvím spojených elit. To si zřejmě uvědomil Ondřej I., když po prosazení k moci 

v době pohanské revolty nakonec přijal křesťanství a přihlásil se tak k vnější politice 

svého vzdáleného strýce Štěpána. 

  V rámci zmíněného modelu lze samozřejmě předpokládat, že vyjma knížete, který stál 

alespoň neformálně na špičce ekonomického, náboženského i politického života, 

figurovala v každé kategorii přinejmenším dílem specializovaná elita, která dotvářela 

celkové prostředí raně středověké říše. Jednalo se tedy o výrazné osobnosti, členy 

„státního projektu“, které byly pověřovány různými dílčími nebo lokálními úkoly. Vedle 

elity politické (chceme-li – družiny) figurovala samozřejmě elita duchovní, jejíž působení 

je prameny ještě relativně dobře popsáno a historickou literaturou reflektováno. Jen velmi 

málo zdrojů naopak máme o po mém soudu významné elitě zapojené do čistě 

ekonomických aktivit, která ale získávala přinejmenším jednorázově velké sumy financí, 

jež mohly být často srovnatelné s objemy movitého majetku, které mohly být aktuálně 

k dispozici panovnické rodině. Povaha této elity byla zřejmě ještě více multietnická. 

Dokonce lze říci, že překračovala hranice jednotlivých říší a politických útvarů vůbec (tak 

jak to vidíme u ibn Jakuba). Musely ovšem existovat i lokální (ať původem či druhotným 

usazením) složky této elity, které pak domácím prostředí spoluutvářely „státní projekt“. 

O těchto osobách máme jen velmi málo zpráv, ačkoliv jejich role mohla být nemalá. Dílčí 

a v podstatě náhodné zprávy máme alespoň o činnosti určitých specialistů, jakými byli 

např. „mincmistři“. 

  O každé z těchto společenských skupin máme tedy specifické informace, specifické 

prameny, každá zaujímá své specifické místo v celkovém modelu. Mohly existovat i 

osoby, které stály na rozhraní a spojovaly v sobě úlohy alespoň dvou z těchto skupin. 

Celkový model sám pak představuje především popis vzájemných vztahů těchto tří složek 

říší. Prameny 10. století v tomto směru umožňují často jen náznaky vidění složité situace. 

  Je důležité si uvědomit, že jen relativně málo do této konstelace zapadá běžné 

venkovské obyvatelstvo celého regionu. Přinejmenším zpočátku se zřejmě celé proměny 

a formování říší skutečně odehrály v okruhu relativně úzkých skupin elity, které i po 

započítání poměrně rozsáhlého aparátu přímo kontrolovaného knížetem (vojsko, správa, 

závislé zemědělství a vybraná řemesla), nemusely čítat více jako několik tisícovek osob. 
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„Běžné“ obyvatelstvo kromě možného občasného vybírání dávek (zatím zřejmě nepříliš 

organizovaného), zapojení do větších, pravděpodobně i honorovaných projektů, jako bylo 

budování hradisek, a snad také odkupování některých přebytků hospodářské produkce, do 

dění ve vznikajících říších prakticky nemuselo vstupovat. Ačkoliv knížecí rody si mohly 

udržovat formální moc nad touto složkou společnosti, šlo zřejmě dosud o obyvatelstvo 

skutečně svobodné a na knížecí moci rámcově nezávislé. To nakonec také zřejmě 

umožnilo etablování mocenských struktur v novém rámci, který nevycházel z tradičních 

forem. Říše byla tedy jakousi vojensko-ekonomickou „soukromou“ společností, 

založenou na křesťansko-postfranské kultuře, jejíž činnost se začala na kontrolu 

(a zdanění) běžného obyvatelstva zaměřovat až v přelomovém období první poloviny 

11. století. Proměny tohoto mechanismu pak byly tím, co vyvolalo v některých oblastech 

střední Evropy až devastující reakce. Síla a trvanlivost mocenských vazeb už v dané době 

ale převýšily protichůdné procesy. 

  Ambicí tohoto popisu bylo od počátku interpretovat situaci v její největší šíři, 

postihnutelné jedinou sevřenou prací. To vedle snahy zajistit konzistenci úvah, a 

především vycházet pevně z dostupných zdrojů znamenalo především vstoupit do velmi 

nepřehledného a dosti spletitého pole úvah moderní historiografické literatury. Přesto 

soudím, že se mi podařilo zachytit alespoň základní rysy vývoje v tom smyslu, že nedošlo 

k zásadním škodám na většině stávajících teorií. Není možné se samozřejmě vyhnout 

dílčím sporům – to by znamenalo, že veškerá dosavadní literatura staví na neměnném a 

bezrozporném výkladu. Na druhou stranu tam, kde tyto spory jsou zřejmě největší, 

základní teze této práce plynule navazují a umožňují určitou adaptabilitu. 

  Výhodou celkového modelu je tedy především jeho adaptabilita a kompatibilita. 

Nejžhavější diskuse se přitom beztak svádějí o povaze státu v období, které v duchu 

staršího dělení označujeme jako vrcholný středověk – soustřeďují se tedy především na 

11.-13. století. Století desáté bylo do těchto sporů většinou po mém soudu přibíráno jaksi 

automaticky, v tom smyslu, že tehdy musely být položeny základy systému následujících 

století. To ovšem není příliš šťastný přístup, neboť právě na přelomu mezi dlouhým 

desátým stoletím a epochami už zásadněji zachycenými v pramenech sledujeme velkou 

proměnu státního modelu. Podstatou většiny sporů je pak často otázka kontinuity – ať už 

jde o možnost přetrvání velkomoravských úřadů, předmaďarské christianizace, 

staroslověnsky hovořící církve, regionálních elit či státního modelu Velké Moravy. Mnou 

prezentovaný pohled na epochu dlouhého desátého století tuto kontinuitu ani nevyžaduje, 

ani se jí zcela nevyhýbá. Pouze zdůrazňuje fakta, která naznačují meze této kontinuity a 

v jistých ohledech poskytuje naopak argumenty pro to, aby byl jeden z těchto pohledů 

považován za pravděpodobnější. 



 
359 

  Upřednostňování ekonomického pohledu na budování státu, jak se může při zběžném 

pohledu na tuto práci jevit, pak nemá za cíl popřít či upozadit ostatní faktory vzniku 

státních forem. Hodnocení ekonomických souvislostí jednotlivých epoch dlouhého 

desátého století ve střední Evropě je v práci často zdůrazňováno především proto, že tyto 

argumenty a úvahy v dosavadní literatuře nejvíce postrádám. Ostatní vlivy na budování 

státu nejsou proto opomíjeny, pouze jim byl dán větší prostor spíše v poznámkovém 

aparátu, neboť vychází z již stávajících tezí literatury, které nepotřebuji opakovat. 

Celkový model ovšem plně počítá s tím, že při budování nových politických forem 

spolupůsobilo více faktorů. Například zdůrazněním ekonomických souvislostí 

christianizace se tak nepopírá její duchovní, kulturní i politický rozměr, který nesporně 

hrál objektivně velmi významnou roli. Při celkovém popisu christianizace by se tak 

všechny tyto faktory měly brát v úvahu a jen tak může být analýza toho procesu plně 

zařazena do systému vzniku středoevropských říší a posléze i států. Ambicí tohoto 

modelu tedy není za každou cenu nahrazovat, překonávat a popírat, ale spíše doplňovat a 

propojovat. 

  Práce s tímto modelem nesporně nabízí další možnosti bádání, které nebylo možné 

zakomponovat do této práce. V první řadě je třeba se znovu zaměřit na popis vzniku říše a 

státu, který z mého pohledu je sice maximálně přesný, přesto je v mnoha ohledech velmi 

čerstvý a vyžádá si ještě další zkoumání. Zejména samotná otázka vztahu knížecí moci 

k dosavadním politickým reprezentacím byla vyřešena řezem velmi radikálním, což sice 

prameny po mém soudu umožňují, ale jsem si vědom toho, že konzervativní formy se 

nemohou opouštět tak snadno. Je také možné dále a podrobněji sledovat některé 

kvantitativní jevy, jež stále více nabízí archeologie a dějiny hmotné kultury: skutečné 

počty osob zapojených do různých ekonomických pozic v rámci říší, podrobnější popis 

výměny zboží, jakož i přesnější stanovení předpokládaného objemu oběživa a 

nemonetárních prostředků směny. Vedle toho bude ovšem třeba sledovat i to, zda jsou 

jednotlivé aspekty tohoto modelu stále tváří v tvář získávaným pramenům udržitelné. 

Mám ovšem za to, že jednotlivé pojmy jsou stanoveny s takovou obecností, že je možné 

tento popis situace využívat nadále i po řadě dílčích zpřesnění nebo i při průběžných 

změnách některých paradigmat. 

9.2. Dílčí výsledky komparativního výzkumu 

  Zapojení jednotlivých národních dějin do komparativního rámce sledování dějin celé 

střední Evropy přineslo řadu dílčích zajímavých postřehů, které mohou do budoucích 

debat o jednotlivých událostech vnášet důležité připomínky. Zdůrazněna je například role 

benediktinů či obecně řeholníků při christianizaci střední Evropy (a to i v komparaci 

s jinými regiony, kde obecně sledujeme o něco nižší nebo výrazně odlišné tendence 
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k řeholnímu životu – Skandinávie a Rus). Velký význam má i pochopení řady 

ekonomických faktorů, kterými se mohl řídit i politický život a směřování jeho jinak čistě 

mocenských prvků – sledování důležitých obchodních tras, které mohli panovníci zkoušet 

aktivně ovládat (jako v Čechách za vlády Boleslavů), nebo k nim alespoň hledat přístup 

(jako Boleslav Chrabrý v případě Podunají), ale které mohly mít na jednotlivé události 

skutečný objektivní vliv (jako v případě hledání příčiny, kde se zrodila síla vládců 

jednotlivých knížectví k převzetí rozhodující úlohy v regionu) a které si vždy žily i na 

státním organizmu nezávislým životem (což sledujeme při krizi přemyslovské říše). Při 

součtu všech těchto faktorů nacházíme při komparaci i nemálo dalších dílčích zjištění, 

z nichž nejvýznamnější můžeme skutečně sledovat i na časové ose. 

  Při zhodnocení celkové situace je zřejmě možné lépe sledovat zánik Velkomoravské říše 

jako faktor tvořící určitý bod nula. Říši samotnou skutečně zřejmě vyvrátil především 

maďarský nájezd, i když je třeba říci, že se jedná o popis poněkud zjednodušený. 

Hlavním problémem byla zřejmě neudržitelnost mojmírovské vlády tváří v tvář rozpadu 

osobních vazeb po smrti Svatopluka a vyschnutí obchodních stezek v Podunají, což vedlo 

k „nasátí“ přebytečných válečnických sil, jež nemohly vyživit dílčí státní projekty 

jednotlivých knížat, do maďarského válečného „projektu“. Maďarský kmenový svaz se 

tak jeví jako dost možná hlavní dědic velkomoravských politických ambicí, neboť obsáhl 

nemalou část tehdy kontrolovaného moravského území a s ní zřejmě i extenzivní 

vojenskou složku moravského státního projektu. Při podrobném sledování situace kolem 

přelomu 9. a 10. století se objevují i konkrétní indicie pro datování reálného zániku 

mojmírovské moci, spojeného především s dobytím jednoho ze sídelních hradisek 

Moravy v Mikulčicích. Za poměrně pravděpodobný se tak jeví už rok 902, kdy je konflikt 

na Moravě skutečně doložen, ač nevíme s jistotou, jak skončil. I (dočasné) vítězství 

obránců ale mohlo být zaplaceno rozpadem vnitřních struktur. Součástí maďarského 

svazu pak s velkou pravděpodobností byly i slovanské skupiny, které si ovšem 

dlouhodobě neuchovaly svébytnou identitu. Vyjma samotného moravského jádra ostatně 

je vůbec náročné nějakou konkrétní kmenovou identitu u blatenských a zadunajských 

Slovanů hledat. 

  Globální pohled na situaci prvních tří desetiletí střední Evropy ukazuje nejen silnou 

dominanci maďarského kmenového projektu v celém prostředí jižní části střední Evropy 

– tedy širšího Podunají, ale i vzestup různých alternativních státních projektů, zejména 

rychlý nástup moci Přemyslovců, kteří mohli ze situace ekonomicky těžit. Nejpřesnější 

způsob popisu vztahů mezi Přemyslovci a skutečným hegemonem dané doby (tedy 

Maďary) je opatrná spolupráce, která ovšem nikdy nepřekročila meze, kdy by 

Přemyslovci sami vypadli z okruhu slovanských kmenů vůči Říši přátelských (jak se to 
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stalo např. Dalemnicům). Klíčem je zřejmě dlouhodobý a úspěšný vztah Přemyslovců 

s bavorskými vévody, postavený nejspíše na různých blízkých osobních kontaktech. 

Arnulf Bavorský byl v této době rovněž v pozici, kdy vůči Maďarům rozvíjel aktivní a 

konsensuální politiku a vesměs se mu dařilo s maďarským svazem udržovat oboustranně 

výhodné, i když napjaté vztahy. Čechy tak mohly být součástí této obezřetné aliance. 

  Po mém soudu oprávněná je i teze, že to byl právě obrat této vesměs promaďarské 

politiky způsobený expanzí Boleslava Ukrutného, co vedlo Otu I. k určité přezíravosti ve 

vzájemných vztazích po velkém sporu v letech 936-937. Boleslavova expanze snad 

zaměstnávala část maďarských sil a rozhodně znemožňovala Maďarům volně procházet 

přes území Čechů do Saska, jak se dělo až do roku 938. Maďaři se tak stali více 

bavorským než celoříšským problémem a Ota I. mohl v momentě klidu na české hranici 

dlouhodobě tolerovat Boleslavovu osobní expanzivní politiku. Smír uzavřený v roce 950 

tak působí spíše jako vzájemná demonstrace moci, která byla ovšem doplněna novou a 

mnohem srdečnější dohodou o spolupráci. Zatímco Ota I. držel pevnou rukou dění 

v samotné Říši, vůči svým mocným sousedům na východě začal postupně budovat 

systém přátelských vazeb, které se mohly poněkud podobat těm, které ještě Jindřich 

Ptáčník budoval s říšskými vévody. 

  Boleslav I. vybudoval ve své říši skutečně zajímavý státní projekt, který se mohl stát 

vzorem pro ostatní dvě mocenská centra ve střední Evropě na východ od hranic Říše. 

Ambice mu vedle osobní vojenské a politické moci mohlo dodávat značné bohatství, 

vyplývající z kontroly obchodu (stejně jak se to mohlo podařit úspěšným piastovským a 

arpádovským knížatům), ale i odkaz na velkomoravské tradice. Jako možná se jeví i teze, 

že Boleslav v době nesouladu s říšskou politikou mohl podporovat alternativní 

(„staroslověnský“) církevní projekt, který jeho říši udržoval v kontaktu s křesťanskou 

Evropou, byť po specifických drahách. Stejně jako Svatopluk před více než půlstoletím 

ovšem mohl Boleslav tento projekt zavrhnout, když zjistil, že mu více prospěchu přinese 

spojenectví s Říší i po církevní stránce. Staroslověnské alternativě to ovšem mohlo dodat 

dost energie na to, aby vyprodukovala některé literární památky a přežila do dalšího 

století. 

  Systém tří velkých spojenců zapadajících v širším slova smyslu do říšské politiky se 

začal rodit po pacifikaci Maďarů. Byl spojen s promyšlenou christianizací zatím 

s křesťanstvím jen rámcově seznámených elit polské a uherské politické reprezentace. 

V průběhu 60. let se vybalancovalo několik změn v říšské církvi, na něž mohl obecně 

navázat další christianizační tah: vytvoření nové arcidiecéze v Magdeburku a vymezení 

nových polí působnosti pro misie a zřejmě i nová biskupství za hranicemi stávající úzce 

chápané otonské říše. Magdeburk mohl získat kontrolu nad budoucím poznaňským 
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biskupem a Mohuči byla svěřena perspektivní Praha (nezáleželo tudíž na vzdálenosti 

provincie od nového biskupství, praktickou úlohu při tom zřejmě převzaly Mohuči 

podřízené a Čechám bližší saské diecéze a kláštery). Poslední provincie v této logické 

posloupnosti byl Salcburk, který byl jistě nepřímo odškodněn za ústupek řezenského 

biskupa v české věci: novou prestiž arcidiecézi mohla dodat christianizace Maďarů, 

dosavadního krutého nepřítele křesťanů, možná i s novým biskupem, který sice mohl 

sídlit přímo na dvoře Arpádovců, ale mohl také nést dřívější moravský titul, který by 

zjednodušil vytvoření tohoto biskupství (jednalo by se jen o obnovu už existujícího 

právního stavu). Vzhledem k možnému zapojení Hamburku do christianizace Dánů by 

tak vlastně každá „východní“ provincie Říše byla obdařena specifickým úkolem v jedné 

misijní oblasti. 

  Jakýmsi završením celé této operace mohl být významný sněm roku 973 

v Quedlinburku. Ten uzavřel a shrnul panování Oty I. a jeho misijní politiku vůči 

východním územím. Na sněmu byli přítomni vyslanci všech zmíněných zemí, včetně 

Maďarů a Dánů, a tak mohla být celá politická situace petrifikována nejen symbolicky, 

ale i prakticky: formou různých vzájemných dohod. Po mém soudu se tak jednalo 

o významný mezník vyznačující dosavadní úspěchy východní politiky Říše, ale i 

„otonský mír“ celé středoevropské politické scény. Srovnání se nabízí především 

s obdobím kolem roku 1000, kdy sice narážíme na známky dalšího pokroku a 

prohlubování některých vzájemných vztahů, jakož i emancipaci Polska a Uher, celému 

konceptu ale schází rovnováha, jednoznačné doklady o plánovitém a předvídatelném 

postupu vůči východním sousedům, a konečně i jasný bod, kdy by došlo k vzájemným 

dohodám, který by se alespoň rámcově blížil quedlinburskému sněmu o 27 let dříve. 

Pokud tedy vůbec v roce 1000 měl Ota III. skutečnou koncepci uspořádání střední 

Evropy, nedokážeme ji nahlédnout jinak než ve zlomcích a z celého projektu sotva mohlo 

zůstat víc než torzo, které navíc brzy poté překryly další krizové události. 

  Právě sledování shodných a rozdílných rysů mezi krizemi, které po roce 1000 postupně 

zachvátily všechny tři sledované říše, je jedním z nejzajímavějších zjištění celého 

komparativního projektu. Teprve změny, které přišly v první polovině 11. století 

proměnily všechna tři území na východ od říšských hranic na skutečné středověké státy. 

Polsko i Uhry sice zahájily ambiciózní cestu, nicméně úmrtí hlavních aktérů brzy 

znamenalo šokovou protireakci na tyto proměny. Výhodou se tato situace stala pro 

Čechy, které se díky těmto změnám definitivně vrátily jako alespoň rámcově nezávislý 

státní útvar na mapu střední Evropy a jednoznačnou krizí monarchické vlády si již 

neprošly. 
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  Tím, co pak všem krizím odolalo, byla křesťanská monarchie založená na husté síti 

osobních vztahů s řadou křesťanských sousedů, především nižšími patry říšské 

aristokracie. Tato forma vlády rozvinula již s jistotou i charismatickou stránku moci a 

udržovala kontrolu nad většinou obyvatelstva. Z této kontroly a z cíleně vybíraných 

hospodářských přebytků začala již „stará“ elita konstruovat nový – tentokrát již skutečně 

plně státní – model vlády. 

9.3. Dlouhé desáté století jako epocha a co přetrvalo 

  Dlouhé desáté století představuje velice specifickou etapu ve vývoji celé Evropy. 

Konkrétně v oblastech, které v této době stály ještě stále na okraji křesťanského světa, 

došlo k posledním klíčovým změnám, které vedly k definitivnímu zapojení těchto regionů 

do vznikající vrcholně středověké Evropy. Každý z těchto větších evropských regionů – 

Balkán, Rus, Skandinávie a střední Evropa – se vyvíjel v tomto směru „dostředivě“, ale 

přesto po specifických drahách a v unikátní sféře okolností. I v rámci těchto regionů 

nacházíme významné rozdíly, nicméně se na této úrovni daří již lépe tyto dílčí evropské 

regiony sledovat soustavně, a hlavně hledat zde dobré opory pro komparativní výzkum. 

  Ve střední Evropě sledujeme na počátku této epochy skutečné rozdrolení dosavadních 

institucí. Rozpadly se dvě hegemoniální říše – franská a velkomoravská, druhá přitom 

zcela fatálně. Nové souřadnice moci se v obou případech začaly rodit sestavováním 

nových kombinací dílčích mocenských struktur. Tato krystalizace znamenala v případě 

franské, nově už otonské „Říše“, přesun hlavního mocenského centra směrem na sever do 

Saska, v případě pohrobků velkomoravské situace postupné konsolidování tří větších 

krystalizačních jader. Tato jádra ovšem přetrvala staletí a s drobnými obměnami (danými 

běžnými středověkými procesy, které neumožňovaly snadné fungování jediného zcela 

centrálního bodu vlády) sledujeme jejich téměř přímé pozůstatky na mapě Evropy až 

dodnes. Náplň je přirozeně jiná, nicméně hledání dějinných paralel je poměrně snadné. 

  Do evropského křesťanského projektu byly zapojeny nové země. Kromě už delší dobu 

s křesťanstvím obeznámených a s Říší spolupracujících Čechů se ovšem do této skupiny 

připojily i mocenské útvary Piastovců a Arpádovců, které zatím jen využívaly dobré 

politické a ekonomické podmínky k budování vlastních dosti specifických základen moci. 

Všechny tři říše se postupně významně zapojily do dálkového obchodu, který zpočátku 

přinášel do oblasti arabské stříbro, poté si již vystačil s oběživem místního původu. Na 

tomto trhu bohatly jak nám relativně neznámé osoby zaměřující se na obchod a dopravu 

zboží, tak i hlavy celých říší. Je pravděpodobné, že to byli právě ti členové raně 

středověkých elit, co pochopili význam této stránky ekonomiky pro stabilizaci finančních 

příjmů, kteří posléze stáli v čele mocenských krystalizačních procesů a prosadili se jako ti 
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nejúspěšnější. Christianizace a přijetí západních kulturních kódů kráčely s těmito procesy 

ruku v ruce. 

  V roce 973 byl celý proces podtržen velkým setkáním „mezinárodních delegací“ u dvora 

Oty I. Vzniká tím jistý předobraz evropských konferencí, které dodnes na mnoha 

úrovních utvářejí politiku a veřejný život celých regionů. Politické celky, které se na 

tomto procesu podílely, se i později objevují jako samostatné a svébytné prvky 

mezinárodní politiky. Byl tedy ustaven určitý základ nové střední Evropy, která zatím 

stála čistě v liniích otonské hegemonie. Přesto ale bylo už jasné, že to bude střední 

Evropa křesťanská, ovládaná konkrétními rody a do jisté míry i vzájemně spolupracující. 

V tomto směru představovaly události následujících dvou čtvrtstoletí spíše nevyhnutelné 

kolize, i když šlo zajisté i o období rychlého vývoje. Nestabilitu tohoto vývoje ovšem 

zdůraznily následující krize, které hrozily zvrátit celý vývoj o desítky let nazpět. Nestalo 

se tomu tak, hlavně díky solidnímu základu, na kterém budování křesťanských monarchií 

od vlády Oty I. stálo. 

  Desáté století v tomto směru ovšem představuje uzavřenou etapu – již ve 30. letech 

následujícího období sledujeme, že uvnitř formací, jež dosud měly spíše personální a 

osobní charakter (říše), než aby šlo o skutečné politické reprezentace určitého 

společenství obyvatelstva (státy), probíhají další etapy etatizace – etapy natolik bouřlivé, 

že vyvolaly i nesouhlasná krizová hnutí. Politické celky vystupující z těchto krizí už 

ovšem byly budovány podle nového vzorce, který pevně zahrnoval i spoluúčast celého 

obyvatelstva na státním projektu v podobě daní, dávek a poslušnosti obecných zákonů. 

Až zde lze hovořit o skutečném státě. Tom státě, který byl ovšem vybudován právě na 

půdorysech raně středověkých křesťanských říší, politicko-vojensko-obchodních 

organizací fungujících dosud čistě ad hoc jako osobní a rodinné projekty mocných elit 

raně středověké střední Evropy. Ekonomická síla a zapojení do kulturních a mocenských 

sítí Říše a dalších států umožnila těmto elitám překonat všechny krize, byť šlo často i 

o jejich holou existenci, a postavit se výzvám dalšího vývoje. 
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… 

  Zcela závěrem bych rád podotkl, že ačkoliv jsem v hrubých obrysech měl základní 

představu o tomto projektu rozmyšlenou již kolem roku 2010, došlo za tu dobu k řadě 

změn. Především se vytratil můj do značné míry naivní studentský optimismus, že se mi 

podaří vybudovat jakousi encyklopedickou publikaci dějin 10. století ve střední Evropě, 

která s sebou ponese zároveň novátorské myšlenky. Naštěstí se mi – po mém soudu – 

podařilo omezit ztrátu optimismu pouze na první část takto definovaného projektu. 

Jakkoliv jsem totiž s upřímným zděšením sledoval narůstající objem relevantní literatury 

a jakkoliv se dalším zpřesňováním tezí, které jsem měl dlouhodobě rozpracovány, měnily 

moje představy o obraze daného období a regionu, nezměnily se nakonec po kritickém 

zvážení některé mé základní (a pevně věřím inovativní) úvahy, které mě venkoncem 

k celé práci motivovaly. Dlouho (a pro mé učitele jistě až nepatřičně dlouho) vznikající 

práce tak v sobě obsahuje jistou naději, že pokud oněch osm let výzkumu a sledování 

aktuálního dění a úvah o této epoše moje zcela instinktivně definované úvahy přestály, 

mohou se ve výsledku ukázat jako poměrně důvodné a trvanlivé. Přesto nepředpokládám, 

že by vznik této práce jakkoliv ochladil obecně žhavou diskusi na související témata a že 

bych za pár let nemohl celou práci s pokorou přepisovat. Ne nadarmo se pro vědeckou 

produkci používá synonymum „debata“. Ta totiž v principu nemá žádné zásadní konce, 

nanejvýš drobné předěly. Tato práce má být jistým předělem – a tedy i opěrným bodem – 

alespoň pro můj zájem o danou oblast a období. 
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PRAMENY: 

1SL = První staroslověnská legenda o sv. Václavu 

ed. SEREBRJANSKIJ, Nikolaj Iljič, VAJS, Josef, in: VAJS, Josef (ed.), Sborník 

staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile, Praha 1929, 

s. 14-28 a 36-43. 

2SL = Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu 

ed. VAŠICA, Josef, in: VAJS, Josef (ed.), Sborník staroslovanských literárních 

památek o sv. Václavu a sv. Lidmile, Praha 1929, s. 84-124. 

AAl = Anály alamanské 

ed. PERTZ, Georg H., in: PERTZ, Georg H. (ed.), MGH SS I, Hannover 1826, 

s. 19-30, 40-44 a 47-60. 

AAM = Anály sv. Albana z Mohuče (dříve Anály würzburské) 

 ed. PERTZ, Georg H., in: MGH SS II, Hannover 1829, s. 238-247. 

AAu = Anály augsburské 

ed. PERTZ, Georg H., in: MGH SS III, Hannover 1839, s. 123-136. 

AFK = Anály franského království 

ed. KURZE, Friedrich, Annales regni Francorum et Annales qui dicitur Einhardi, 

MGH SRG VI, Hannover 1895. 

ANV = Anály z Niederaltaichu (větší) 

ed. GIESEBRECHT, Wilhelm von, OEFELE, Edmund von, MGH SRG IV, 

Hannover 1891. 

ABe = Anály beneventské 

ed. BERTOLINI, Ottorino, Bullettino dell’Istituto storico italiano e Archivo 

muratoriano 42, Roma 1923, s. 101-163. 

ABr = Anály bratislavské 

ed. MADZSAR, Imre, in: SZENTPÉTERY, Imre (ed.), SRH 1, Budapest, 1937, 

s. 119-127. 
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ACo = Anály corveyské 

 ed. PERTZ, Georg H., in: MGH SS III, Hannover 1839, s. 1-18. 

AČe = Anály české 

ed. EMLER, Josef, transl. TOMEK, Václav Vladivoj, in: EMLER, Josef (ed.), 

FRB II, Praha 1875, s. 380-382. 

AEi = Anály z Einsiedeln 

ed. von PLANTA, Conradin, Die Annalen des Klosters Einsiedeln, MGH SRG 

LXXVIII, Hannover 2007. 

AFR = Anály (Flodoard z Remeše) 

 ed. PERTZ, Georg H., in: MGH SS III, Hannover 1839, s. 368-408. 

AFu = Anály fuldské 

 ed. KURZE, Friedrich, MGH SRG VII, Hannover 1891. 

AHi = Anály hildesheimské 

 ed. WAITZ, Georg, MGH SRG VIII, Hannover 1878. 

AHL = Anály hersfeldské (Lambert) 

ed. HOLDER-EGER, Oswald, in: Lamperti Monachi Hersfeldensis opera, MGH 

SRG XXXVIII, Hannover-Leipzig 1894, s. 1-304. 

AIu = Výtah z největších salcburských análů „Annales Iuvavenses maximi“ 

 ed. BRESSLAU, Harry, in: MGH SS XXX/II, Leipzig 1934, s. 727-744. 

AKK = Anály krakovské kapituly 

ed. KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Zofia, Najdawniejsze roczniki krakowskie i 

kalendarz, MPH nova series V, Warszawa 1978, s. 19-105. 

AKr = Krátké anály 

ed. KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Zofia, Najdawniejsze roczniki krakowskie i 

kalendarz, MPH nova series V, Warszawa 1978, s. 229-244. 
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ALa = Anály z Lobbes „Laubacenses“ 

ed. PERTZ, Georg H., in: PERTZ, Georg H. (ed.),  MGH SS I, Hannover 1826, 

s. 7, 9, 10, 12, 15, 52-55. 

APK = Anály poznańské kapituly 

ed. KÜRBIS, Brygida, LABUDA, Gerard, in: Roczniki Wielkopolskie, MPH nova 

series VI, Warszawa 1962, s. 21-78. 

APr = Anály pražské 

ed. PERTZ, Georg H., in: PERTZ, Georg H. (ed.), MGH SS III, Hannover 1839, 

s. 119-121.  

APS = Anály poznańské (starší) 

ed. KÜRBIS, Brygida, LABUDA, Gerard, in: Roczniki Wielkopolskie, MPH nova 

series VI, Warszawa 1962, s. 127-134. 

APT = Polské anály („Traska“) 

ed. ROEPELL, Richard, ARNDT, Wilhelm, in: PERTZ, Georg Heinrich, Annales 

Poloniae, MGH SRG XI, Hannover 1866, s. 44-74. 

AQu = Anály quedlinburské 

 ed. GIESE, Martina, MGH SRG LXXII, Hannover 2004. 

ARe = Anály reichenavské 

 ed. PERTZ, Georg H., in: PERTZ, Georg H. (ed.), MGH SS I, Hannover 1826, 

s. 67-69. 

AŘe = Anály řezenské 

ed. WATTENBACH, Wilhelm, in: PERTZ, Georg Heinrich (ed.), MGH SS XVII, 

Hannover 1861. 

 supplementum (cit. jako AŘs) ed. BAETHGEN, Friedrich, in: MGH SS XXX/2, 

Lepizig 1934. 

ASG = Anály ze Saint Gallén (větší) 

ed. von ARX, Ildefons, in: PERTZ, Georg H. (ed.), MGH SS I, Hannover 1826, 

s. 72-85. 
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ASv = Anály svatokřížské (starší, též Rocznik dawny) 

ed. KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Zofia, Najdawniejsze roczniki krakowskie i 

kalendarz, MPH nova series V, Warszawa 1978, s. 3-17. 

AVM = Anály sv. Vincentia z Mét 

ed. PERTZ, Georg H., in: MGH SS III, Hannover 1839, s. 156-160. 

CBC = Conversio Bagoariorum et Carantanorum 

ed. LOŠEK, Fritz, Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und der Brief 

des Erzbischofs Theotmar von Salzburg, MGH Studien und Texte 15, Hannover 

1997, s. 90-135. 

CFB = Crescente fide (bavorská redakce) 

ed. EMLER, Josef; transl. TRUHLÁŘ, Josef, in: EMLER, Josef (ed.), FRB I, 

Praha 1873, s. 183-190. 

CFČ = Crescente fide (česká redakce) 

ed. LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav, Nově zjištěný rukopis legendy Crescente fide a 

jeho význam pro datování Kristiána, Listy filologické 81/1, Praha 1958, s. 58-63. 

ČBH = Činy biskupů hamburského kostela (Adam Brémský) 

ed. SCHMEIDLER, Bernhard, Adam von Bremen, Hamburgische 

Kirchengeschichte, MGH SRG II, Hannover-Leipzig 1917³. 

ČCK = Činy císaře Konráda II. (Wipo) 

ed. BRESSLAU, Harry, Wiponis opera: Die Werke Wipos, MGH SRG LXI, 

Hannover-Leipzig 1915, s. 1-62. 

ČHU = Činy Hunů a Uhrů (Šimon z Kézy) 

ed. VESZPRÉMY, László, SCHAER, Frank, Simonis de Kéza Gesta 

Hungarorum: Simon of Kéza, The Deeds of the Hungarians, Budapest-New York 

1999. 

 

 

 



 
370 

ČUA = Činy Uhrů (Anonym P.)  

ed. RADY, Martyn, VESZPRÉMY, László, Anonymi Bele regis notarii Gesta 

Hungarorum: Anonymus, notary of king Béla, The deeds of the Hungarians, 

Budapest-New York 2010. 

DAI = De administrando imperio (Konstantin Porfyrogenétos) 

ed. BARTOŇKOVÁ, Dagmar, HAVLÍK, Lubomír, in: MMFH III, Brno 1969, 

s. 382-401. 

DIu = „Dagome Iudex“ 

ed. WOLF von GLANVELL, in: týž, Die Kanonessammlung des Kardinals 

Deusdedit I: Die Kanonessammlung selbst, Paderborn 1905, s. 359 (č. 199). 

DSW = Dějiny Sasů (Widukind z Corvey) 

ed. HIRSCH, Peter, LOHMANN, Hans-Eberhard, MGH SRG LX, Hannover 

19355. 

FPB = Fuit in provintia Boemorum 

ed. CHALOUPECKÝ Václav, Passio Ludmille martyris in: Prameny X. století 

legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile, Svatováclavský sborník 

II.2, Praha 1929, s. 459-478. 

KAC = Kronika (Adémar ze Chabannes) 

ed. BOURGAIN, Pascale, LANDES, Richard, PON, Georges, Ademari 

Cabannensis opera omnia: Chronicon, Corpus Christianorum: Continuatio 

mediaevalis CXXIX, Turnhout 1999. 

KČK = Kronika Čechů (Kosmas Pražský) 

ed. BRETHOLZ, Berthold, Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, 

MGH SRG nova series II, Berlin 1923. 

KČP = Kronika a činy polských knížat a vládců („Gal Anonym“)  

ed. KNOLL, Paul W., SCHAER, Frank, Gesta principum Polonorum: The deeds 

of the princes of the Poles, Budapest-New York 2003. 
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KDM = Kronika (Dětmar z Merseburku)  

 ed. HOLTZMANN, Robert, MGH SRG nova series IX, Berlin 1935. 

KMN = Knížka mravních naučení svatého krále Štěpána kralevici Imrichovi 

ed. BALOGH, József, Libellus de institutione morum, in: SZENTPÉTERY, Imre 

(ed.), SRH 2, Budapest, 1938, s. 611-627. 

KRP = Kronika (Regino z Prümu) 

 ed. KURZE, Friedrich, MGH SRG L, Hannover 1890. 

KVD = Kniha vzácných drahocenností (ibn Rusta) 

 ed. HRBEK, Ivan, HAVLÍK, Lubomír, in: MMFH III, Brno 1969, s. 343-348. 

LBK = List bavorského kléru (Theotmar ze Salcburku) 

ed. LOŠEK, Fritz, Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und der Brief 

des Erzbischofs Theotmar von Salzburg, MGH Studien und Texte 15, Hannover 

1997, s. 138-157. 

LKJ = List králi Jindřichovi II. (Bruno z Querfurtu) 

ed. KARWASIŃSKA, Jadwiga, List Brunona do króla Henryka in: MPH nova 

series IV/3, Warszawa 1973, s. 85-106. 

LGM = Menší legenda svatého biskupa Gerharda (též Utrpení přesvatého Gerharda) 

ed. MADZSAR, Imre, in: SZENTPÉTERY, Imre (ed.), SRH 2, Budapest 1938, 

s. 471-479. 

LGV = Větší legenda svatého biskupa Gerharda (též O svatém Gerhardovi, biskupovi 

Marošváru a mučedníku uherského království) 

ed. MADZSAR, Imre, in: SZENTPÉTERY, Imre (ed.), SRH 2, Budapest 1938, 

s. 480-506. 

LŠH = Legenda svatého Štěpána krále (Hartvík) 

ed. BARTONIEK, Emma, in: SZENTPÉTERY, Imre (ed.), SRH 2, Budapest 

1938, s. 401-440. 
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LŠM = Menší legenda svatého Štěpána krále 

ed. BARTONIEK, Emma, in: SZENTPÉTERY, Imre (ed.), Scriptores rerum 

Hungaricarum 2, Budapest 1938, s. 393-400. 

LŠV = Větší legenda svatého Štěpána krále 

ed. BARTONIEK, Emma, in: SZENTPÉTERY, Imre (ed.), Scriptores rerum 

Hungaricarum 2, Budapest 1938, s. 377-392. 

MK14 = Maďarské kroniky 14. století 

ed. DOMANOVSZKY, Alexander, Chronici Hungarici composito saeculi XIV. 

in: SZENTPÉTERY, Imre (ed.), SRH I, Budapest, 1937, s. 217-505. 

OLC = Odplata (Liudprand z Cremony) 

ed. BAUER, Albert, RAU, Reinhold, in: Quellen zur Geschichte der sächsischen 

Kaiserzeit, AQ VIII, Darmstadt 1971, s. 244-495. 

PLL = Proložní legenda o sv. Ludmile 

ed. SEREBRJANSKIJ, Nikolaj Iljič, in: VAJS, Josef (ed.), Sborník 

staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile, Praha 1929, 

s. 64-65. 

PMK = Popis měst a krajů na severní straně Dunaje („Geograf Bavorský“) 

 ed. HAVLÍK, Lubomír E., in: MMFH III, Brno 1969, s. 285-291. 

PRA = Pokračování Reginona (Adalbert z Magdeburku?) 

 ed. KURZE, Friedrich, in: MGH SRG 50, Hannover 1890, s. 154-179. 

RCŘ = Raffelstettenský celní řád (též Šetření o clech) 

ed. BARTOŇKOVÁ, Dagmar, HAVLÍK Lubomír, in: MMFH IV, Brno 1971, 

s. 114-119. 

RZD = Rýžoviště zlata a doly drahokamů (Abú l-Hasan ‘Alí al-Mas’údí) 

ed. BARBIER de MEYNARD, Charles, PAVET de COURTEILLE, Abel, Les 

prairies d’or 1-9, Paris 1861-1877. 
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UPK = Uhersko-polská kronika 

ed. HOMZA, Martin, Uhorsko-poľská kronika: Nedocenený prameň k dejinám 

strednej Európy, Bratislava 2009. 

USV = Utrpení svatého Václava (Vavřinec) 

ed. NEWTON, Francis, in: Laurentius Monachus Casinensis Archiepiscopus 

Amalfitanus, Opera, MGH Quellen zur Geistgeschichte des Mittelalters 7, 

Weimar 1973, s. 23-42. 

UVT = Utrpení svatého Vojtěcha mučedníka (též legenda Sanctus Adalpertus či legenda 

z Tegernsee) 

ed. Sosnowski 2012, s. 56-71. 

VML = Vyprávění o minulých letech (Něstor) 

ed. ADRIANOVA-PERETC, Varvara Pavlovna, trans. LICHAČEV, Dmitrij 

Sergejevič, Povesť vremennych let, Sankt-Peterburg 1996². 

ZOS = Zpráva o Slovanech (Ibrahim ibn Jakub) 

 ed. HRBEK, Ivan, HAVLÍK, Lubomír, in: MMFH III, Brno 1969, s. 410-420. 

ŽMe = Život Metodějův 

ed. et transl. VEČERKA, Radoslav, HAVLÍK, Lubomír E. in: MMFH II, Brno 

1967, s. 134-163. 

ŽPB = Život pěti bratří mučedníků (Bruno z Querfurtu) 

ed. et transl. MILADINOV, Marina, in: KLANICZAY, Gábor (ed.), Vitae 

Sanctorum Aetatis Conversionis Europae Centralis (Saec.X-XI): Saints of the 

Christianization Age of Central Europe (Tenth-Eleventh Centuries), Budapest-

New York 2013, s. 196-313. 

ŽSP = Život svatých poustevníků Svorada vyznavače a Benedikta mučedníka (Maur 

z Pětikostelí) 

ed. et transl. MILADINOV, Marina, in: KLANICZAY, Gábor (ed.), Vitae 

Sanctorum Aetatis Conversionis Europae Centralis (Saec.X-XI): Saints of the 

Christianization Age of Central Europe (Tenth-Eleventh Centuries), Budapest-

New York 2013, s. 326-337. 
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ŽSR = Život svatého Romualda (Petr Damiani) 

ed. TABACCO, Giovanni, Petri Damiani Vita Beati Romualdi, Fonti per la storia 

d’Italia XCIV, Roma 1957. 

ŽSU = Život svatého Ulricha (Gerhard z Augsburgu) 

ed. et transl. BERSCHIN, Walter, HÄSE, Angelika (ed.), Gerhard von Augsburg, 

Vita Sancti Uodalrici: Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich, 

Heidelberg 1993. 

ŽSW = Život svatého Wolfganga (Otloh z Řezna) 

ed. WAITZ, Georg, in: PERTZ, Georg Heinrich (ed.), MGH SS IV, Hannover 

1841, s. 525-542. 

ŽUV = Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily (Kristián) 

ed. et transl. LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav (ed.), Kristiánova legenda: Život a 

umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily, Praha 1978. 

ŽVB1 a ŽVB2 = Život svatého Vojtěcha, pražského biskupa (též Nascitur purpureus flos; 

Bruno z Querfurtu); 1. a 2. redakce 

ed. KARWASIŃSKA, Jadwiga, Św. Wojciecha biskupa i męczennika żywot drugi 

napisany przez Brunona z Kwerfurtu, MPH nova series IV/2, Warszawa 1969. 

ŽVC = Život svatého Vojtěcha, pražského biskupa (též Est locus či Vita prior; Jan 

Canaparius) 

ed. KARWASIŃSKA, Jadwiga, ed. et transl. GAŞPAR, Cristian-Nicolae, in: 

KLANICZAY, Gábor (ed.), Vitae Sanctorum Aetatis Conversionis Europae 

Centralis (Saec.X-XI): Saints of the Christianization Age of Central Europe 

(Tenth-Eleventh Centuries), Budapest-New York 2013, s. 96-181. 

ŽVK = Život Václava, knížete českého (Gumpold) 

ed. EMLER, Josef, transl. ZOUBEK, František J., in: EMLER, Josef (ed.), FRB I, 

Praha 1873, s. 146-166. 
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Sbírky pramenů a použité zkratky: 

CDB 

FRIEDRICH, Gustav (ed.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I 

(805-1197), Praha 1904. 

DHA 

GYÖRFFY, György (ed.), Diplomata Hungariae antiquissima: Accedunt 

epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia I: (ab anno 1000 usque ad 

annum 1131), Budapest 1992. 

MGH 

 Monumenta Germaniae Historica [online na www.dmgh.de, kde i další zkratky] 

MMFH 

 Magnae Moraviae Fontes Historici I-V, Praha-Brno 1966-1971. 

MPH 

 Monumenta Poloniae Historica (různé díly citované zvlášť) 

SRH 

SZENTPÉTERY, Imre (ed.), Scriptores rerum Hungaricarum I-II, Budapest 

1937-1938. 
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