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1. Úvod 

Tradiční zkoumání české středověké historie vychází hlavně z  pramenů české 

provenience. Pokládám však za velmi důležité pokusit se o náhled na české dějiny i 

z pohledu zahraničních dějepisců. Zmínek o českých zemích nacházíme v zahraničních 

pramenech nemálo. Chronologicky nejstarším materiálem jsou Anály fuldské
1
, které 

popisují dějiny území Východofrancké říše přibližně v letech 714–822. Pro dějiny období 

posledních panovníků z rodu Přemyslovců se můžeme opřít například o informace 

z Kolmarské kroniky
2
 a samozřejmě také Rýmované kroniky Otachera Štýrského

3
, která 

bude tvořit základ mého textu. 

Jak již název mé bakalářské práce (Čeští králové očima Otachera Štýrského) 

napovídá, ráda bych se pokusila přiblížit české dějiny optikou zahraničního pramene, 

kterou budu srovnávat s dalšími prameny, tentokráte povětšinou české provenience. 

V případě Rýmované kroniky Otachera Štýrského se jedná o pramen, který vznikl na území 

dnešního Rakouska a je psaný ve střední horní němčině. Jedná se o pramen, jemuž je 

propůjčena pozoruhodnost, jednak formou jazyka, kterým je psaný, a pak též svým 

rozsahem a množstvím informací různých úrovní, které obsahuje. Právě rozsah tvoří z 

„Otachera“ pramen využitelný pro mnoho témat a nabízející mnoho různých náhledů i úhlů 

pohledu a zároveň pisateli jaksi zabraňující, aby informace, které čerpá z textu štýrského 

kronikáře, interpretoval taktéž jinak než ze široka.  

Otacher Štýrský ve své rozsháhlé kronice, která obsahuje na 98 000 veršů
4
, zmiňuje 

šest českých králů: Václava I., Přemysla Otakara II., Václava II., Václava III., Rudolfa 

Habsburského a Jindřicha Korutanského. Každému z nich věnuje pozornost v jiném 

rozměru. Václava I. nevystavuje žádné podrobné charakteristice ani subjektivnímu 

hodnocení, Přemysla Otakara II. hodnotí velice negativně, Václava II. nemá zrovna 

v lásce, ale necítí k němu takovou zášť jako k jeho otci, Václava III. zmiňuje jen letmo a 

k posledním dvěma panovníkům, které do své kroniky zahrnul, zachovává neutrální vztah. 

                                                           
1
 Annales Fuldenses, in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum 

scholium, ed. G. H. Pertz – F. Kurze, Hannover 1891. 

Nejstarším pramenem, který je tradičně zmiňován ve vztahu k českým zemím, je tzv. Fredegarova kronika. 

Ta však obsahuje pouze marginální zmínku o Sámově říši, která se měla rozkládat na českém území.  

Scriptores rerum Merovingiarum II., in: Monumenta Germaniae historica, ed. B. Krusch, Hannover 1888. 
2
 Chronicon Colmariense, in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores XVII, ed. G. H. Pertz, Hannover 

1861, s. 240–270. 
3
 Ottokars österreichische Reimchronik, ed. von Joseph Seemüller, Hannover 1893. 

4
 LOEHR, Maja: Der Steirische Reimchronist: her Otacher ouz der Geul, in: Mittelungen des Instituts für 

österreichische Geschichitsforschung 51, 1937, s. 94. 
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Za úkol své práce si kladu jednak obecnější představení autora i textu a poté analýzu 

tří slavností – svatby, korunovace a říšského sněmu. V závěrečné kapitole se pokusím 

přiblížit kontext dějepisectví doby Otachera Štýrského. Na tomto místě bych ráda odkázala 

na Dušana Třeštíka a jeho knihu Mysliti dějiny, ve které nám připomíná, že „náš svět nelze 

vidět jedněmi brýlemi, nýbrž mnohými.“ Myslím, že toto tvrzení platí nejen o světě, ale i o 

dějinách. Právě proto bych se ráda pokusila o náhled na nevšední události posledních králů 

z rodu Přemyslovců komparativní metodou. Strukturu mé práce tvoří obraz třech 

mimořádných událostí v životě vrcholně středověkých přemyslovských králů: svatby, 

korunovace, říšského sněmu. Budu porovnávat jejich líčení v Rýmované kronice Otachera 

Štýrského a v jiném soudobém prameni. Další pramen bude vždy představen u konkrétní 

kapitoly. Nekladu si za úkol podrobný prosopografický popis každé ze slavností. Zajímá 

mě obraz slavností a optika kronikáře, který byl příslušníkem nižší štýrské šlechty.  

Věřím, že porovnání jedné z nejrozsáhlejších kronik středoevropského vrcholného 

středověku s dalšími prameny bude přínosné a inspirativní pro případné čtenáře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

2. Prameny a literatura 

2.1  Prameny 

2.1.1 Rýmovaná kronika Otachera Štýrského 

Jak již bylo řečeno v úvodu, základní, nikoliv však jediný pramen, o který se má 

bakalářská práce opírá, představuje Rýmovaná kronika Otachera Štýrského
5
. Kronika 

obsahuje necelých 100 000 veršů v 830 kapitolách. Dílo začíná vymřením 

Babenberků roku 1246 a končí rokem 1309.  

Rukopisy 

Nejdříve je nutné zdůraznit, že originální Otacherův text je nezvěstný. Dílo se 

dochovalo v osmi rukopisech, žádný však není kompletní. Všechny tyto rukopisy 

pocházejí z pozdního 14. století a z počátku století patnáctého. Dva z těchto rukopisů jsou 

deponovány ve Vídeňské národní knihovně.
6
 Další, třetí, rukopis se skládá ze čtyř částí, 

které byly objeveny nezávisle na sobě. Zvláštnost těchto zlomků spočívá nejen v jejich 

roztříštěnosti, ale i v tom, že text je napsán na pergamenu. Zlomky jsou podle Josefa 

Seemüllera označeny K, G, B a J
7
. Další čtyři rukopisy se nalézají v menších městech na 

území států, jejichž úředním jazykem je němčina. Jeden z nich se nachází v klášterní 

knihovně v Admontu ve Štýrsku, je napsán na papíře celkem na 322 listech o rozměrech 41 

x 29 centimetrů a pochází z 15. století. Dalším rukopisem se může pyšnit knihovna 

v německém Wolfenbüttelu.
8
 Na území Německa je ještě jeden rukopis, opět z 15. století, 

nachází se v Jeně. Další rukopis, pocházející zcela nepřekvapivě ze století patnáctého, je 

                                                           
5
 Pracovala jsem s vydáním z roku 1893 (Ottokars österreichische Rheimchronik, hg. von Joseph Seemüller, 

Hannover 1893.), které je dodnes poslední edicí tohoto pramene. Dále jen „Otacher“. 
6
 Starší z rukopisů vznikl patrně na přelomu 14. a 15. století, text je psán na papíře, celkem na 219 listech a 

rozměry rukopisu jsou 40,4 x 28,5 centimetrů. Tento text je opoznámkovaný, ovšem glosy pocházejí 

z pozdější doby, snad z konce 15. století. Další „vídeňský“ rukopis obsahuje celkem 212 listů, dosahuje 

rozměrů 40,5 x 28,5 centimetrů, podklad je též papír, avšak tento rukopis z vídeňské národní knihovny je o 

něco málo mladší, datujeme jej do 15. století.  
7
 Na první pohled podivná označení zlomků odpovídají jménům, resp. příjmením jednotlivých nálezců: K – 

Theodor von Karajan, G – Ludwig Gunzer, B – Julius Bogensberger, J – Anton von Jaksch. Historie 

samotných zlomků taktéž nebude nezajímavá. Část K našel Theodor von Karajan
7
 ve Vídni. Von Karajan se 

domníval, že tento dokument pochází z kapucínského kláštera v Klagenfurtu. Pergamen pochází z první 

poloviny 14. století, a jeho rozměry jsou 19 centimetrů do šířky a 27 centimetrů do výšky. Část označenou 

jako G nalezl roku 1879 Ludwig Gunzer v Klagenfurtu. Rozměry tohoto spisu jsou nejednotné, a to buď 17 x 

23 centimetrů, další pergamenové listy mají rozměry 20,5 x 23 centimetrů. Část B nalezl Julius Bogensberger 

ve Štýrském Hradci. Tato část se skládá ze samostatných listů o rozměrech 18, 6 x 18, 6 a 14,3 x 18,6 

centimetrů. Část poslední, označena jako J, byla nalezena v roce 1882, a objevitelem byl Anton von Jaksch.  
8
 Charakteristika tohoto exempláře je obdobná – původ je kladen do 15. století, velikost je 177 listů, jejichž 

rozměry jsou 19 x 13, 3 centumetrů.  
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v knihovně kláštera ve švýcarském St. Gallenu. Osudy posledního rukopisu jsou patrně 

nejzajímavější. Podle úvodu vydání z roku 1893
9
 se nachází v knihovně ve Stockolmu, 

podle Maji Loehr
10

 v univerzitní knihovně v Uppsale.
11

  

Nastínění charakteristiky díla 

Základní charakteristikou celého díla může být Otacherova zášť vůči všemu 

českému, vyjadřována rozmanitými prostředky. Ovšem ani kronikářova zášť či nenávist k 

„českému“ není stále stejná, dosahuje různé intenzity. V éře Přemysla Otakara II. je 

Otacher Štýrský tohoto panovníka velmi často osočuje, a to poměrně výrazně. 

Za úspěchem českého krále hledá náhodu či dokonce omyl, nepřisuzuje ho ani 

příslovečnému středověkému vrtkavému kolu fortuny. Pro líčení událostí spjatých 

s českým prostorem tvoří líčení vzestupu a pádu Přemysla Otakara II. páteř textu. 

Přemyslovský král je představen jako pyšná, tyranská, velmi sebejistá a sebevědomá 

osoba, jako člověk bezcharakterní, který mimo další hříchy potupně vypudil svou první, 

rakouskou manželku a českou mocí zamořoval střední Evropu, doslova od Krušných hor k 

Jadranu. Tomuto člověku se podle Otachera odvážně postavil nemajetný, ale všemi 

ctnostmi obdařený Rudolf Habsburský. Za vlády Václava II. Otacher Štýrský již nenapadá 

přímo českého krále, ale určitou zášť či podezřívavost vůči českému prostoru a 

přemyslovskému dvoru vyjadřuje jaksi mimoděk. Například si zakládá na podrobném 

líčení obřadů, například pražské korunovace Václava II. Z těchto částí kroniky čiší narážky 

na rozhazovačnost, marnotratnost či okázalost přemyslovského dvora.  

Zde se naskýtá i další otázka: Z jakého důvodu vlastně Otacher kroniku psal? Sám 

z vlastní iniciativy, nebo šlo o zakázku, ať někoho ze zástupců rakouské ministeriality nebo 

dokonce samotných Habsburků? Poslední možnosti by nahrával i fakt, že Otacher začal 

kroniku psát patrně až v roce 1305.
12

 Každopádně se můžeme s velkou jistotou domnívat, 

že Otacherův text byl primárně určen šlechtické vrstvě.
13

 

Nabízí se také otázka, proč Otacher Štýrský svou kroniku ukončil v roce 1309 a 

v psaní dále nepokračoval, ačkoliv žil dále minimálně ještě deset let. Nejprostším 

                                                           
9
 Otacher, s. X. 

10
 LOEHR, Maja: Der Steirische Reimchronist,s. 89–103.  

11
 Rozměry rukopisu jsou 21, 5 x 28, 5 centimetrů, obsahuje 214 papírových listů. 

12
 Otacher, Seemülerův úvod k edici 

13
 Více v kapitole 8. Fenomén veršovaných kronik na přelomu 13. a 14. století na příkladu Rýmované kroniky 

Otachera Štýrského a Kroniky tak řečeného Dalimila. 
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vysvětlením může být možnost, že Otacher prostě zemřel v době, kdy se v psaní kroniky 

dostal do roku 1309.
14

 

Obsah kroniky 

Obsah se skládá z vyprávění dějin římské říše, které začíná v Otacherově kronice 

rokem 1250, kdy zemřel císař Fridrich II. Štaufský a s ním skončila štaufská vláda na 

Sicílii, a končí volbou římského krále Jindřicha VII., což je rok 1308. Významnou součástí 

jsou dějiny Rakous a Štýrska od vymření Babenberků v roce 1246 do roku 1309, 

respektive 1310
15

, kdy došlo k povstání dolnorakouské šlechty a vídeňských měšťanů proti 

vévodovi Fridrichovi Sličnému. Pozornost je věnována i sousedním zemím – Salzbursku, 

Korutanům, Čechám, Uhrám a z části Polsku. Zahrnuje i kapitoly z francouzských dějin a 

vypráví o 7. křížové výpravě
16

 i o dobytí Akkonu v roce 1291, které de facto ukončilo 

období realizace křížových výprav do Svaté země.  

Podle Lexikonu německé literatury
17

 lze Otacherův text uměle rozdělit do čtyř 

částí. První, tedy verše 1–44578, obsahují shrnutí říšských dějin let 1250 až 1291, tedy od 

smrti císaře Fridricha II. do smrti Rudolfa I. Habsburského, vítěze od Moravského pole; 

dále zemské dějiny Rakous, Štýrska i jejich sousedních oblastí oné doby.
18

 Druhá část, 

ohraničena verši 44579–53866, je ve velké většině věnována právě pádu Akkonu v roce 

1291.
19

 Část třetí, tedy verše 53869–69002, zahrnující roky 1291–1297, se věnuje na rozdíl 

od části druhé událostem na evropském kontinentu. Najdeme zde popis událostí kolem 

salcburského biskupství, šlechtické nepokoje tamtéž i stručné dějiny Vídně. Kromě 

událostí, které se udály na území dnešního Rakouska (v terminologii Otacherovy doby by 

bylo vhodnější říci Salcburska a Rakous), lze v této části najít taktéž pasáž popisující 

francouzsko – flanderskou válku.
20

 Čtvrtá část, kterou lze považovat za závěrečnou, 

popisuje události let 1297 až 1309, například vražda admontského opata, zemské dějiny 

Rakous a Štýrska, z dějin Evropy události v Itálii a Francii. Pozornost je věnována také 

                                                           
14

 Více v kapitole 3.2 Otacherův úvod. 
15

 Otacher Štýrský řadí povstání šlechty do roku 1309, ale ono se protáhlo až do roku 1310, viz rakouské 

dějiny roku 1309, Ottokars österreichische Rheimchronik, hg. von Joseph Seemüller 1893, s. 1260–1277.  
16

 Sedmá křížová výprava, 1248–1254, v čele stál francouzský král Ludvík IX. 
17

 Die deutsche Literatur des Mittelalters Verfasserlexikon 7 (Obe-Reu), ed. Kurt Rut, Berlin 1989, s. 238–

245.  
18

 Tamtéž. 
19

 Tamtéž. 
20

 Tamtéž. 
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vymření arpádovské dynastie v Uhrách v roce 1301.
21

 Závěrečná pasáž obsahuje popis 

revolty dolnorakouské šlechty proti vévodovi Fridrichovi I. v roce 1309.
22

 

Další možnost, jak rozdělit kroniku, je dělení podle různých okruhů: události lze 

vymezit jednak chronologicky, dále například geograficky podle událostí na jednotlivých 

územích a tematicky, přičemž tato část může být rozdělena podle kategorie dějin šlechty 

nebo církve. 

Jak je vidět, Otacherova kronika díky svému širokému pojetí představuje významný 

pramen nejen pro politické dějiny, ale i pro dějiny kulturní, pro popis zvyků, pro dějiny 

šlechty.  

Filologický význam Otacherova díla 

Rýmovaná kronika Otachera Štýrského představuje také důležitý pramen 

z filologického hlediska. Je cenným dokladem němčiny začátku 14. století. Jedná se o 

takzvanou střední horní němčinu (das Mittelhochdeutsch), datovanou přibližně do let 

1050–1650. Střední horní němčinu lze dále rozdělit na ranou střední horní němčinu (die 

Frühmittelhochdeutsche) přibližně let 1050–1170, středohornoněmeckou klasiku (die 

mittelhochdeutsche Klassik) ohraničenou roky 1170–1230/50 a na pozdní horní němčinu 

(die Spätmittelhochdeutsche) datovanou přibližně lety 1250–1350.
23

  

Všeobecnou charakteristikou střední horní němčiny, do jejíž epochy Otacherův text 

spadá, je vymanění se psaní z rukou církve a přenesení písemné kultury na královské a 

knížecí dvory. Náměty literárních děl se začínají zesvětšťovat, vznikají hrdinské eposy, 

jako nové žánry můžeme uvést minnesang šířící se z jižní Francie a ve fázi pozdní horní 

němčiny divadelní hry.
24

  

Nedílnou součást písemné kultury tvořily i kroniky, jako například právě Rýmovaná 

kronika Otachera Štýrského. Dílo obsahuje přes 98 000 veršů. Metrická forma vychází 

z rytířské epiky, verše jsou tří až čtyřstopé. V samotném jazyku jsou patrné stopy štýrského 

dialektu.
25

  

                                                           
21

 Die deutsche Literatur des Mittelalters Verfasserlexikon 7 (Obe-Reu), ed. Kurt Rut, Berlin 1989, s. 238–

245. 
22

 Tamtéž. 
23

 HENNINGS, Thomas: Einführung in das Mittelhochdeutsche, Berlin 2012, s. 11–17.  
24

 Tamtéž, s. 13–17.  
25

 ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha 2011, s. 30. 
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Ani bohemismy, které Otacherova kronika obsahuje, nejsou nezajímavé, a mohou 

doložit vztah Otachera k českému prostředí, ať takové pouto bylo jakékoliv. Taková je 

zkomolenina české válečné písně „Hospodyne, pomiluj ny“ na „Gozpodina, pomyloyfo,
26

“ 

nebo dalšího českého vojenského pokřiku „Budějovice, Praha!“ na „Budewezze, Broha!“
27

 

Tyto zkomoleniny se nacházejí v pasáži popisující bitvu na Moravském poli. 

Nastínění recepce díla 

Hodnotit Otacherův odkaz není snadné. Bude třeba pokusit se dílo zhodnotit 

optikou středověkého patriotistického kronikáře. Ohledně otázky patriotismu se nabízí 

srovnání s literárním pramenem z českého prostředí, s Kronikou tak řečeného Dalimila. 

Lze říci, že toto dílo je stejně tak protiněmecké, jako je Otacher protičeský. Není 

nezajímavé, že poslední vydání kroniky Otachera Štýrského pochází z roku 1893.
28

 Navíc 

třeba zdůraznit, že kronika nebyla vydána na území tehdejšího Rakouska-Uherska, nýbrž 

v německém Hannoveru. Dosud nevyšlo dílo v žádné jiné edici ani překladu. Hledat 

vysvětlení proč tomu tak je, není snadné a patrně ani zcela možné. Snad lze příčiny tohoto 

faktu hledat v komplikovaném vývoji Rakouska ve 20. století a v obtížném hledání 

rakouské národní, nebo snad lépe řečeno státní, identity. V jistých dobách by mohlo být 

vydání protičeské a silně prorakousky zaměřené kroniky chápáno i jako provokace.  

Další důvod, proč dodnes používáme edici z roku 1893, je zcela prostý. Toto 

vydání je velmi kvalitní, obohacené o srozumitelný úvod a doslov a o mnohé komentáře a 

doplňující literaturu.  

Ve stěžejním díle českého národního dějepisectví, v Dějinách národa českého w 

Čechách i w Moravě Františka Palackého, se s Otacherem setkáváme taktéž, není však 

nazýván Otacherem Štýrským ani Otacherem ouz der Geul
29

, nýbrž Horneckem. Přídomek 

Horneck patrně převzal z dramatu Franze Grillparzera, který kronikáře takto nazývá.
30

 

Zajímavé je, že Palacký ve svém monumentálním díle Dějiny národa českého w Čechách i 

w Moravě zmínil pouze jedenkrát, a to přímo „…starší kronikáři Rakauští, wedeni 

Ottokarem Horneckem…“, nicméně z jeho kroniky vycházel při líčení korunovace Václava 

II. Zmiňuje veškerý inventář i přítomné osoby navlas stejně jako Otacher Štýrský: „… lev 

                                                           
26

 Otacher, s. 214. 
27

 Otacher, s. 213. 
28

 Ottokars österreichische Rheimchronik, hg. von Joseph Seemüller, Hannover 1893. 
29

 Otacher Štýrský je nazýván v literatuře občas jako Otacher ouz der Geul (viz např. Loehr, Maja: Der 

Steirische Reimchronist.). Přídomek „ouz der Geul“ odkazuje na městečko Gaal ve Štýrsku. 
30

 Viz část Bádání kolem Otacherova textu 
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na štítě skládal se z perel na dně zlatém, se čtyřmi welikými rubíny, co pazoury na nohou 

jeho…“ „…nade wšechno byly prsteny a šperky krále a klobouk králůw, wše prý tak drahé, 

že nikdou netraufal si udáwati cenu jejich…“
31

 František Palacký však odsuzoval kroniku 

Otachera Štýrského jako dějepisný román, a styl štýrského kronikáře snad docela dobře 

sám charakterizoval: „Děje a osoby, jež [Otacher Štýrský] líčí, nabývají u něho plné 

živosti, okrouhlosti a významu cele člověckého, tudíž poetického, an volí barvy k obrazům 

svým ne tak z podání a předmětu, jako raději z citu a fantasie své, utvořiv sobě o nich 

představy dle osobních dojmův a náklonností. Proto také ku porozumění a k objasnění řečí 

jeho nepotřebí žádných dokladův odjinud: tvoříť ony všude zvláštní ukončený celek svůj, 

postačují sobě samy, a jsou srozumitelny samy sebou. […] Ale ve všem tom spatřiti jest jen 

subjektivný více méně libovolný útvar spisovatelův, jemuž nedostává se objektovně 

platnosti. Jest to, jedním slovem říkaje, dílo v podstatě své básnické, a nikoliv 

dějepravné.“
32

  

Když se nad výše uvedenou citací zamyslíme, je až paradoxní, že styl Otachera 

Štýrského je charakteristický i pro Palackého.  

Srovnání textu Palackého a samotného Otachera na konkrétním příkladu bude 

možné na následujících stránkách, ve větší míře u korunovace Václava II. na českého 

krále, jelikož předpokládám, že Palacký při popisu Václavovy korunovace v roce 1297 

vycházel právě převážně z líčení štýrského kronikáře.  

Bádání kolem Otachera 

Prvním badatelem, jenž Otacherovu kroniku odborněji zkoumal, byl humanista 

Wolfgang Lazius v 16. století.
33

 V 18. století se textem zabýval benediktin Hieronymus 

Pez,
34

 z jehož bádání patrně kroniku znal rakouský dramatik Franz Grillparzerer (1791 – 

1872), který sepsal divadelní hru Königs Ottokars Glück und Ende.
35

 Patrně netřeba 

zdůrazňovat, že jde o drama velmi tendenční.  

 

                                                           
31

 PALACKÝ, František: Dějiny národu českého w Čechách a w Moravě II. / I., Praha 1877, s. 276. 
32

 ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 

2011, s. 35. 
33

 Otacher, s. IX. 
34

 Otacher, s. LXXV. 
35

 GRILLPARZER, Franz: König Ottokars Glück und Ende. Trauenspiel in fünf Aufzügen, in: Grillparzer, 

Franz: Dramatische Werke in vier Bänden, Berlin – Leipzig 1902. 
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Může být tématem do diskuze, zda lze nalézt kontinuitu mezi Otacherovým 

patriotismem a moderním Štýrskem, které vždy, nebo minimálně od devatenáctého století, 

představovalo silnou baštu rakouského němectví, rakouského vlastenectví. Štýrsko vždy 

platilo za nejnacionálnější rakouskou spolkovou zemi.
36

 

Pro dnešní badatele představuje největší oporu, co se bádání kolem kroniky 

štýrského kronikáře týká, vydání z roku 1893, na kterém má největší zásluhy Joseph 

Seemüller. Seemüller však na tomto vydání nepracoval sám, to je zcela pochopitelné. 

Nápomocný mu byl například Josef von Hormayer i mnozí další. 

2.1.2 Další prameny 

K dalším pramenům, z jejichž studia jsem při svém bádání vycházela, patří již 

pouze prameny české provenience. Byly to tyto: Kronika zbraslavská
37

, Kronika Františka 

Pražského
38

, Dalimilova kronika
39

 a Kroniky Kosmových pokračovatelů
40

. Pro výzkum 

českých středověkých dějin je nezbytnou pomůckou taktéž ediční řada známá pod zkratkou 

FRB
41

. 

Zbraslavská kronika představuje pro výzkum českých středověkých dějin nejen 

populární, ale i velmi hodnotný pramen. Byla sepsána přibližně v letech 1311–1339 a je 

dílem cisterciáckých opatů Oty Durynského a Petra Žitavského z cisterciáckého kláštera na 

Zbraslavi. Kroniku zbraslavskou je možné v některých pasážích s Otacharem srovnat, 

například v pasáži pojednávající o korunovaci Václava II. Zároveň stejně jako Otacher 

straní Habsburkům, Petr Žitavský stojí na straně Přemyslovců.
42

 

Kronika Františka Pražského představuje přehled dějin Českého království, který 

byl sepsán pro určitou sociální vrstvu. Jednu z podobností Pražského Kroniky představuje 

například nepříliš laskavá charakteristika Jana Lucemburského. František Pražský napsal 

                                                           
36

 mj. TREMEL, Ferdinand: Land an der Grenze. Eine Geschichte der Steiermark, Graz 1966. nebo 

Steiermark. Die Überwindung der Periphetie, hgg. Ableitinger, Alfred, Binder A. Dieter, Wien – Köln – 

Weimar 2002. 
37

 Chronicon Aulae Regiae, ed. Fiala, Zdeněk, Praha 1975. 
38

 Chronici Francisci Pragensi – kronika Františka Pražského, ed. Zachová, Jana, Praha 1998. 
39

 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, ed. Zachová, Jana, Praha 1995. 
40

 Pokračovatelé Kosmovi, ed. Fiala, Zdeněk, Praha 1974. 
41

 Fontes rerum bohemicarum II/2, ed. Emler, Josef, Praha 1875. 
42

 Chronicon Aulae Regiae, ed. Fiala, Zdeněk, Praha 1975. 
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kroniku patrně na objednávku Karla IV. Tato kronika zahrnuje období od roku 1285 do 

roku 1353.
43

  

Určité srovnání „Dalimila“ s „Otacherem“ je možné. Stručnou srovnávací analýzu 

provedl již Michal Svatoš
44

. Ačkoliv je tato komparace do jisté míry proveditelná a bude jí 

v jedné z kapitol této práce věnován prostor. Lze se domnívat, že jak „Dalimil“, tak 

„Otacher“ pocházeli z řad nižší šlechty nebo z prostředí šlechtě velmi blízkému. Značný 

rozdíl však představuje rozsah obou kronik, přičemž Otacherovo dílo je daleko rozsáhlejší 

a komplexnější.
45

 Kronika Otachera Štýrského se neomezuje jen na prostor, který by šlo 

označit za kronikářovu vlast, tak, jak to činí Kronika Dalimilova, ale naopak, jak již bylo 

řečeno výše, obsahuje širokou paletu událostí z prostoru, který mohl být Otacherovi 

známý. 

Edice tzv. Kosmových pokračovatelů, editována roku 1974 Zdeňkem Fialou, 

obsahuje Kroniku mnicha sázavského a Letopis kanovníka vyšehradského. Lze z ní čerpat 

informace k událostem, které se odehrály mezi lety 1126 až 1320.
46

  

Další dvě publikace již nepředstavují komplexní prameny nebo kroniky, ale jsou 

soubory jednotlivých pramenů: 

Fontes rerum bohemicarum (FRB) představuje ediční řadu pramenů k českým 

dějinám a v případě mé práce představuje podpůrnou základnu informací. Použití FRB 

bude zmíněno při konkrétních pasážích.
47

 

Regesta Bohemiae nec non epistolaria et Moraviae (RBM) představuje edici 

diplomatických pramenů české provenience v podobě regestů, v mém případě jde rovněž o 

podpůrný pramen. Využívala jsem druhý svazek, Regesta diplomatica nec non epistolaria 

Bohemiae et Moraviae II. (1253–1310).
48

 

 

                                                           
43

 Chronicon Francisci Pragensis, in: Fontes rerum Bohemicarum. Series nova, tomus I., ed. Zachová, Jana, 

Praha 1997. 
44

 SVATOŠ, Michal: Přemysl Otakar II. ve světle štýrské rýmované kroniky Otachera ouz der Geul a české 

rýmované kroniky tzv. Dalimila, in: Folia historica Bohemica, Praha 1979, s. 244–251. 
45

 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, ed. Bláhová, Marie, Praha 1995. 
46

 Mnich sázavský, ed. Emler, Josef, in: Fontes rerum Bohemicarum II., Praha 1874, s. 238–269. Kanovník 

vyšehradský, ed. Emler, Josef, in: Fontes rerum Bohemicarum II., Praha 1874, s. 201–237.  
47

 Fontes rerum Bohemicarum IV., ed. Emler, Josef, Praha 1884. 
48

 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. (1253–1310), ed. Emler, Josef; III 

(1311–1333), ed. Emler, Josef; IV. (1333–1346), ed. Emler, Josef, Pragae 1882 – 1892; VI.3. ed. Mendl, 

Bedřich, Praha 1954. 
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2.2  Sekundární literatura 

Faktografickou oporou mi bylo nemálo publikací převážně v českém a německém 

jazyce. Základní z nich představím zde, a ostatní literatura, případně jednotlivé články a 

studie budou ještě zmíněny přímo u jednotlivých témat. 

2.2.1 Sekundární literatura v českém jazyce 

Ze staršího českého historického bádání je stále nutné zmínit Palackého Dějiny 

národa českého w Čechách a w Moravě
49

 knihu České dějiny II./1, Soumrak Přemyslovců 

a jejich dědictví
50

  od Josefa Šusty a v neposlední řadě Václava Novotného České dějiny 

I./4, Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253–1271)
51

. Nelze opomenout ani 

Dějiny Československé
52

 Josefa Pekaře. 

Dalším významným faktografickým pomocníkem mi bylo dílo Josefa Žemličky 

Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků
53

. Z novější české historiografie jsem využila 

například ještě dílo Josefa Kuthana Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, zakladatel a 

mecenáš
54

 nebo monografie Václava II. od Kateřiny Charvátové.
55

 

Z monografií se jedná o publikace dokumentující dějiny jednotlivých států. V mém 

případě se jednalo o Dějiny Rakouska
56

 z edice Lidových novin a o Dějiny Německa
57

 ze 

stejné edice. A samozřejmě také nesmím zapomenout na publikace z řady Velké dějiny 

zemí koruny České
58

. 

 

 

 

 

                                                           
49

 PALACKÝ, František: Dějiny národa českého w Čechách a w Moravě, Praha 1877. 
50

 ŠUSTA, Josef: České dějiny II./1, Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1935. 
51

 NOVOTNÝ, Václav: České dějiny I./4, Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253–1271), Praha 

1937.  
52

 PEKAŘ, Josef: Dějiny Československé, Praha 1921. 
53

 ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha 2011. 
54

 KUTHAN, Josef: Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, zakladatel a mecenáš, Praha 1993. 
55

 CHARVÁTOVÁ, Kateřina: Václav II., Praha 2007. 
56

 VEBER, Václav, HLAVAČKA, Milan, VOREL, Petr, POLÍVKA, Miroslav, WIHODA, Martin, 

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Dějiny Rakouska, Praha 2007. 
57

 MÜLLER, Helmut, KRIEGER, Karls-Friedrich, VOLLRATH, Hanna: Dějiny Německa, Praha 1995. 
58

 VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny zemí koruny české III., Praha – Litomyšl 2002. 
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2.2.2 Sekundární literatura v německém jazyce 

Výraznou složkou mé práce bylo studium různých zpracování rakouských dějin. Ze 

starších publikací je stále relevantní například Geschichte Österreichs.
59

 Ze současného 

výzkumu je velmi přínosným pramenem řada Österreichische Geschichte,
60

 ze které jsem 

konkrétně využila 3. a 4. svazek.  

Z monografií v německém jazyce je velmi výrazným prvkem v tomto tématu dílo 

Otakara Redlicha Rudolf von Habsburg
61

. 

V roce 1937 vyšla studie Maji Loehr, Der steirische Reimchronist: her Otacher ouz 

der Geul
62

. V regionálním časopise pro oblast Štýrska vyšel v roce 1986 článek Karin 

Hofbauer, Die Protagonisten der steirischen Politik an der Wende vom 13. zum 14. 

Jahrhundert. In der Dastellung der Steirischen Reimchronik Ottokar aus der Gaal
63

 ve 

kterém se autorka snaží postihnout obraz hlavních protagonistů územně středoevropské 

politiky přelomu 13. a 14. století podle Otachera Štýrského. Výzkum kolem samotného 

hlavního objektu kroniky Otachera Štýrského, českého krále Přemysla Otakara II., je v 

novějším rakouském bádání zastoupen publikací z roku 1979
64

.  

2.2.3 Publikace dokumentující vývoj německého jazyka 

Je pochopitelné, že většina filologických publikací pochází z německé provenience 

a česká jazyková či cizojazyčná strana je zastoupena jen minimálně nebo vůbec.  

Z českých publikací lze zmínit a použít Stručný raně novohornoněmecký glosář 

k pramenům z českých zemí
65

. Jeho nepopiratelnou výhodou je dvojjazyčnost, ovšem 

poněkud omezující je jeho zaměření na prameny z oblasti českých zemí a také jeho 

zaměření je poněkud novější než doba, ve které vznikla Otacherova rýmovaná kronika. 

                                                           
59

 REDLICH, Otakar, HUBER, Alfons: Geschichte Österreichs, Innsbruck 1885. 
60

 Z řady „Österreichische Geschichte“ jsem využila 3. a 4. Svazek: DOPSCH, Hans, BRUNNER, Karl, 

WELTIN, Maximilian: Österreichische Geschichte 1122–1278, Bd. 3, Die Länder und das Reich, der 

Ostalpenraum im Hochmittelalter, Wien 1999 a DOPSCH, Heinz, BRUNNER, Karl,  WELTIN, 

Maximilian.: Österreichische Geschichte 1278–1411, Bd. 4, Fürst und Land im Spätmittelalter, Wien 1999. 
61

 REDLICH, Otakar: Rudolf von Habsburg, Innsbruck 1995. 
62

 LOEHR, Maja: Der Steirische Reimchronist.  
63

 HOFBAUER, Karin: Die Protagonisten der steirischen Politik an der Wende vom 13. zum 14. 

Jahrhundert. In der Darstellung der Steirischen Reimchronik Ottokars aus der Gaal, in: Zeitschrift des 

historischen Vereines für Steiermark, hgg. Posch, Fritz, Pferschy, Gerhard, Graz 1986. 
64

 Ottokar-Forschungen, edd. von Kustering, Andreas und Weltin, Maximilian, Wien 1979 – Jahrbuch für 

Landeskunde von Niederösterreich, Neue Folge 44/45. 
65

 BOKOVÁ, Hildegard, SPÁČILOVÁ, Libuše: Stručný raně novohornoněmecký glosář k pramenům 

z českých zemí, Olomouc 2003. 
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Učebním textem k problematice středověké podoby německého jazyka je například 

Historický vývoj němčiny
66

.   

Ze slovníků středověké němčiny vzniklých v jazykově německém prostředí je 

všeobecně velmi užívaný slovník Beate Hennig Kleines Mittelhochdeutsches 

Wörterbuch
67

.  

Faktografickou oporu představuje rovněž mnoho středoněmeckých mluvnic a 

gramatik, kterou zastupuje Einführung in das Mittelhochdeutsche
68

.  

Z literárně – historického hlediska představuje dobré doplnění dříve získaných 

informací kniha Ursuly Liebertz-Grün, Das andere Mittelalter. Erzählte Geschichte und 

Geschichtserkenntnis um 1300. Studien zu Ottokar von Steinmark, Jans Enikel, Seifried 

Helbling
69

. Jedná se o komparaci tří středověkých literárních pramenů v německém jazyce: 

Nejprve Otachera Štýrského, po něm následuje dílo vídeňského měšťana Janse Enikela
70

 (v 

pramenech zaznamenán 1271–1302). Enikel je autorem dvou relativně samostatných 

kronik, tzv. Weltchronik obsahující biblické příběhy, antické dějiny a končí smrtí Fridricha 

II., a dále tzv. Fürstenbuch obsahující rakouské dějiny let 1025–1246, který obsahuje 

například bitvu u Litavy roku 1246, kde zahynul Fridrich II.
71

 Třetí figurou je Seifried 

Helbling, rakouský rytíř narozený kolem roku 1230, autor 15 didakticko-satirických básní.   

Najít literaturu vztahující se k Otacheru Štýrskému v jiných jazycích je obtížnější, 

ale možné. V české novější literatuře se otázkou středověkého kronikářství zabývá Marie 

Bláhová.
72

 Z francouzské historiografie lze Otacherovu stopu najít v díle Bernarda 

Guenéeho, Histoire et culture historique dans l´Occident medieval.
73

  

 

                                                           
66

 MASAŘÍK, Zdeněk: Historický vývoj němčiny, Praha 1966. 
67

 HENNIG, Beate: Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Tübingen 2001. 
68

 HENNIGS, Thordis: Einführung in das Mittelhochdeutsche von T. Hennigs, Berlin 2012. 
69

 LIEBERTZ-GRÜN, Ursula: Das andere Mittelalter. Erzählte Geshichte und Geschichtserkenntnis um 

1300. Studien zu Ottakar von Steinmark, Jans Enikel, Seifried Helbling, München 1984. 
70

 Jans Enikels Werke, hg. von Strauch, Philipp, Hannover und Leipzig 1900. 
71

 Jans Enikels se v části Fürstenbuch na Otachera patrně odvolává, praví, že nemůže zamlčet to, co nalezl 

v jiné kronice: Nu wil mîn zung niht verdagen / si well von Ôsterrîch sagen / und von dem werden Stîrlant / 

wan ich ez an der krônken vant. In: Jansen Enikles Fürstenbuch, MGH Dt. Chron. III., s. 599. (Jansen 

Enikels Werke. Weltchronik, in: Monumenta Germaniae historica, Deutsche Chroniken III., hg. von Strauch, 

Philipp, Hannover – Leipzig 1900.) 
72

 BLÁHOVÁ, Marie: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (3) v kontextu středověké historiografie 

latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, Praha 1995. 
73

 GEUNÉE, Bernard: Histoire et culture historique dans l´Occident médiéval, Paris 1980, s. 111.  

„C’est Ottakar de Styrie qui lâche en 1313 l’ambassade qu’il ramenait d’Aragon pour descendre le Rhin de 

Colmar à Neuss, puis aller en Flandre, puis aller à Erfurt, visitant à chaque étape archives et bibliothèques.“  



 

19 
 

3. Osobnost Otachera Štýrského 

3.1  Kronikář a šlechtic 

Kdo vlastně byl kronikář Otacher Štýrský? Zachovaly se nám určité informace o 

jeho životě, avšak jsou poměrně kusé. Víme, že pocházel z rakouského rodu Stretwickerů, 

který se hlásil do lenního okruhu biskupství v Seckau.
74

 Patřil k vrstvě původně 

nesvobodné ministeriality, která postupně vytlačovala staré hraběcí rody z jejich výsadních 

pozic.
75

 Stretwickerové patřili od roku 1240 do první poloviny 14. století k největším 

lenníkům biskupství v Seckau.
76

 Snad Otacherův otec Dietzmar založil linii, která měla 

vlastní významnější sídlo a přídomek „ouz der Geul“. Jde o dnešní městečko Gaal ve 

Štýrsku.  

Samotný Otacher mohl mít poměrně zajímavý život, snad zastával i jisté úřady ve 

světských činnostech. Už víme, že pocházel z nižší rakouské, přesněji štýrské šlechty, 

narodil se roku 1265 jako druhorozený syn Dietzmara ouz der Geul.
77

 Pak o něm zmínku 

v pramenech nacházíme v roce 1287
78

. Můžeme se jen domnívat, jaké mohl mít vzdělání, 

aby později mohl být básník a dějepisec. Je možné, že strávil nějaký čas jako páže u Otty 

z Lichtenštejnu.
79

 Učitelem Otachera byl pravděpodobně Konrád z Rottenburgu
80

, který 

předtím strávil nějaký čas na dvoře sicilského krále Manfreda. Napovídalo by tomu, že mu 

Otacher ve své kronice věnuje několik pozitivně zabarvených zmínek.  

                                                           
74

 Seckau leží v jižním výběžku pohoří Nízké Taury, v oblasti kolem 900 metrů nad mořem. První doklady o 

osídlení této oblasti jsou z doby keltské.  Samotný název Seckau je doložen v roce 1142, a to v listině 

salcburského arcibiskupa Konráda I., kde je psáno přímo „in loco Seccowe“. Samotný název snad pochází 

z latinského secare (česky sekat, německy schneiden), snad mohlo jít o oblast hojně zalesněnou, která byla 

vyklučena. Od roku 1218 bylo v Seckau sídlo biskupa. Klášter byl zrušen roku 1782, v souvislosti 

s josefínskými reformami, viz DOPSCH, Heinz, BRUNNER, Karl, WELTIN, Maximilian: Österreichische 

Geschichte 1122–1278, Bd. 3, Die Länder und das Reich, der Ostalpenraum im Hochmittelalter, Wien 1999, 

s. 59, 62, 71, 82, 100, 111, 215, 274, 292, 344, 362, 373. Taktéž FRIZBERG, Helmut: Seckauer Lehen im 

Bereich von Stocking, in: Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark, hgg. Posch, Fritz, Pferschy, 

Gerhard, Graz 1989, s. 77. 
75

 HOFBAUER, Karin: Die Protagonisten der steirischen Politik an der Wende vom 13. zum 14. 

Jahrhundert. In der Darstellung der Steirischen Reimchronik Ottokars aus der Gaal, in: Zeitschrift des 

historischen Vereines für Steiermark, hgg. Posch, Fritz, Pferschy, Gerhard, Graz 1986, s. 67–69, 79–81.  
76

 LOEHR, Maja: Der Steirische Reimchronist. 
77

 Tamtéž, s. 38. 
78

 Tamtéž, s. 39. 
79

 Sám Otacher jej ve svých verších nazývá mîn her Ott von Liehtensteine, viz Otacher, s. 107, verš 8120.  
80

 Miester Kuonrât von Rôtenburg, viz Otacher, s. 5, verš 324. 
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Víme, že Otacher Štýrský byl ženatý. Jeho manželka se jmenovala Alžběta 

(Elizabeth), snad pocházela z rytířského rodu pánů z Kainachu.
81

 Z manželství vzešli tři 

synové a jedna dcera.  

Určit datum Otacherovy smrti se nám asi nepodaří přesně. Naposledy je jako žijící 

zmiňovaný 13. července 1319.  Podle úmrtní knihy zemřel 27. září, ale rok není uveden. 

15. ledna 1322 je jeho žena Alžběta uvedena jako vdova. Takže s největší 

pravděpodobností Otacher zemřel 27. září 1319, 1320 nebo 1321
82

. Fakt, že nemůžeme 

určit přesně rok básníkova úmrtí, není zas takovým překvapením, protože klášterní 

nekrologia ve většině případů zaznamenávala pouze datum úmrtí, tedy den a měsíc, bez 

roku. Tento zápis neznamenal chybu písaře, ale sloužil klášteru pro orientaci, za koho má 

být v určitý den sloužena zádušní mše. Otacher je pohřben kdesi v katedrále v Seckau. 

Dnes jej tam připomíná novodobá, nejspíše barokní náhrobní deska, ovšem prostor jejího 

umístění se s místem, kde je Otacher pohřben, neshoduje.  

Jak je zřejmé, Otachera Štýrského však nejvíce proslavila jeho rozsáhlá veršovaná 

kronika. V odborné literatuře bývá „Otacher Štýrský“ označován různě. V Seemüllerově 

studii k edici je kronikář pojmenován Ottokar,
83

 Horneck podle Palackého,
84

 nebo Otakar 

Štýrský
85

. Nejčastější je ovšem forma křestního jména Otacher - Otacher (Oûz der Geul)
86

, 

her Otacher (ouz der Geul)
87

, nebo jen Otacher (ouz der Geul)
88

.  

Formy „Otacher“ se budu držet i já, nejenom proto, že je v historiografii nejčastější, 

ale také proto, že v určitých pasážích lze takto na první pohled odlišit štýrského kronikáře a 

českého krále Přemysla Otakara II. 

 

                                                           
81

 LOEHR, Maja: Der Steirische Reimchronist: her Otacher ouz der Geul, s. 39. 
82

 viz nekrologium kláštera v Seckau, in Monumenta Germaniae Historica, Necrologia Germaniae, Tomus 

II., ed. Sigismundus Herzberg-Fränkel, Berolini MCMIV, s. 424: 27. 5. kal: „Otachari senioris de Gaeila er 

uxis sue, de quibus habemus in oblayo marcas, de quibus succedunt 2 marce dis er 1 dabus.“ 
83

 Ottokars österreichische Reimchronik, in: Monumenta Germaniae historica, Deutsche Chroniken 5/1-2, hg. 

von Joseph Seemüller, Hannoverae 1890. 

Také například HOFBAUER, Karin: Die Protagonisten der steirischen Politik an der Wende vom 13. zum 

14. Jahrhundert.  
84

 ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 

2011, s. 35–36.  
85

 IWAŃCZAK, Wojciech: Po stopách rytířských příběhů. Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století, 

Praha 2001, s. 61, 82–83.  
86

 BLÁHOVÁ, Marie: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (3) v kontextu středověké historiografie 

latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, Praha 1995, s. 48. 
87

 LOEHR, Maja: Der Steirische Reimchronist, s. 89–103.  
88

 ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II.. 
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3.2  Otacherův úvod 

Mezi kronikami své doby zaujímá Otacherův text význačné postavení, jak už bylo 

několikrát naznačeno. Stejně tak bylo řečeno, že o samotném autorovi toho víc nevíme, než 

víme. Zajímavé ovšem je, jak sám svou kroniku uvádí a co nám v několika řádcích 

prozrazuje. Úvod není nijak odlišný od jiných středověkých textů podobných žánrů. Autor 

zařazuje své dílo chronologicky – sît keiser Fridrichs zîten
89

 – od časů císaře Fridricha k 

unz an den lesten keiser Friedrichen
90

– do posledního císaře Fridricha.  

Ve středověkých, převážně teologických textech, lze nalézt proroctví o posledním, 

„apokalyptickém“ císaři Fridrichovi, po jehož vládě měla následovat apokalypsa a 

nadvláda Antikrista.
91

 Kronika Otachera Štýrského je dávána do souvislosti s proroctvím 

Veniet aquila, ve kterém je řečena podobná předpověď, a je zřejmě vztahována 

k Fridrichovi (III.) Sličnému Habsburskému.
92

 Na základě výše uvedeného verše by šlo 

předpokládat, že Otacher svou kroniku chtěl psát dál, dokud by mohl, nikoliv tedy jen do 

roku 1309, jak se mu to nakonec za nevyjasněných okolností podařilo.  

Dále Otacher Štýrský zmiňuje svou neschopnost a varuje čtenáře před možnými 

nepřesnostmi či chybami, které byly zaviněny například jeho neznalostí daných událostí. 

Snad zde jde o typické „sebemrskačství“ středověkých kronikářů, kteří záměrně svá díla 

shazovali. Zajímavou pasáží jsou řádky, ve kterých uvádí čím dál důležitější roli němčiny:  

Ve středohornoněmeckém originálu stojí toto: 

(verš 1 - 6): 

Von mîner kleinen kunst 

nam ich mich an ze suochen 

ûz den alten buochen 

keiser zal unde phaht 

und hân daz ze liehte brâht 

                                                           
89

 Otacher, s. 1, verš 38. 
90

 Otacher, s. 1, verš 55. 
91

 MÖHRING, Jannes: Der Weltkaiser der Endzeit. Entstehung, Wandel und Wirkung einer tausendjährigen 

Weissagung, Stuttgart 2000, s. 239–253.  
92

 Fridrich Sličný Habsburský (1314–1330) však na římského císaře korunován nikdy nebyl. 
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ze tiusche von latîn 
93

. 

 

S mým nepatrným uměním se pokusím sestavit s pomocí všech starých knih vyprávění o 

císařích a zákonech a přinést trochu světla převodem
94

 do němčiny z latiny. 

V těchto Otacherových úvodních verších se najde nemálo pozoruhodných míst. 

Bohužel, Otacher nám v něm o sobě samém mnohé neprozrazuje, spíše uvádí svá dobrá 

předsevzetí, která se týkají jeho práce při psaní. Zajímavá je pasáž, ve které autor 

podotýká, že jej prosili dlouho, než s prací začal, přičemž i to může souviset s výše 

uvedeným sebepodceňováním sebe sama, které nebylo pro středověké kronikáře netypické. 

Tento fakt by taktéž mohl nasvědčovat tomu, že Otacher psal kroniku na něčí objednávku, 

což bychom mohli vlastně s jistotou potvrdit. Dílo je příliš rozsáhlé, aby si psal jen sám pro 

sebe, a to navíc dělali jen někteří výjimeční intelektuálové, obvykle duchovní, a to ještě 

býval takový počin velmi neobvyklý. 

Tuto domněnku by mohly potvrzovat i poslední verše.
95

 V nich může upoutat taktéž 

naznačení vztahu němčiny a latiny, když si uvědomíme, že Otacher psal svůj text v době, 

kdy došlo k expanzi národních jazyků na úkor latiny. 

Na tomto místě by bylo vhodné položit si otázku, jaký mohl být tzv. modelový 

čtenář Otacherovy kroniky. Vzhledem k tomu, že dílo je psané ve verších, mohlo být 

určeno k přednesu na dvorech, neboť text v řeči vázané se poslouchá a případně 

zapamatovává lépe než text v řeči nevázané. Této hypotéze by odpovídalo i velké množství 

pasáží, ve kterých je líčena nádhera cizího dvorského prostředí
96

 a také využití literární 

expresivity u dramatických scén, jako je například bitva na Moravském poli
97

, kterou 

Otacher Štýrský, stejně jako později František Palacký
98

 spojuje s působivými obrazy, 

například: „Nesmírným množstvím mrtvol lidských i koňských zacpala se řeka na několika 

místech tak, že vítězové přes ni jako přes nějaký most prý se hrnuly.“
99
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 Otacher, s. 1. 
94

  Výraz „převod“ se mi zdá vhodnější než výraz „překlad“. Otacher Štýrský pravděpodobně přímo žádné 

texty nepřekládal, jen z nich informace přejímal.  
95

 Otacher, s. 1. 
96

 viz níže, hlavně kapitoly Svatba Kunhuty Braniborské s Bélou Uherským a Korunovace Václava II. 
97

 Otacher, s. 165–222.   
98

 více viz část Nastínění charakteristiky díla 
99

 ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění, Palackého dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 

2011, s. 36. 



 

23 
 

Tato fakta potvrzují mou domněnku, že Otachrova kronika byla opravdu primárně 

určena pro šlechtické prostředí.
100

  

Pro lepší představu lze připomenout expanzi českého jazyka, ke které došlo 

v písemné kultuře až na přelomu 13. a 14. století, tedy ve stejné době, do které datujeme 

dílo Otachera Štýrského. Předtím představovala čeština především jazyk lidových vrstev, 

ačkoliv se již v 11. nebo 12. století setkáváme s tzv. bohemiky, což jsou ojedinělá česká 

slova v jinak latinských textech. Dalším jazykovým projevem jsou tzv. glosy, což jsou 

poznámky na okrajích nebo mezi řádky latinských rukopisů
101

.  

S nejstaršími písemnými památkami v německém jazyce je to poněkud 

komplikovanější, již proto, že nejstarší německé texty jsou daleko starší, než ty české – 

pochází již z doby okolo poloviny 8. století, neboť rokem 750 datujeme psanou starou 

horní němčinu. První německou knihou je Abrogans, latinsko – starohornoněmecký glosář 

vzniklý přibližně roku 765 v klášteře Freising v Bavorsku. První dílo, řekněme snad 

světsko – heroické, Píseň o Hildebrantovi, pochází z přelomu století osmého a devátého. 

Od roku 1050, od kterého je datována střední horní němčina, jsou již literární díla nejen 

církevních, ale i světských žánrů, zcela běžná. Pro představu lze uvést například německý 

minnesang a jeho zástupce, kterými jsou například Walther von der Vogelweide (1170–

1230) nebo Gottfried von Straβbourg (zemřel 1210), a dalším světským žánrem je hrdinská 

a rytířská epika, zastoupená mimo jiné eposy jako jsou Píseň o Nibelunzích, Parzival nebo 

Tristan
102

. 
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 K této problematice více viz kapitola 8. Fenomén veršovaných kronik na přelomu 13. a 14. století na 

příkladu Rýmované kroniky Otachera Štýrského a Kroniky tak řečeného Dalimila. 
101

 BLÁHOVÁ, Marie: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (3) v kontextu středověké historiografie 

latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, Praha 1995, s. 118 nn. 
102

 HENNIGS,Thordis: Einführung in das Mittelhochdeutsche, Berlin 2012, s. 12–16.   
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4. Slavnosti Přemyslovců 

V kronice Otachera Štýrského je vylíčeno nemálo „slavností“. Jako slavnost lze 

označit nějakou událost, které se vymykala či vlastně dodnes vymyká zvyklostem všedních 

dnů a byla (nebo dodnes také je) hodná nějakého zaznamenání, již kvůli svému průběhu, 

kvůli přítomným osobám a různým hostům, kvůli neobvyklé nádheře šatů nebo insignií, 

které byly na slavnosti k vidění.  

Ve své práci se budu zabývat slavnostmi hlavně na dvoře přemyslovském a v menší 

míře se vlastně dotýkám i událostí na dvoře babenberském, habsburském, a události, které 

se udály v Uhrách, neboť s přemyslovskými samozřejmě souvisí. Kromě dělení podle rodů 

bychom slavnosti mohli dále dělit podle jejich charakteristiky na svatby, námluvy, 

korunovace, což byly tedy slavnosti nejčastější, a dále se v kronice vyskytují další 

„nevšední“ události, například příjezdy panovníků nebo vyzvednutí ostatků.  

Zaměřila jsem se na tématiku slavností, protože se domnívám, že na tomto tématu 

lze poměrně dobře pozorovat, pro jaké publikum byl text určen. Líčení svateb, korunovací 

a sněmů mohlo být zajímavé pro osoby, kterým podobné události nebyly cizí. Tato 

hypotéza by podporovala tezi, že Otacherova rýmovaná kronika byla primárně určena pro 

šlechtické prostředí.
103

 

 

4.1  Terminologický exkurs: rituál, ceremonie? 

Již jsem naznačila, že není lehké tyto „slavnostní“ události vůbec nějak pojmenovat. 

Co je to vlastně rituál? Případně výše jmenovaná ceremonie, obyčej nebo zvyklost? 

Rozdělení těchto kategorií je zajisté relativní a závislé na kontextu. Pro účely výzkumu 

šlechtických slavností vrcholného středověku ve středověkém prostoru se lze opřít o 

terminologii vymezenou Alexem Michaelsem v článku „Le rituel pour le rituel“ oder wie 
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sinnlos sind Rituale?
104

, kterou pak převzala Pavlína Rychterová ve svém článku Rituál a 

ceremonie v medievistice
105

.  

Kriticky lze připomenout, že „je rituál v medievistice velmi často chápán jako 

opakované jednání stejného obsahu vydělené z každodennosti, se stejným či mírně 

modifikovaným aktérem a publikem, kteří nejsou přísně odděleny.“ Tato uměle vytvořená 

poučka ovšem nedává odpověď na otázku, „podle jakých hledisek odlišuje ten který autor 

rituál od ceremonie, obyčeje, zvyklosti, divadla nebo hry?“
106

  

          Zároveň oba dva autoři - Michaels i Rychterová - tvrdí, že rituál nebo takzvané 

rituální jednání musí totiž na rozdíl od obyčejné ceremonie obsahovat pět následujících 

komponent: Prvním je takzvaná příčinná proměna, která uvádí, že rituály jsou prováděny 

všude a jen a pouze tam a tehdy, kde se jedná o určitou zásadní proměnu původního stavu. 

Nejznámější jsou proměny stavu v rámci životních cyklů jedince: narození, iniciace, 

svatba, smrt. Druhou komponentou je kritérium takzvaného formálního usnesení, z čehož 

vyplývá, že například spontánní oslava důležitého jubilea ještě není žádným rituálem, 

ačkoliv by podmínka příčinné proměnné splněna byla, a to z toho důvodu, že každé jednání 

je z hlediska jedince v zásadě mnohoznačné. Rituál musí být jednoznačný, všichni aktéři i 

diváci, nejenom ústřední aktér, musí mít na mysli totéž.
107

 Třetí komponentu představuje 

formalizovanost jednání zaručující jeho napodobitelnost, tudíž i opakovatelnost. Čtvrtou 

komponentu rituálu tvoří jeho společenská funkce, jako je například produkce i reprodukce 

solidarity, hierarchie, kontroly a norem. Pátá komponenta rituálu je pak přisuzována 

transcendentálnímu charakteru rituálu, jenom tedy určité jednání je rituálem a ne „pouze“ 

ceremonií či obyčejem jenom tehdy, jestliže mu je aktéry a publikem přičítána 

transcendentální hodnota ve vztahu k tomu, co ta která společnost chápe jako svaté.  

         Jedná se dosud o pro středověk patrně nejpoužitelnější práci o problému rituálu jako 

analytické kategorie
108

.  
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         Definujeme-li rituál jako formalizované jednání s transcendentálním přesahem, pak 

můžeme například královskou korunovaci popsat jako akt, v němž je obřad probíhající 

před očima diváků zástupným znakem pro tzv. herofanii, neboli zjevení posvátného. 

Následné biskupovo či případně arcibiskupovo pomazání krále zde reprezentuje božské 

vyvolení, které je tímto způsobem zhmotněno a veřejně inscenováno
109

. 

          Výše bylo již řečeno, že svatba zajisté splňuje první komponentu rituálu, jedná se o 

zásadní proměnu původního stavu, ze svobodného jedince se stává ženatý muž nebo vdaná 

žena. Formální usnesení jakožto druhá komponenta bývá většinou splněno taktéž, svatba 

představuje plánovanou záležitost. Třetí komponenta, která vyžaduje formalizovanost 

jednání za účelem jeho pozdější nápodoby, je naplněna také, svatební obřady probíhaly 

podle určitých vzorů
110

. Čtvrtá komponenta vyžaduje jisté plnění určitých společenských 

funkcí, a to svatba plní taktéž. Pátá komponenta musí obsahovat „něco“, co společnost 

považuje za svaté. I tato podmínka je splněna, neboť manželství bylo, a stále je 

považována za církevní svátost. Na příkladě svatby lze dobře pozorovat, jak jsou naplněny 

všechny komponenty rituálu podle Michaelse. Snad tomu tak může být mimo jiné proto, že 

slavnost a rituál svatby patřil k životu všech společenských vrstev, ovšem u korunovace 

nebo říšského (ani žádného jiného) sněmu tomu tak nebylo. 

           Korunovace první komponentu rituálu, tedy nutnost proměny původního stavu, 

obsahuje. Z prostého prince či šlechtice se stává pomazaný, později korunovaný král 

s význačnějším společenským postavením. Druhá komponenta – formální usnesení – je 

splněna také, šlo o organizovanou akci. Třetí komponenta, která zajišťuje formalizované 

jednání, je samozřejmě naplněna také, to nám zajišťují mnohé korunovační řády
111

, byť se 

většinou dochovaly až z pozdější doby, než z konce 13. století. Čtvrtá komponenta 

vyžaduje naplnění jistých společenských funkcí, což zajišťuje již účel korunovace. 

Komponenta pátá je splněna taktéž. Korunovace zahrnuje sakrální legitimaci krále. Jedná 

se o určitý prvek, který společnost považovala za svaté.  

           Bude otázkou, zda je sněm jakékoliv úrovně rituálem. Komponenty totiž nejsou 

naplňovány. K nutnosti původního stavu nedochází. Jednáním a rokováním se z původních 

účastníků lidé jiné podstaty nestávají. Formální usnesení by být splněno mohlo, o 
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záležitosti organizované, plánované a formální se jednalo. Nebude patrně na místě ptát se, 

zda byla jednání na sněmu formalizovaná, ale do jaké míry byla formalizovaná. Velmi 

formalizované mohly být slavnostní příjezdy do měst nebo setkání panovníků, samotná 

jednání také, byť na jiné úrovni. Takové společenské funkce, jako svatba nebo korunovace 

sněm neposkytoval. Svaté, případně transcendentální prvky však sněm nepostrádá, ačkoliv 

by se to na první pohled zdát nemuselo. Domnívám se tedy, že první, čtvrtá a pátá 

komponenta rituálu u kategorie sněmu chybí, a nelze jej ve své celé podstatě považovat za 

rituál. Sněm není tedy rituálem, ale ceremonií. 

 

4.2  Rituály, ceremonie nebo nevšední události (nejen) Přemyslovců  

             Větší pozornost budu věnovat konkrétně třem událostem: svatbě a předcházejícím 

zásnubám nebo dětské svatbě Václava II. a Jitky-Guty Habsburské, pražské korunovaci 

Václava II. na českého krále, a říšskému sněmu v Norimberku v listopadu 1298. Tyto 

slavnosti nejsou rozhodně jediné, které Otacherova kronika obsahuje, nicméně patří k těm, 

které štýrský kronikář nejdůkladněji zpracoval.  

             Pozornost budu věnovat také svatbě Přemysla Otakara II. a Markéty Babenberské, 

ale v průbehu kapitoly se ukáže, že na tuto pasáž Otacherova textu je třeba nahlížet 

poněkud jinak. 

              Dále lze v jeho textu samozřejmě najít zmínky i o dalších svatbách: svatbě 

Getrudy Babenberské roku 1225, svatbě Rudolfa II. Habsburského a Blanky z Valois 

v roce 1291, nebo svatbě téhož Rudolfa a vdovy po Václavu II., Elišky Rejčky v roce 

1307. Jinou korunovací, o jejímž konání Otacher Štýrský také psal, byla weissenburská
112

 

korunovace Ladislava V., tedy českého krále Václava III. uherským králem v roce 1301. 

K popisovaným říšským sněmům patří například sněm konaný v roce 1274 v Norimberku 

nebo o rok později ve Würzburgu, případně výraznější pozornost bude věnována 

norimberskému sněmu v roce 1298. 
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5. Zásnuby a svatby Přemysla Otakara II. a Václava II.  

5.1  Teorie aneb cesta k manželství ve vrcholném středověku  

Při zpracovávání tohoto teoretického úvodu kapitoly mi bylo faktografickou oporou 

dílo Jeana-Claude Bologneho Svatby. Dějiny svatebních obřadů na západě
113

. Ze soudobé 

české historiografie lze jmenovat články s užším zaměřením, zajímavý pohled na 

problematiku svateb nabídl ve své studii Rituál královských svateb a zásnub
114

 Martin 

Nodl, který se v jedné ze svých statí věnoval i problematice rozvodu
115

. Jako další příklad 

lze uvést článek Františka Kubů Chebská svatba roku 1285
116

. V české medievistice téměř 

nenajdeme studie věnované přímo manželské problematice v období 13. a 14. století.
117

 Tři 

výše jmenované studie předsatvují vyjímku.
118

  

5.1.1 Zásnuby 

Podle tradice předchází dodnes svatbě zásnuby. Ve vrcholném středověku, hlavně 

tedy v kruzích šlechtických nebo královských, kam je má sonda zaměřena, se setkáváme i 

s jinými „předstupni“ manželství, jako může být například tzv. dětská svatba, o které bude 

řeč níže.  

Zásnuby se podobaly dřívějším tzv. sponsaliím
119

, obřadnostem, které byly odlišné 

nejen chronologicky, ale taktéž regionálně. Mohlo jít například o určité obdarování 

budoucí nevěsty nebo si snoubenci rozdělili koláč, případně vypili společně pohár vína. 

Případné zrušení zasnoubení bylo určitou překážkou pro rodiny obou nastávajících. Bratr 

nebo bratranec snoubence či snoubenky si nesměl vzít žádnou z příbuzných své potenciální 

nastávající, a to ani v případě, že k plánovanému sňatku nedošlo.  
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5.1.2 Předpokládané manželství, dětská svatba 

Ohledně středověkých svateb můžeme hovořit nejenom z nedostatku lepšího výrazu 

„běžném“ sňatku, ale i o takzvaném předpokládaném manželství a o dětské svatbě. 

V případě, že měli snoubenci spolu před svatbou sexuální styk, vzniklo mezi nimi takzvané 

předpokládané manželství a jejich svazek se tím stával nerozlučitelný, byť zatím nebyl 

právně stvrzen. Věkový práh pro dětský sňatek byla dle zvyklostí stanovena hranice sedmi 

let, což odpovídá například věku budoucího českého krále Václava II. a Jitky-Guty 

Habsburské při předpokládaných zásnubách u Jihlavy, o kterých bude ještě řeč později. 

V tomto věku mohl být uzavřen určitý předběžný manželský slib, smlouva o budoucím 

sňatku. Z právního hlediska bylo takto uzavřené manželství platné, jeho naplnění mohlo 

nastat ovšem až ve chvíli, kdy oba aktéři dospěli, přičemž za dospělost se u dívky pokládal 

věk dvanácti, u chlapce čtrnácti let.
120

 

5.1.3 Svatba 

Různé myšlenkové směry, různé skupiny osob v určitém čase i prostoru měly svůj 

vlastní výklad původu a účelu manželství, jímž nejprve podmiňoval a posléze i 

ospravedlňoval vznik této instituce. Pro stručný nástin problematiky středověké svatby je 

dobré zaměřit se na křesťanskou západní a střední Evropu. Časové vymezení se zde nabízí 

takřka samo – nástup křesťanské tradice způsobil v dějinách sňatků radikální zlom. 

Významnou inovací bylo, vlastně dodnes je, uznání monogamního manželství a jednotné 

svatební ceremonie. Z ideálu Kristovy lásky vyplývá taktéž myšlenka nerozlučitelnosti, 

což je v dějinách úkaz ojedinělý.
121

 

O jisté šíření těchto praktik se postarala již gregoriánská reforma v 11. století, další 

pravomoci a nařízení byly dějinným vývojem specifikovány. Pro uzavření sňatku ve 

vrcholném středověku platilo poměrně přísné vypočítávání příbuzenských stupňů. Tento 

zvyk znamenal i posun chápání incestu. Během 11. století začalo tohoto systému používat 

celé křesťanstvo. V roce 1059 se konal všeobecný koncil, který svolal papež Mikuláš II. 

Při tomto koncilu byla definována zásada sedmi stupňů: „Muž, který si vezme ženu do 

sedmého příbuzenského stupně, dostane od svého biskupa církevní příkaz, aby se jí zřekl. 

Neučiní-li tak, bude exkomunikován.“
122

 Systém sedmi příbuzenských stupňů vskutku 
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dlouhého trvání neměl, na čtvrtém lateránském koncilu v roce 1215 byl omezen na čtyři 

stupně.
123

 Příčinnou středověkých zákazů nebyla obava z míšení krve, jelikož o 

degenerativních účincích se ještě nevědělo. K přímému příbuzenství se tak připojuje 

příbuznost adoptivní (mezi dítětem a rodinou jeho adoptivních rodičů až do sedmého 

kanonického stupně), duchovní (mezi kmotry, kmotrami, kmotřenci a také jejich rodinami) 

a příbuznost vzniklá sňatkem (mezi manželem a rodinou jeho protějšku).
124

 Snad již bylo 

dostatečně naznačeno, že veškeré výše uvedené pravomoci patřily do rukou církvi. 

Na okraj je nutné poznamenat, že velká většina příkladů, o které se můžeme při 

studiu středověkých svateb a manželství opřít, pochází z vyšší společenské vrstvy, 

z období vrcholného středověku z vrstvy šlechtické. Jaká byla praxe mezi nižšími 

společenskými kruhy ve středoevropském prostoru, se můžeme kvůli nedostatečné 

pramenné základně pouze domnívat.  

Až do 12. století se manželství neobjevuje na seznamu svátostí vedle křtu, 

eucharistie či pokání, ačkoliv je třeba vzít v úvahu, že byla známá pasáž ze svatého Pavla, 

kde se manželství představuje jako tzv. sacramentum, neboli spis o trojím dobru 

manželství svatého Augustina, mezi nimiž také figuruje termín sacramentum
125

. Dnes 

vlastně do sedmi svátostí patří křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, svátost 

nemocných, manželství a kněžské svěcení.  

5.1.4 Rozvod  

Středověké křesťanství považovalo – a dnešní katolická církev vlastně dodnes 

považuje – manželství za nerozlučitelné
126

. Křesťanští pozdně antičtí císaři však rozvod 

dovolovali. V Bibli nalezneme taktéž určité zmírnění, které uvádí již evangelista Matouš, a 

to jistý „rozlukový lístek“, který měl manžel vystavit vyhnané ženě, aby tím její postavení 

úředně potvrdil. Raný středověk povoloval jako důvod k rozvodu pouze nevěru, a to tu ze 

strany manželky. Koncem 11. století mohly biskupské soudy povolit rozluku muže a ženy 

v jen velmi ojedinělých a přísně stanovených případech. Rozvod i nový sňatek se mohl 
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povolit například tehdy, když jeden z manželů vstoupil do řádu, a to dokonce i v případě, 

že předešlé manželství bylo završeno a narodily se z něj děti.
127

  

Kanonický slovník teprve od 13. století začal zřetelněji rozlišovat rozvod, rozluku a 

anulaci sňatku. Rozvod znamenal, či de facto dodnes znamená, přetržení manželských pout 

z důvodů, které vyšly najevo až po svatbě. V případě rozvodu byl ve vrcholném středověku 

nový sňatek možný, ovšem náboženské autority rozvod prakticky nepovolovaly. Rozvod 

Přemysla Otakara II. s Markétou Babenberskou je ve svém období a prostoru jednou 

z výjimek. Rozluka od stolu nebo od lože zachovává manželské pouto. Tím pádem žádný 

nový sňatek nemůže být uzavřen. Právním pozadím rozluk se zabývaly biskupské soudy. 

Nejčastější rozluka byla tzv. rozluka majetkového společenství (quoad bona), která 

z manželů podle výše uvedeného pravidla nesnímala manželskou povinnost, a udělovala se 

v případě vážných neshod mezi manžely, jako bylo například násilí nebo neodůvodnitelné 

plýtvání majetkem. Rozluka od stolu a lože se udělovala daleko vzácněji, v podstatě jen 

z důvodů cizoložství. Pod kategorií anulace sňatku se skrývá konstatování, že manželské 

pouto neexistuje z důvodů časově předcházejících svatbě, které při obřadu nebyly 

z určitých důvodů známy. V případě anulace lze uzavřít nový sňatek, protože ten první 

existoval jen zdánlivě. Výčty různých překážek manželství, které zapříčiňují jeho anulaci, 

se během staletí měnily a často se různily i regionálně, dokonce byly odlišné dle 

jednotlivých diecézí. Tyto překážky bývaly pro předmoderní společnost zásadní, například 

nedostatečný věk, řádový slib, později taktéž rozdílná konfese, nebo často šlo také o 

překážky relativní, jako bylo pokrevní, duchovní, adoptivní příbuzenství, nebo také 

cizoložství. Takzvané překážky prohibitivní, například sňatek s někým, kdo zrušil 

předchozí zasnoubení, nebo sňatek v zapovězeném období jako byl třeba půst, vedly pouze 

ke kázeňským postihům, případně zopakování obřadu.
128
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5.2  Zásnuby, svatba a rozvod Přemysla Otakara II. a Markéty 

Babenberské 

5.2.1 Markéta Babenberská 

Co se manželství Přemysla Otakara II. a Markéty Babenberské týká, Otacher 

Štýrský zaujímá poměrně jasné stanovisko: Přemyslovec podle Otachera využil Markéty 

k získání rakouských zemí, posléze ji zapudil, protože byla neplodná. Úkolem krále bylo 

nejenom zachovat či rozšířit území, ale zajistit pokračování dynastie.  

Právním dokumentem, který Přemyslovi po sňatku zaručil zisk babenberského 

dědictví, bylo tzv. privilegium minus. Tento dokument byl vydán 19. září 1156 Fridrichem 

Barbarosou pro Jindřicha Jasomirgotta z rodu Babenberků a zaručoval přetvoření Rakous 

z dosavadního markrabství na vévodství a zaručení vlády členům z rodu Babenberků bez 

rozdílu pohlaví. Tato nařízení nabyla smyslu právě po vymření Babenberků po meči v roce 

1246. 15. června 1246 padl bezdětný vévoda Fridrich II. Bojovný v bitvě proti Uhrům na 

Litavě. Jelikož padl v boji, došlo na dědická práva Babenberkoven – Gertrudy, neteři 

Fridricha Bojovného, a její tety, Fridrichovy sestry Markéty. Ačkoliv Gertrudina ani 

Markétina práva neodpovídala úplně znění privilegia minus, které hovořilo pouze o 

přímých potomcích vládnoucího rodu a nikoliv o sestrách nebo neteřích, byly jejich nároky 

uznány. O manželství mezi Gertrudou a Přemyslem Otakarem nemohla být řeč, neboť 

švagr a švagrová manželé být nemohli. V roce 1248 se Gertruda vdala podruhé, za hraběte 

Hermana Badenského. Ten si však nedokázal práva na vládu v Rakousích prosadit
129

.  

Otacher Štýrský popisuje Rakousy roku 1246 jako zemi, která je nyní bez vlády, 

případně navíc nezávislá na říši: 

(verš 1790–1792): 

Ôsterrîch daz lant,  

daz ez dem rîche ledic ist
130
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Existuje i tzv. privilegium maius, což je de facto zfalšované privilegium minus, 

listina vytvořená na popud Rudolfa IV. Habsburského roku 1358 nebo 1359. Obsahovalo 

například nařízení o nedělitelnosti území, zákon primogenitury nebo také privilegium de 

non vocando, tedy zaručení nezávislého soudnictví a zákonodárné moci bez možnosti 

odvolání se k císaři.  

Markéta Babenberská sehrála díky svým dědickým právům významnou roli při 

budování říše Přemysla Otakara II., jak již bylo naznačeno. Markéta byla dcerou Leopolda 

VI. Babenberského a Teodory Byzantské. Kdy se přesně Markéta narodila, není jisté – 

uvažuje se buď o letech 1204/1205 nebo 1210/1211. Tak jako tak byla výrazně starší než 

Přemysl Otakar II.
131

 Tyto informace nám potvrzuje i kronikář ze Štýrska: 

(verš 1805–1808): 

die kunigin Margreten nemen.  

ir geburt mac iu wol zemen,  

wand si ist ân underwint  

herzog Liupoltes kint.
132

  

 

Prvním Markétiným manželem byl římský král Jindřich VI. Již předtím však byla 

zasnoubena Jindřichu III., anglickému králi. Pro velmocenskou politiku střední Evropy 

však nebyl takový sňatek příliš výhodný, a tak se udála v Norimberku 29. listopadu 1225 

svatba s Jindřichem VI., a římskou královnou byla Markéta korunována 28. března 1227. 

Z tohoto svazku vzešli dva synové, Jindřich a Fridrich. Na základě této informace je jisté, 

že pozdější neplodnost české královny byla dána věkem. Druhý sňatek – s českým králem 

Přemyslem Otakarem II. uzavřela z čistě politických důvodů dne 11. února 1252 

v Hainburgu na Dunaji.
133
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Rakouské země tím pádem opět získaly vládce, jak poznamenává Otacher Štýrský: 

(verš 2156–2161): 

solt komen her ze ôsterrich,  

des nû daz lant ze herren jach.  

etlich man im leisten sach,  

swaz si im gelobt heten  

gegen der kunigin Margreten
134

 

 

Markéta Babenberská je Otacharem Štýrským titulována jako královna, což odpovídalo 

jejímu společenskému stavu. Kronikář chce tímto patrně vyjádřit respekt k její osobě a 

udržuje také určitý odstup.
135

  

            Je známé, že věno Markéty Babenberské byly právě Rakousy a Štýrsko.
136

 Co 

znamenala vlastně ve středoevropském prostoru ve 13. století kategorie „věno“? Povaha 

věna, tak, jak jej tradičně chápeme, prý vznikla z částky, kterou vyplácel otec nevěsty 

ženichovi a ten jej pak předal nevěstě. Když se ženichovi de facto předávala pravomoc nad 

ženou, docházelo patrně mezi rodinami k vzájemné výměně darů, které plnily funkci 

zástavy zaručující, že se spojení opravdu uskuteční. Systém jednostranného obdarování je 

zřejmě pozdější, věno, vyplácené otcem nevěsty, je typické pro římské právo, ovšem na 

druhou stranu částka, kterou musí zaplatit ženich, se objevuje v germánských zákonících 

až kolem čtvrtého století našeho letopočtu. Středověk je ovlivněn římskými i germánskými 

zvyklostmi
137

.  

V krajích, kde žena spadala pod mužovo poručnictví, což představovalo dědictví 

římského práva, spravuje všechen majetek, tedy i ten do manželství přinesený ženou, muž. 

Může tedy podle libosti nakládat s výnosy z manželčina věna. Nesmí je však zcizit bez 

manželčina souhlasu. V případě mužovy smrti, tedy manželčina vdovství, se ženě vrací 

                                                           
134

 Otacher, s. 29. 
135

 HOFBAUER, Karin: Die Protagonisten der steirischen Politik an der Wende vom 13. zum 14. 

Jahrhundert, s. 70. 
136

 Tamtéž, s. 69–72.  
137

 BOLOGNE, Jean-Claude: Svatby, s. 89–91.  



 

35 
 

věno do vlastnictví. K tomu však v případě Markéty Babenberské a rakouských zemí 

nedošlo.
138

 

Královna Markéta (kunigin Margreten) českou královnou nikdy nebyla 

korunována, což mohl být jedem z faktorů, proč papež Urban IV. nakonec svolil 

k rozvázání manželství
139

, přičemž dalším faktorem mohla být skutečnost, že Markéta po 

smrti svého prvního manžela, který zemřel roku 1242 v Trevíru, složila slib čistoty tamtéž 

dne 8. září 1243. Právě tento slib čistoty nebyl s druhým manželstvím zrušen. Roku 1244 

přešla budoucí česká královna do dominikánského kláštera ve Würzburgu, který jí 

poskytoval útočiště do podzimu 1246.
140

 

Právě rozvod s Markétou byl moment, který Otacher Přemyslovi nikdy neodpustil. 

Protože prý „od té doby / co nemohla mít paní Markéta vlastní děti / rozhodl se je mít s 

jinou.“ 

(verš 9205-9207): 

sît er niht het kinde  

bî froun Margreten sîner konen,  

daz er im erloubt ze wonen mit einer andern, die we wolt nemen 
141

. 

 

Otacher Štýrský však není jediným středoevropským kronikářem, který se 

příčinami rozvodu Přemysla Otakara II. zabýval. Z české provenience komentuje tento 

moment František Pražský, který tvrdí, že královna Markéta obvinila svého manžela 

z neplodnosti, přičemž on jí na to odpověděl:  

„Dej mi jednu ze svých dívek a do roka s ní zplodím chlapce“, s čímž královna souhlasila. 

Král si pak vybral mezi ostatními dívkami ode dvora jednu, která byla ostříhána po 
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mužsku, a proto se obecně nazývala Palcéřík, a zplodil s ní v prvním roce syna jménem 

Mikuláše a potom několik dcer.“
142

 

 

Osud Markéty Babenberské Otacher Štýrský sleduje stručně dál. Zmiňuje, že po 

rozvodu s Přemyslovcem přesídlila do dolnorakouské Kremže na své statky, podle 

Otachera Štýrského „z nutnosti a nemajetná“. 

(verš 9370-9375): 

die kuniginne Margaret,  

dô si der kunic verkoren het  

und ires erbes si verstiez,  

datz Krems er si sitzen hiez  

mit ungemache und mit nôt.
143

 

 

Markéta zemřela 1266 v Krummau am Kamb. Proto je otázkou, zda Otacher ve 

svých verších míní pod výrazem Krems toto místo, anebo dolnorakouskou Kremži
144

. 

Markéta Babenberská byla pochována v Lilienfeldu.
145

    

Kdybychom chtěli použít text Otachera Štýrského, ve kterém popisuje výše 

zmíněné události týkající se českého krále Přemysla Otakara II. a Markéty Babenberské, 

pro výzkum rituálu zásnub, svatby, či rozvodu, nesetkáme se vůbec s dobrým podkladem. 

Na tomto místě se Otacher Štýrský soustřeďuje na politické souvislosti těchto aktů, a 

rituální stránka obřadů je opomíjena.  

                                                           
142

 „Da michi unam de virginibus tuis et infra annum ex ea puerum generabo, cui regina prebuit assensum. 

Rex vero inter ceteras virgines familiares unam elegit, que habebat tonsuram virilem et ideo Palczierzik 

vulgariter vocabatur, et generavit ex ea primo anno filium nomine Nicolaum et postea filias 

plures“Chronicon Francisi Pragensis, in: Fontes rerum Bohemicarum Series Nova, Tomus I., ed. Zachová, 

Jana, Praha 2000, s. 9. Český překlad podle Kroniky doby Karla IV., ed. Bláhová, Marie, Praha 1987, s. 61. 
143

 Otacher, s. 123–124.  
144

 ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II., s. 118.  

Při záměně místních názvů Krummau a Krems může jít o jeden z okamžiků, kdy se Otacher Štýrský mýlí. 

Pro problematiku svatby Přemysla Otakara II. je tato informace irelevantní, je však použitelná v 

zobecňujícím závěru práce. 
145

 Tamtéž. 



 

37 
 

V textu Otachera Štýrského není svatba Přemysla Otakara II. a Markéty 

Babenberské rituálem. Je to „pouze“ zpráva, ve které nenajdeme žádné podrobnosti. 

Myslím, že touto záměrnou stručností mohl kronikář chtít vyjádřit, že buď sňatek 

neuznává, že se mu tento politický čin přinejmenším protiví, nebo že mu nepřikládá 

důležitost. Tato část Otacherovy kroniky může sloužit jako doklad již několikrát zmíněné 

teze, že Přemysl Otakar II. nebyl pro Otachera Štýrského v žádném případě postavou, která 

by zasloužila hold, či obdiv. 

Pro zkoumání festivit a dvorských slavností jsou tedy daleko vhodnější příklady, 

kterými se budu zabývat níže – svatba Kunhuty Braniborské s Bélou Uherským, pražská 

korunovace Václava II. a říšský sněm v Norimberku v roce 1298. Nepřišlo mi však vhodné 

tyto kapitoly v životě Přemysla Otakara II. jakožto jedné z hlavních postav Otacherova 

vyprávění zcela pominout, již proto, že na něm lze doložit, nebo alepoň přiblížit vztah 

štýrského kronikáře k přemyslovskému králi. 

5.2.2 Přemysl Otakar II. ve verších Otachera Štýrského 

Nejen zásnuby, svatba a rozvod s Markétou Babenberskou nám mohou posloužit 

jako ilustrativní příklady vnímání Přemysla Otakara II. v textu štýrského kronikáře. 

Přemysl Otakar II. patří mezi nejznámější české panovníky, kterému popularitu zajistilo 

nejen téměř úplné naplnění rytířských ideálů, do kterých počítáme statečnost, odvahu, sílu, 

ale i dvornost a ochranu vdov a sirotků.
146

 Hrdinnou smrt Přemysla Otakara II. v bitvě lze 

také zařadit k požadavkům rytířských románů.  

Ve středověku, ale samozřejmě i v jiných epochách, upoutávala postava panovníka 

pozornost literátů. Panovník je hodnocen v různých souvislostech. Obecně lze celou škálu 

variant líčení panovníka shrnout do dvou základních typů. První typ představují panovníci 

s vlastnostmi dobrými, kladnými, hodnými následování, druhý typ zastupují panovníci 

tyranští, krutí, špatně se chovající k poddaným, hříšní a zkažení.
147

 Zjednodušeně by šlo 

snad říci, že v textu Otachera Štýrského prvnímu typu panovníka odpovídá Rudolf I. 

Habsburský
148

, a Přemysl Otakar II. se velmi výrazně blíží druhému typu.
149
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V českém bádání je však Přemysl Otakar II. hodnocen zpravidla velmi pozitivně, 

v německé a případně rakouské historiografii nacházíme negativně, ovšem i pozitivně 

zabarvené zmínky. Nutno zdůraznit, že byl prvním z českých panovníků, který výrazně 

zasáhl do politiky střední Evropy. Podrobnou monografii popisující život tohoto 

Přemyslovce publikoval v roce 2011 Josef Žemlička
150

. 

Kapitoly ze života Přemysla Otakara II., které jsou relevantní pro jeho obraz, který 

vybudoval Otacher Štýrský, představují Markéta Babenberská
151

 a Přemyslovo působení 

ve Štýrsku. 

Štýrsko sahalo původně na severu k městu Enži na Dunaji a na jihu k řece Sávě. 

Urozené hraběcí rodiny vymřely kolem poloviny 12. století a jejich majetky přešly nejprve 

na štýrské Otakary a posléze na Babenberky, kterým v květnu 1192 bylo uděleno Štýrsko 

v léno.
152

 I z tohoto stručného naznačení vývoje na území historického Štýrska vyplývá, že 

tamní tradiční přeživší nobilita, do které lze snad započítat i Otachera Štýrského
153

, 

nepřijímala nové pány ráda.
154

 Přemysl Otakar II. jejich původní averzi vůči „cizím“ ještě 

utvrdil podstatou své vlády, která byla jiná než v Rakousích.
155

 Přemyslovec přicházel do 

Štýrska, vědom si jeho strategické hodnoty. V prosinci 1260 podnikl cestu do Štýrského 
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151

 Více viz podkapitola 5.2.1 Markéta Babenberská  
152

 ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II., s. 161–162. 
153

 Více viz kapitola 3.1 Kronikář a šlechtic 
154

 HOFBAUER, Karin: Die Protagonisten der steirischen Politik an der Wende vom 13. zum 14. 

Jahrhundert, s. 68.  
155

 ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II., s. 162. 
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Hradce na tamní dvorská a soudní zasedání. Zásadní pro budoucí postoj štýrské nobility 

byl fakt, že Přemysl Otakar II. neprovedl žádný holdovací akt, nepotvrdil žádné zemské 

svobody a na rozdíl od Rakous nepřizval k vládě zemskou honoraci.
156

 Toto jednání 

přemyslovského krále zajisté podepřelo jeho obraz v Otacherově kronice.
157

   

Budování obrazu Přemysla Otakara II. je završeno smrtí na Moravském poli.
158

 

Králově epilogu na Moravském poli byl již v literatuře věnován dostatečný prostor.
159

 

Právě pasáž z Moravského pole se stala pod názvem Nářek nad smrtí krále Otakara 

Českého jedinou částí Veršované kroniky Otachara Štýrského, která je umělecky přebásněn 

do současné češtiny. Překlad pořídil Petr Kopta a verše vyšly ve výboru Moravo, Čechy, 

radujte se!
160

 Domnívám se, že v následujících verších Otacher podle svého soudu 

znázorňuje povahu Přemysla Otakara II.: 

(verš 19756-16769): 

Ba, nepotrefí Boží zloba  

jen ty, kdož jsou s to oželet  

druhého pána, míním Svět,  

neboť vše světské bezpochyby  

se Pánu Bohu sotva líbí.  

Toho však tuze málo dbal  

Otakar, chrabrý český král,  

neboť on holdoval všem slastem  

Světa a jeho četným pastem,  

vábívala ho zvláště sláva,  
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 ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II., s. 162. 
157

HOFBAUER, Karin: Die Protagonisten der steirischen Politik an der Weinde vom 13. zum 14. 

Jahrhundert, s. 89.  

Autorka předkládá tezi, že Otacher Štýrský je mluvčím svého stavu. („Ottokar aus der Gaal ist der Sprecher 

seines Standes.“) 
158

 Tamtéž, s. 72. 
159

 Mj. viz KUSTERING, Andreas: Die Zei König Ottokars in Österriech (1251-1276/78), St. Pölkten - Wien 

1987 (= Wissenschaftliche Schriftebreihe Niederösterreich 34). 
160

 Moravo, Čechy, radujte se!, uspořádali Bok, Václav, Pokorný, Jindřich, Praha 1998, s. 50–68.  
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pomíjivá a unikavá,  

a přitom toužil vyhovět  

všemu, co po něm žádal Svět,  

čímž vážil každý králův čin.
161

 

 

Je dobré si povšimnout, že sice Otacher Štýrský uznává chrabrost českého krále, ale tuto 

dobrou vlastnost zdaleka zastíní ostatní nedostatky, jako například touha po světské slávě, 

nebo svárlivost, jak štýrský kronikář zmiňuje o několik veršů dále: 

(verš 16951-16954): 

Do výčtu jeho špatných zvyků  

patřilo to, že v okamžiku,  

kdy poznal, že mu štěstí přeje,  

rozpoutal mnohé zlobné děje.
162

 

 

Přemysl Otakar II. je v Otacherově textu nazýván nejčastěji jako kunic Ottacker 

von Bêheim, tedy jako král Otakar z Čech, ale také jako der kunic Ottacker, tedy pouze 

jako král Otakar. Okřídlené české přízvisko král železný a zlatý, v Otacherově textu 

nenajdeme.  
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 Moravo, Čechy, radujte se!, uspořádali Bok, Václav, Pokorný, Jindřich, Praha 1998, s. 50. Originál: 

Ottokars österreichische Reimchronik, hg. von Joseph Seemüller, Hannover 1893, s. 222.: swer niht wil gotes 

haz / und sînen zorn lîden, / der muoz die Werlt vermîden, wand diu werc, der si gert / diu sint vor got 

unwert. / des vermut niht der hacker / von Bêheim kunic Ottacker, / wand er volfuort mit gelust / der Werlde 

âkust / unde ranc hie alze sêre / nâch der zergenclichen êre, / daz er sich nicht lie des bevillen, / dâmit er 

nâch ir Allen / moht gewerben und geleben. 
162

 Moravo, Čechy, radujte se!, uspořádali Bok, Václav, Pokorný, Jindřich, Praha 1998, s. 58.  
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Poprvé Otacher zmiňuje Otacher Přemysla II. ještě jako moravského markraběte: 

(verš 1466-1470): 

Merhærn daz guote lant  

der vater im hin dan liez,  

dâ von er marcgrâve hiez  

und was genant Ottacker.
163

 

 

Dále Otacher Štýrský věnuje značnou pozornost Přemyslově vojenské kariéře, 

sleduje jeho výboje v Uhrách, bitvu u Kressenbrunnu, křížovou výpravu do Pruska 

spojenou s vyzvednutím ostatků svaté Hedviky Slezské a bitvě na Moravském poli věnuje 

pozornost až výjimečnou, s důrazem na Přemyslův konec, jak už bylo naznačeno výše. 

Ovšem i přes celkové negativní líčení tohoto krále na mnohých místech uznává jeho nejen 

vojenskou sílu, například v pasáži ilustrující křížovou výpravu do Pruska, kdy přiznává, že 

výprava byla vedená proti Prusům s velkou silou: 

(verš 9598-9601): 

gegen Priuzen varn,  

mit grôzen, kreftigen scharn 

die vart er ûf die heiden swuor.
164

 

 

Kromě ostatních výše uvedených událostí vztahujících se ke králi Přemyslu 

Otakaru II. je pro Otachera Štýrského důležitým momentem vyzvednutí ostatků svaté 

Hedviky (daz man sant Hedwigen houbt
165

) v Třebnici.
166

 Svatá Hedvika Slezská (1174-

1243) je dodnes tradiční patronkou Slezska. Pocházela z rodu bádenských markrabat a byla 

provdána za knížete Jindřicha I. Bradatého, knížete vratislavského a opolského. V roce 
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 Otacher, s. 20. Originál: Otacher, s. 224.: er het des einen argen sit, / dei wîle man im mit / sach daz 

gelucke volgen, / dô was er erbolgen 
164

 Otacher, s. 127. 
165

 Otacher, s. 127. 
166

 GOTTSCHALK, Joseph: St. Hedwig. Herzogin von Schlesien, Köln-Graz 1964, s. 282–291.  
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1203 založila v Třebnici klášter na území tehdejšího Slezska. Svatořečena byla papežem 

Klimentem VI. roku 1267.
167

 Datace vyzvednutí těchto ostatků je poněkud 

komplikovanější, podle dostupných pramenů je datována do srpna 1268. Přemysl Otakar 

uspořádal kvůli ostatkům světice zvláštní tažení do Slezska.  

Otacher o této události spravuje tato: 

(verš 9615-9622): 

und doch mit sô getâner maht,  

daz in ûf den strâzen  

die Pôlân widersâzen.  

wâ man sant Hedwigen  

erhoup, daz wirt iu niht verswigen.  

ein klôster in Pôlânlant  

daz ist ……
168

 genant,  

dâ diu genâde geschach.
169

 

 

Tedy, že „s jistou silou / i když na cestách / Poláci odpor kladli. / Kde ostatky svaté 

Hedviky / (se) vyzdvihly, že nebyly rozděleny. / Jeden kostel v polské zemi / je …… 

nazván, / jak se pak také stalo. 
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 RAVIK, Slavomir: Velká kniha světců, Praha 2002. 
168

 Ve vydání z roku 1893 (Ottokars Österreichische Reimchronik, hg. von Joseph Seemüller, Hannover 

1893, s. 127.) je stejně vynechané místo, patrně v žádném rukopisu nebylo slovo čitelné. Seemüller však 

v poznámkách doplňuje, že šlo o Trebnitz – Třebnici.  
169

 Otacher, s. 127. 
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Na závěr této kapitoly lze říci, že Otacher Štýrský ve své Rýmované kronice 

vybudoval obraz přemysla Otakara jako panovníka tyranského, ukrutného, špatně se 

chovajícího k poddaným, panovníka hříšného a zkaženého. Vytvoření takovéto literární 

podoby českého krále muselo být zapříčiněno autoritativním chování Přemyslovce 

v kronikářově rodném Štýrsku, rozvodem s Markétou Babenberskou a spory s Rudolfem 

Habsburským, kterého Otacher Štýrský pokládal za panovníka s dobrými vlastnostmi. 

 

5.3  Svatba Kunhuty Braniborské s Bélou Uherským 

Titul mé bakalářské práce zní Čeští králové očima Otachera Štýrského, proto název 

této kapitoly může být zavádějící. Ovšem tato událost souvisí s přemyslovským rodem 

více, než by se na první pohled mohlo zdát. S velkou pravděpodobností se lze domnívat, že 

organizátorem této slavnosti byl Přemysl Otakar II. Šlo o významnou událost, na které byli 

přítomni mnozí z evropských panovníků, sehrála roli v politice své doby a byla obestřena 

značnou nádherou a honosností, takže nezůstala stranou pozornosti kronikářů
170

.  

Sňatek Kunhuty Braniborské (1247/1259–1292) a Bélou Uherským (kolem 1245–

1269), mladším synem uherského krále Bély IV., který se odehrál v říjnu roku 1264 pod 

Bratislavou, či pro danou dobu lépe řečeno pod Prešpurkem, měl vylepšit vztahy mezi rody 

Přemyslovců a Arpádovců. Kunhuta Braniborská byla neteří Přemysla Otakara II., dcera 

jeho sestry Boženy a markraběte Oty III. Braniborského. Návrh na sňatek odeslal Přemysl 

Otakar II. do Říma k aprobaci.
171

 K sňatku došlo v politické situaci, která byla výhodná pro 

Přemyslovce. Oslabený Béla IV. se měl po prohrané bitvě u Kressenbrunnu v roce 1260 

zřeknout Štýrska, které bylo následně vráceno rakouskému vévodovi, tedy Přemyslu 

Otakaru II.
172

  

Uherského krále Bélu IV. nazývá Otacher starým králem Bélou (der alte kunic 

Wêlâ). Kromě něj a Přemysla Otakara II., který je v pasáži popisující svatbu pod 

Bratislavou nazýván jakkoliv (der kunic ûz Bêheimlant, der kunic von Bêheim, von Bêheim 

der kunic rîch), jen ne vlastním jménem, což nakonec nemusí mít jiný důvod než 

zachování verše. Není se moc čemu divit, že král Béla IV. hraje v této pasáži významnou 
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 kromě Otachera Štýrského například i Kanovník Vyšehradský, viz Pokračovatelé Kosmovi, ed. Fiala, 

Zdeněk, Praha 1974, s. 130–131. 
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 ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II., s. 115. 
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 Tamtéž, s. 116. 
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roli, což potvrzuje i přímá řeč, kterou mu Otacher Štýrský vkládá do úst. V nemálo 

středověkých kronikách autor spisu přímou řečí obdařil onoho aktéra, který nakonec 

v bitvě, případně v určitém jiném jednání prohrál či ztratil rozhodující pozice. Podobně by 

tomu mohlo být i zde.  

(verš 8159–8166): 

er sprach: „herr, ir mugt wol sparn  

fürzbaz iwer ezzen:  

disiu wirtschaft ist gemezzen  

als Krîmhilten
173

 hôchzît!  

die Beier habent einen strît an gevangen under in, 

ich wæn aber der ungewin  

uns Ungern sî vil nâhen.“
174

 

 

Podle této přímé řeči se můžeme domnívat, že díky Kunhutině svatbě dojde k sblížení 

nejen s Uhry, ale snad i ke všeobecnému uklidnění situace na území Bavorska a Rakous. 

Verše mohou působit i tak, že Otacher Štýrský zde představil Přemysla Otakara II. jako 

člověka, který sám sebe považuje za zachránce situace, který zprostředkováním sňatku 

vyřeší mnohé politické problémy. 

V následujících verších můžeme sledovat obvyklé kronikářské figury. Otacher 

Štýrský uvádí, že všichni pánové
175

– hosté zde byli s velkým potěšením a s velkou ctí, že 

to znamenalo jisté vyznamenání, být na této svatbě přítomen: 
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 Je otázkou, proč je zde Kunhuta pojmenována jako Krîmhilt. Může jít o další z případů, kdy se Otacher 

spletl (viz Krems – Krummau, kapitola 5.2.1 Markéta Babenberská). Zůstává však otázkou, zda nemůže být 

jméno Krîmhilt ekvivalentem pro jméno Kunhuta, stejně jako Wêlâ pro Béla. Snad jde o jinou / jinojazyčnou 

variantu jména, pro které středověk nezná normativ. Pro otázku svatby jako rituálu, případně reprezentace 

královské moci, se však jedná o otázku irelevantní.   
174

 Otacher, s. 108. 
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 Zůstává diskutabilní, zda středohornoněmecký výraz „herren“ lze přeložit jako pánové, nebo zda by byly 

vhodnější například výrazy šlechtici, zemanové, rytíři… Otacher Štýrský výraz „herren“ dále nespecifikuje. 

Více viz MACEK, Josef: Česká středověká šlechta, Praha 1997. 
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(verš 7698–7701): 

über al zuo herren,  

swer in wolde êren,  

daz sich der dâmit für næme  

und êrlich zuo der hôchzît kæme 
176

 

 

Šlo o pány
177

 z Vratislavi a Polska, Saska, Míšně a Durynska: 

(verš 7710–7712):  

und diu dâ stôzent her an,  

Brezlâ unde Pôlân,  

Sahsen, Mîhsen und Düringen
178

 

 

Podobný, byť snad i trochu podrobnější, výčet hostů uvádí Otacehr Štýsrký při 

líčení pražské korunovace Václava II.
179

 Výše uvedení hosté nebyli jediní přítomní, 

v následující pasáži se můžeme dočíst nejen o přítomných osobách, ale i o jejich rozsazení, 

které zajisté znázorňuje jejich mocenské postavení: 

(verš 8060–8068): 

wand er selp sehster kunic saz:  

sîner süne wârn zwêne dâ,  

Stephan unde Wêlâ,  

die dâ gekrônet sâzen,  

und der kunic von Râzen  
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 Otacher, s. 102. 
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 viz výše, diskutabilní výraz „herr“, případně plurál „herren“. Více viz MACEK, Josef: Česká středověká 

šlechta, Praha 1997. 
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 Otacher, s. 102. 
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 Více viz kapitola 6.2 Pražská korunovace Václava II. 
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und der kunic von Matscouwe  

des selben hûsfrouwe  

was ân underwint kunic Wêlâns kint –  

und der kunic von Sirvîe.
180

 

 

Vedle královy sestry, přičemž snad jde o Boženu, sestru Přemysla Otakara II., seděl 

korunou ozdobený Štěpán a Béla Uherský, a pak král Rastislav Haličský, manžel Anny, 

dcery Bélovy, král Daniel Romanovič Mačovský, a der kunic von Sirvîe, který se podle 

Josepha Seemüllera jmenoval Štěpán. 

Pramenem, který se nám nabízí ke komparaci s textem Veršované kroniky Otachera 

Štýrského, je Letopis kanovníka Vyšehraského. Zde by bylo namístě v krátkosti vysvětlit 

rozdíl ve struktuře kroniky Otachera Štýrského a Kanovníka Vyšehradského. Otacher 

Štýrský je kronikář, dějepisec, básník. Jak bylo již naznačeno v prvních kapitolách, jeho 

text si činí ambice na umělecké dílo. Naproti tomu text Kanovníka Vyšehradského je 

„pouhým“ soupisem událostí jdoucí po sobě chronologicky, po jednotlivých letech. 

Kanovník Vyšehradský praví: 

„…[Přemysl Otakar II.] vstříc svým nejmilejším z Braniborska, švagru markraběti Otovi a 

své sestře, do Čáslavě. Ti s sebou vezli svou dceru a pan král, aby nebylo ani jiskřičky 

různice mezi ním a králem uherským, jeho strýcem, rozhodl se v zájmu příměří předtím 

sjednaného a věčného míru svých zemí dát řečenou dívku za manželku synovu královu, 

jménem Bélovi, u Bratislavy za přítomnosti tří biskupů: pražského, olomouckého a 

braniborského. Nelze pominouti mlčením, jak nákladné hody byly strojeny vévodům a 

markrabím rozličných zemí…“
181

 

„… téhož dne 5. října král český v jednom novém stanu, jenž byl upraven na způsob kostela 

a pokryt různými sukny jako cihlami, učinil rytíři čtyři markrabí a knížete polského jako 

pátého mimo jiná hrabata a šlechtice skvostně ustrojené. Provozoval s nimi rytířské hry a 
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 Otacher, s. 106. 
181

 Pokračovatelé Kosmovi, ed. Fiala, Zdeněk, Praha 1974, s. 130–131. 
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rozmanité kratochvíle, posadil ke stolu staršího krále uherského s rozličnými knížaty, 

laskavě a bohatě jim posluhuje.“
182

 

 

Podobné líčení rytířských her uvádí i Otacher Štýrský: 

(verš 7810–7813): 

dâ die frouwen fuoeren her,  

ander bitter und ouch er muosten  

dâ ritterschaft geben  

von den wegen und enneben
183

 

 

Kanovník vyšehradský završuje líčení svatby Kunhuty Braniborské a Bély 

Uherského touto pasáží:  

„Kdožpak by se nedivil takovému nádhernému knížeti, jenž již v lůně matky své byl zván 

králem zlatým, jenž, maje zlato a stříbro i moudrost z nebe danou, vystavěl z velikých lodí 

most přes Dunaj, po němž již dvakrát muselo jeho vojsko přejíti a zpět vrátiti. Skončiv pak 

tuto slavnost, král Otakar se vrátil do Prahy zdráv a bez úrazu se všemi svými…“
184

 

 

          Most z lodí přes Dunaj zmiňuje ve svých verších taktéž štýrský kronikář:  

(verš 7725–7731): 

ûf die der kunic ûz Bêheimlant  

die hôchzît unde seit,  

dô wart eine brucke alsô breit  

über die Tuonou geworht, daz darüber âne vorht  
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zehen neben einander riten.  

nû wart lenger niht gebiten.
185

 

 

Otacher Štýrský však na rozdíl od Kanovníka Vyšehradského zmiňuje most z lodí 

jako samozřejmost, nechválí Přemysla Otakara II. za jeho stavbu, a českého krále ani jinak 

nevyzdvihuje a nechválí. Z výše uvedených veršů lze vydedukovat, že pro Kanovníka 

Vyšehradského představuje Přemysl Otakar II. panovníka více než dobrého
186

, ovšem 

Otacher Štýrský svůj názor na přemyslovského krále nemění, ani neupravuje.  

Nicméně této svatbě jako rituálu věnoval pozornost výrazně větší, než sňatku 

Přemysla Otakara II. a Markéty Babenberské. Snad tímto kvitoval politickou situaci 

ohledně Štýrska, když se v roce 1260 po prohrané bitvě u Kressenbrunnu tohoto území 

zřekl uherský král Béla IV.
187

 a tento sňatek novou situaci, tedy navrácení Štýrska pod 

rakouské vévodství, potvrzoval. Vévodou rakouským byl stále Přemysl Otakar II., ale lze 

předpokládat, že Otacher Štýrský ho jako svého vládce mohl vidět raději než Bélu IV. 

Uherského. 

 

5.4  Václav II., jeho zásnuby a svatby 

Českým králem, se kterým je v Otacherově kronice spjato nejvíce slavností, je 

bezpochyby Václav II. Datum narození Václava II. můžeme určit přesně, bylo to 27. září 

1271. Jeho rodiče už známe, stejně tak není zcela mimo povědomí, že sedmiletý Václav 

byl po smrti svého otce roku 1278 odvezen Otou V. Braniborským z Čech, kam se vrátil 

jako třináctiletý. Na začátku své vlády se potýkal se silným postavením Záviše 

z Falkenštejna. Václav II. obrátil svojí pozornost na Polsko, které připojil k české koruně. 

Všeobecná, a nutno říci zavádějící, charakteristika představuje Václava II. v protikladu 

k jeho otci jako panovníka slabšího či labilnějšího. Václav II. byl dvakrát ženatý, jeho 
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první manželkou byla Jitka-Guta Habsburská a druhou Eliška Rejčka. Václav II. zemřel 

21. června 1305 v domě pražského zlatníka Konráda
188

.   

Události před Vídní  

Dne 21. listopadu 1276 vynesli ve vojenském ležení před Vídní čtyři rozhodčí 

výrok, který měl ukončit spor mezi Rudolfem Habsburským a Přemyslem Otakarem II. 

Čtyři rozhodčí, kteří o dva roky oddálili katastrofu podobné budoucí bitvě na Moravském 

poli, pocházeli vždy dva ze strany přemyslovské a dva ze strany habsburské. Byli to 

konkrétně tito: Bertold, biskup würzburský, a falckrabě Ludvík na straně habsburské a na 

straně přemyslovské Ota V. Dlouhý, braniborský markrabě, a olomoucký biskup Bruno. 

Podle výroků této „komise“ měl být uzavřen mezi oběma králi mír, Přemysl Otakar II. se 

měl vzdát všech práv k Rakousku, Štýrsku, Korutanům, Kraňsku, Vindické marce, Chebu 

a Pordennone. Všechna tato území mu později měl Rudolf Habsburský udělit v léno.
189

  

Na důkaz této mírové smlouvy měly být uzavřeny sňatky mezi Václavem a Jitkou-

Gutou Habsburskou a Anežkou Přemyslovnou a Rudolfem II. Guta Habsburská měla 

dostat věno 40 000 hřiven a navíc jí byla přiřčena zástava v platu 4000 hřiven ročně ze 

země nad Dunajem v sousedství Čech, Moravy a Uher, s výjimkou měst Kremže a 

Steinu.
190

 

Dne 25. listopadu se pak český král sklonil před sokem bez boje v jeho táboře. 

Převzetím dvou korouhví přijal jako léno české království a Moravské markrabství a 

holdoval římskému králi jako leník, vykonal přitom homagium
191

 a nejspíše i přísahu 

věrnosti, která byla u takových příležitostí běžná.
192

  

Pramenem, který tyto události popisuje, je Kolmarská kronika. Tento zdroj 

připomíná, že český král přislíbil postavit do vojska římského krále 300 plně ozbrojených 

rytířů, když o to bude požádán, což je článek, který obsahuje i Zlatá Bula Sicilská. 

Kolmarská kronika připomíná údajná slova Rudolfa, který byl oděn do prostého šedého 

oděvu, když mu poslové oznámili, že přijíždí český král s okázalým průvodem v bohatém 
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oděvu s veškerou nádherou, odmítl odět se do slavnostního oděvu, a prohlásil: „Český král 

častěji můj šedý oděv potupil, nyní můj šedý oděv potupí jej.“
193

 Poté měl říci svému písaři: 

„Dej mi svůj plášť, ať je český král potupen moji chudobou.“
194

 Svým rytířům pak poručil, 

aby se v plné zbroji a s vystrojenými koňmi postavili po obou řadách cesty, kudy měl 

český král přijíždět. Takto se měla údajně „barbarovi ukázat síla německých zbraní.“
195

  

Římský král by se takto pravděpodobně „nesnížil“, aby před svého leníka 

předstoupil takto prostě oděný. Tato pasáž s největší pravděpodobností představuje úlitbu 

čtenářské atraktivitě textu. Může jít o Otacherův záměr poukázat na hierarchii mezi 

Rudolfem Habsburským a Přemyslem Otakarem II. Rudolf Habsburský zde naplňuje 

postavu chudého, šlechetného a odvážného panovníka, a naopak český král si své 

nedostatky kompenzuje vnější nádherou, okázalostí a bohatým oděvem. 

Domnívám se, že zde by bylo na místě stručně charakterizovat Rudolfa 

Habsburského. V rakouské historiografii se setkáváme s velmi pozitivním vykreslením 

tohoto panovníka, podobný obraz nám nabízí i Otacher Štýrský. Snad již téměř tradiční je 

vykreslení Rudolfa Habsburského jako chudého hraběte, který namísto majetku a moci 

disponuje mnohými ctnostmi a přednostmi, jako je statečnost, moudrost, skromnost, 

štědrost a jiné vlastnosti, které odpovídají středověkému rytířskému ideálu
196

.  

Pro přehlednost a úplnost nastíním taktéž stručný životopis tohoto panovníka. 

Datum narození je známé, Rudolf přišel na svět 1. května 1218 v Limburgu
197

 v dnešním 

Německu. Jeho otcem byl Albrecht IV., hrabě Habsburský a matkou byla Hedvika 

z Kyburgu. Obrazu „chudého hraběte Rudolfa Habsburského“ odpovídá i fakt, že dědictví, 

které Rudolf obdržel, zahrnovalo „pouze“ hrabství Aargau s rodovým hradem 

Habichtsburg na území dnešního Švýcarska a horní Alsasko. Patrně nejvýznačnějším 

okamžikem politického života Rudolfa Habsburského byl rok 1273, kdy mu byla nabídnuta 

římská královská koruna. Od tohoto roku můžeme počítat výrazný mocenský vzestup 

Habsburků, velmi umocněný tzv. vídeňským mírem a bitvou na Moravském poli. Rudolf 

Habsburský, nadneseně označovaný občas jako zakladatel rodu Habsbursků, zemřel 15. 
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července 1291 ve Špýru ve věku 73 let.
198

 Vzestup rodu Habsburků za jeho vlády lze jistě 

označit za výjimečný nebo výrazný. Někdejší ne zrovna významná jihoněmecká hrabata 

ovládla tři důležitá říšská vévodství: rakouské, štýrské a švábské, a mimo jiné byla 

povýšena do knížecího stavu.  

Jihlava a události následující 

Patrně netřeba příliš zdůrazňovat, že středověké svatby v panovnických rodinách 

byly zpravidla politickou záležitostí. Zasnubování dětí v útlém věku bylo spíše pravidlem 

než výjimkou a manželský svazek dětí dvou znepřátelených panovníků Přemysla Otakara 

II. a Rudolfa Habsburského je více než klasickým příkladem středověké sňatkové politiky. 

Bylo by dobré zdůraznit, že cesta k tomuto manželství nebyla jednoduchá. Václav II. nebyl 

jediným potomkem Přemysla Otakara II., který byl zaslíben potomku habsburského rodu. 

Jeho sestra Kunhuta byla zasnoubena s Hartmanem, bratrem Jitky-Guty Habsburské. 

Ovšem politické konflikty jejich otců se zrcadlily brzy taktéž ve sňatkové politice. Přemysl 

Otakar II. dokonce porušil dohody o zasnoubení svých dětí, a tento moment bývá 

považován za další eskalaci přemyslovsko – habsburských sporů,
199

 které všechny vedly 

v konečném důsledku k Moravskému poli a pádu českého krále. K zasnoubení Václava a 

Jitky-Guty došlo v roce 1277, tedy v roce, kdy oběma bylo šest let. Akt zásnub si podle 

mnohých názorů Rudolf na Přemyslovi vynutil.
200

  

Otacher věnuje aktu zásnub poměrně značný prostor, ale naopak pomíjí chebskou 

svatbu, ke které došlo později. Neopomíjí však události, které se udály v Jihlavě (Iglâ, 

Iglach). V listopadu 1278 nebo v lednu 1279 se obě královské rodiny – přemyslovská a 

habsburská – setkaly v Jihlavě nebo v Čáslavi, aby došlo k dojednání svazků. Snad v té 

době královna Kunhuta cítila možnost, že Rudolf Habsburský ji poskytne jakousi ochranu, 

i když i toto tvrzení může být diskutabilní, když si uvědomíme, že ještě v létě 1278, před 

odjezdem na Moravské pole, požádal Přemysl Otakar o ochranu království i královské 

rodiny Otu Braniborského. Není zcela jasné, zda v zimě 1278/1279 šlo o zásnuby nebo už 

o dětský sňatek, který uzavřel Václav (II.) s Gutou Habsburskou a Rudolf Habsburský 

s Anežkou Přemyslovnou. Dobové prameny jsou v líčení události nejednotné, a tudíž 
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nevíme, zda šlo o dětský sňatek nebo o zásnuby. Problém představuje především různá 

terminologie, kterou prameny používají. Zbraslavská kronika řadí svatbu Václava II. 

s Gutou Habsburskou až na rok 1285 do Chebu, tudíž dle tohoto pramene mohlo jít o 

zásnuby či o domluvu sňatku. Podle Otachera Štýrského se jednalo o smír mezi 

Přemyslovci a Habsburky.
201

 

V následujících verších líčí, jak se jednou ráno (patrně přemyslovská strana) 

vypravila a odjela do Jihlavy, přičemž (římský) král už tam čekal i se svojí dcerou. 

(verš 17859 - 17862):  

daz her des morgens ûf brach  

und fuoren her zder Iglach.  

der kunic sich dâ nider liez.  

siner tohter er hiez 
202

 

 

a také tam přijela česká královna: 

(verš 17876 - 17879): 

ouch kom dâher geriten  

diu kunigin von Bêheim
203

  

 

Snad netřeba příliš zdůrazňovat, že Jitka-Guta Habsburská, přibližně o rok starší 

než Václav II., je Otacherem líčena v těch nejpozitivnějších barvách: 

(verš 17796 - 17799): 

sîn herze muost in freuden sweben,  

dô er si ersah,  
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von der sîn ungemach  

und sîn herzenleit verswant.
204

 

 

Otacher Štýrský ještě uvádí, že obě dvě zasnubované děti si hrály, kralevic Václav 

ukazoval Gutě svojí vycvičenou krahulčici a Guta Václavovi své loutky. Zmínku o těchto 

dětských hrách v jiném prameni nenacházíme.
205

 

Po událostech na přelomu let 1278 a 1279 byl kralevic Václav odvezen nejprve na 

hrad Bezděz, a posléze na pevnost Spandau u Berlína. Z Braniborska se český kralevic 

vrátil v květnu 1283. Tento příjezd máme snad nejlépe popsaný u Beneše Krabice 

z Weitmühle, kronikáře doby Karla IV.: 

„Léta Páně 1283, dne 24. května, shlédl Bůh na útrapy svého lidu a seslal vykoupení 

českému národu, protože až do té doby prodléval v temnotách a spočíval ve stínu smrti. 

Tento den je veškeré chvály hodem a má být svěřen do trvalé paměti, protože jasný kníže 

Václav, jediný syn pana Otakara, jinak též Přemysla, krále českého, jehož památka budiž 

vzpomínána, dědic království, se vrátil do Čech z vyhnanství, totiž ze země braniborské, a 

šťastně přišel do města Prahy, aby vládl. Duchovenstvo a lid ho přijaly s největší radostí a 

srdce všech se radovala z příchodu jejich knížete.
206

“ 

 

Když se Václav II. vrátil do Prahy v roce 1283, bylo mu necelých dvanáct let, do 

plnoletosti mu tedy chyběly dva roky.
207

 Patrně také proto se na svatbu čekalo až do roku 

1285, kdy dosáhl čtrnácti let, které byly pro „běžnou“ svatbu podle zvyklostí vrcholného 

středověku již dostačující.
208
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Události v Chebu 

První dohledatelné události, které se k Chebu vážou, datujeme do roku 1285, kdy 

došlo k záležitosti dnes v literatuře označované jako „chebská svatba“. Václav II. a Guta 

Habsburská byli snoubenci nebo dětští manželé od listopadu 1278 nebo od ledna 1279. 

Úplně poprvé byl však tento svazek naplánován před Vídní v roce 1276.  

K oficiální „dospělé“ svatbě došlo až v lednu 1285, poté, co Václav II. dosáhl 

plnoletosti. Jako první přijela do Chebu rodina Habsburská – tedy s hlavními zástupci 

Rudolfem, jeho ženou Alžbětou Burgundskou a dcerou Gutou. Podle Františka Kubů 

Chebská svatba
209

 byli dále přítomni Ludvík Přísný, falckrabě Rýnský, Ota IV. 

Braniborský, Jindřich Dolnobavorský, Fridrich II., norimberský purkrabí, dva vévodové 

z Polska, a další pánové z Porýní, Švábska, Durynska, Míšeňska, Bavorska a Rakous. 

Duchovní hodnostáře reprezentovali biskupové Jindřich II. z Řezna, Wernhard z Pasova, 

Jindřich z Merseburku  a Bruno z Naumburku. V Chebu se Rudolf Habsburský setkal také 

se svými dvěma dcerami – Anežkou, manželkou Albrechta Saského a Hedvikou, chotí Oty 

IV. Braniborského. 25. ledna 1285 se dostavila i přemyslovská strana reprezentována 

Kunhutou a králem Václavem II. Jejich doprovod tvořila vcelku početná družina, ve které 

byli oba zemští biskupové, Tobiáš Pražský a Dětřich Olomoucký. Záviš z Falkenštějna se 

od hlavní skupiny oddělil a zůstal před městem. V rámci svatebních slavností udělil císař 

Rudolf Václavu II. oficiálně Čechy a Moravu v léno. Rudolf po tomto aktu dovedl svoji 

dceru zpět mimo území českého království.
210

 

Proč se takto událo v Chebu, je otázka, ovšem alespoň částečnou odpovědí může 

být fakt, že Rudolf Habsburský z určitých důvodů po jihlavských událostech české území 

nenavštívil.
211

 Cheb se tehdy nenacházel na území českého království, byl takzvanou 

říšskou zástavou, takže spadal do správy římské říše, nikoliv přemyslovského království
212

. 

Toto město představovalo dějiště setkání Václava II. a Rudolfa Habsburského ještě 

jednou, a to v roce 1289. Zbraslavská kronika řadí tuto událost mylně do roku 1290. Toto 

setkání mělo odlišný účel než to svatební v roce 1285. Po patřičném hodování, oslavách 

s tancem a turnaji měl Václav II. předstoupit před Rudolfa ozdoben královským rouchem a 
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s povinnou úctou žádal, aby mu římský král udělil lenním právem České království. Je 

otázkou, zda k oblénění Václava II. došlo 1285 nebo 1298 / 1290. Josef Šusta se přiklání 

k roku 1285, Zbraslavská kronika k 1290. 4. března 1289 došlo k potvrzení „na základě 

předchozího šetření“ příslušnosti českého krále ke stavu říšských knížat i úřadu číšnictví 

říše zároveň s postavením volitele římského krále. V roce 1285 toto nemělo být učiněno. 

Podle zbraslavského kronikáře
213

 měla být při tomto setkání přítomna i královna Guta.
214

 

Zajisté bude následující chronologické shrnutí, ke kterému jsem došla na základě 

prostudované literatury a pramenů, velice zjednodušující: Roku 1276 došlo ve vojenském 

ležení před Vídní k domluvě o zásnubách a následujícím sňatku Václava II. a Guty 

Habsburské, v roce 1277 k zásnubám. V roce 1278 nebo 1279 se mohla v Jihlavě odehrát 

dětská svatba, protože bylo třeba počkat, až bude oběma dětem dle zvyklostního práva 

vyžadovaných sedm let, a na „běžný“ sňatek, ke kterému došlo v Chebu, se čekalo do roku 

1285. 

Z analýzy třech svateb souvisejících s českými králi v Rýmované kronice Otachera 

Štýrského, tedy svatby Přemysla Otakara II. a Markéty Babenberské, svatby Kunhuty 

Braniborské a Bély Uherského a svatbě Václava II. a Jitky-Guty Habsburské vyplynulo 

několik dílčích závěrů.  

Pokud Otacher Štýrský pokládá svatbu za politicky významnou, či řekněme, že ji 

pokládá za dobrý politický počin, věnuje ji větší pozornost. Podrobněji zmiňuje části oslav, 

jednotlivé hosty, či jiné zajímavosti. Tak tomu bylo například u svatby „pod Bratislavou“ 

roku 1264, kdy kromě sňatku došlo podle Otachera k vyřešení určitých politických 

problémů. To samé platí pro svatbu Václava II. a Jitky-Guty Habsburské. Otacher pozoruje 

vcelku podrobně politické pozadí svatby, tedy „přemyslovsko – habsburský smír“, zároveň 

nepokrytě přiznává sympatie ke dvěma z hlavních aktérů, tedy k Rudolfu Habsburskému a 

jeho dceři Jitce-Gutě.  

Naopak, pokud je hlavním aktérem svatby osoba, kterou kronikář v oblibě nemá, 

nebo pokud sňatek nepředstavuje pro Otachera „dobrý“ počin, jak tomu bylo v případě 

svatby Přemysla Otakara II. a Markéty Babenberské, opouští Otacher Štýrský podrobné 
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líčení obřadu, hostů a vnější nádhery, a se stručností až překvapivou informuje čtenáře o 

tom, že proběhl sňatek.  
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6. Korunovace  

6.1  Korunovace ve středověku 

Korunovace představuje slavnostní událost či ceremonii, při které je osoba dříve 

zvolená či dědičným principem ustanovená za krále nebo císaře do úřadu slavnostně 

uvedena. Korunovace představovala nejen ve středověku zřejmě jeden z nejslavnostnějších 

momentů královského panování. Podoba formalizované ceremonie provázející nástup 

nového krále vznikla postupným vývojem, přičemž je nutné zdůraznit, že jen některé 

vývojové fáze jsme schopni vysledovat a pojmenovat.
215

  

Základem rituálu provázejícího nástup na trůn u křesťanských králů nebylo 

samotné položení koruny, nýbrž pomazání. Od nástupu Pipina III. Krátkého na trůn Franků 

roku 751 lze pozorovat nepřetržitou řadu králů, jež byli při nástupu na trůn pomazáni podle 

vzorů vycházejících ze starozákonní tradice a snad také podle obyčejů v té době se šířícího 

postbaptizálního biskupského pomazání.
216

 Položení koruny obvykle provádí biskup nebo 

arcibiskup, čímž je zpřítomněna božská vůle, případně boží milost, která se taktéž odráží 

ve formuli „z boží milosti králem“, ve kteréž má dotyčný panovník určitou podporu. 

V některých případech, například při novověkých korunovacích uherských královen máme 

doloženo, že koruna byla ženám pokládána na rameno pro svojí příliš velkou váhu. Prvním 

korunovaným českým králem byl Vratislav II., korunovaný se svou manželkou Svatavou 

v kostele svatého Víta na Pražském hradě v roce 1085. V rané době přemyslovské nebyl 

kníže korunován, nýbrž volen sborem svých předáků. Po aktu volby
217

, který i v době 

seniorátu ustanoveným Břetislavem I. platil, ačkoliv představoval spíše akt symbolický, 

byl nový kníže posazen na kamenný stolec Žiži
218

, který snad stával na Pražském hradě. 

Tento kamenný stolec, předchůdce vrcholně středověkého a novověkého královského 

trůnu, se ztratil. Snad jej mohl úmyslně nechat odstranit král Přemysl Otakar I., aby 

dotyčný stolec nepřipomínal knížecí minulost přemyslovského rodu, který si za vlády 

Přemysla Otakara I. již dělal ambice na to stát se mocným královským rodem.  
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Odborná literatura věnuje korunovacím samozřejmě pozornost. Pro medievisty jsou 

relevantní například studie ke korunovacím Václava II. od Josefa Žemličky a Roberta 

Antonína.
219

   Hledat popis ceremonií českých korunovací je možné až od doby Karla IV., 

který nechal sepsat korunovační řád. S vládou Karla IV. je spojena řada inovací v rámci 

organizace ceremonií spojených s královskou mocí v zemích Koruny české, směřujících 

mimo jiné i k určité nové reprezentaci lucemburské dynastie, přičemž tato forma 

reprezentace z přemyslovských zvyků vycházela, ovšem přijala i rysy zvyklostí 

francouzských, popřípadě obyčejů lucemburských. Jedním ze svědectví této reprezentační 

formy je právě korunovační řád, jehož znění známe z dokumentu sepsaného za vlády Karla 

IV. pod názvem Ordo ad coronandum regem boemorem, přičemž tento titul lze do 

staročeštiny přeložit jako Řád korunovánie krále českého.
220

 Pro období posledních 

Přemyslovců se můžeme pouze domnívat, jak přesně korunovace probíhaly. Již jsem 

naznačila, že Karel IV. při sestavování „svého“ korunovačního řádu vycházel 

z přemyslovské tradice, ovšem je otázkou, do jaké míry zapojil tradice říšské, francouzské 

nebo lucemburské. Z anglosaského prostředí si zaslouží pozornost sborník Coronations. 

Medieval and Early Modern Monarchic Ritual
221

, ve kterém lze obecné informace najít. 

Články z novějšího českého bádání se věnují konkrétním korunovacím, jedná se například 

o text Josefa Žemličky komentující právě pražskou korunovaci Václava II. nebo text 

Roberta Antonína, který popisuje korunování téhož panovníka v Hnězdně na krále 

polského.
222
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6.2  Pražská korunovace Václava II. 

Václav II. byl na českého krále korunován 2. června 1297, symbolicky v nejsvětější 

den letnic.
223

 Obřad proběhl v kostele sv. Víta na Pražském Hradě a samotný korunovační 

akt vykonal mohučský arcibiskup Gerhard. Papež Bonifác VIII. vydal dne 31. března 1297 

bulu, ve které udělil ke korunovaci svůj souhlas. Je zajímavé, že tato bula byla udělena 

„až“ takto bezprostředně před korunovací, když obřad byl původně naplánován na květen 

1285. Společně s Václavem II. byla korunována i jeho manželka Jitka-Guta Habsburská. 

Česká královna zemřela jen několik dní po korunovaci, 18. června 1297. Její organismus 

nejspíše nevydržel poporodní komplikace kombinované s náročnými ceremoniemi, protože 

její poslední dítě přišlo na svět pouhých 14 dnů před korunovací. Do svých 26 let porodila 

deset dětí, z nichž šest zemřelo v brzkém věku.
224

  

Přímo na základě textu Otachera Štýrského můžeme vymezit dvě základní témata: 

Osoby přítomné na korunovaci a korunovační oděv a panovnické insignie Václava II. Při 

studiu průběhu pražské korunovace Václava II.
225

 lze vycházet prakticky ze dvou pramenů 

– z Veršované kroniky Otachera Štýrského a z Kroniky zbraslavské. Jisté informace nabízí 

i kronika Františka Pražského, ta ovšem z faktografického hlediska neskýtá nic nového, co 

by ve Zbraslavské kronice napsáno nebylo
226

. Kronika tak řečeného Dalimila věnuje 

celému obřadu několik vět, které zahrnují jen obecné informace. Čtenář se z Dalimilova 

textu dozví, že korunovace proběhla, žádné podrobnější, či subjektivně zabarvené 

hodnocení text neobsahuje. Otacher Štýrský líčí průběh korunovačního obřadu, přítomné 

osoby i použité předměty velmi podrobně. Maja Loehr ve své studii z roku 1937
227

 

naznačila, že se mohl Otacher korunovace zúčastnit. Otázkou je, co by ho k takovému činu 

vedlo a za jakým účelem by tam jel. Tvrzení, že pouze kvůli psaní své kroniky, je dosti 

vágní, možná lze říci, že by to byl i nesmysl. Snad by mohl působit v nějaké diplomatické 

funkci jako člen nižší rakouské šlechty. Ať na pražské korunovaci Otacher byl nebo nebyl, 
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jistější je, že do Čech se dostal při tažení Albrechta Habsburského proti Kutné Hoře v roce 

1304.
228

  

Domnívám se, že Otacher Štýrský pražské korunovaci Václava II. přítomen nebyl. 

Detailní líčení obřadu není výsledkem očitého svědectví, ale má podle mého názoru za cíl 

zatraktivnit text a vytvořit zajímavé pasáže,
229

 které byly atraktivní především pro dvorské 

publikum. 

Co se oděvu a doplňků Václava II. v průběhu korunovace týče, jsou líčeny 

důkladně, a je třeba položit si otázku proč vlastně. Pokusím se na ní odpovědět 

v následujících odstavcích. Zajímavé je, že Otacher uvádí, že veškerá korunovační nádhera 

měla být zhotovena v cizině, patrně v Itálii. Zda je účelem této informace naznačit, že 

v Čechách nejsou schopni podobné věci vyrobit, nebo že král je natolik marnotratný, že 

musí mít podobné věci co nejluxusnější, není jasné, a je to otázka interpretace. Naskýtá se 

mimo jiné otázka, na kolik – navzdory Otacherově tvrzení, že předměty jsou zhotoveny 

v cizině - pomáhal při tvorbě insignií a oděvu pražský zlatník Konrád, kterého známe ze 

Zbraslavské kroniky. Musel být vlivnou, nebo minimálně významnou osobností, když 

v jeho domě již nemocný král Václav II. pobýval po požáru Pražského hradu a nakonec 

tamtéž i zemřel.
230

 

Koruna Václava II. není líčena příliš podrobně, možná záměrně, aby nevzbudila 

velkou pozornost jako symbol silného českého království. Ačkoliv je dobré vzít v úvahu, 

že doba, kdy koruna představovala kontinuální symbol dynastie, přišla do Čech až 

s Karlem IV. Koruna byla malá a král Václav II. na ní vynaložil obnos 2000 hřiven
231

. Její 

další osudy jsou neznámé, a o to více se naskýtá možnost, že nešlo o předmět tak důležitý, 

jak bychom dnes v případě korunovace očekávali. Mohlo jít pouze o „soukromou“ ozdobu 

Václava II. a nikoliv o kontinuální symbol dynastie. Naopak, při popisu korunovačního 

roucha Václava II. postupoval Otacher velmi důkladně. Dal si záležet na podrobném 

popisu veškeré nádhery a nutně se nabízí myšlenka, že tak udělal právě proto, aby ukázal, 

že přemyslovský dvůr, případně český král, je rozhazovačný a marnotratný, dává si záležet 

spíše na vnější okázalosti než na správnosti svého jednání. Také však mohlo jít o jiný 
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důvod – publikum, kterému byla kronika určena, mělo v oblibě líčení podobné nádhery a 

luxusu. Musíme počítat s tím, že Otacher své dílo předesílal šlechtickým kruhům 

z rakouského prostředí. Korunovační plášť byl sametový, ozdobený zlatými plíšky 

s mnoha druhy drahokamů, které vyjmenovává. Aby shodil veškerou nádheru, neodpustil 

si poznamenat, že král, takto oděn, vypadal jako ryba. Hodnotu pláště vymezil na 4000 až 

6000 hřiven. Štít byl ozdoben znamením lva, který měl  rubíny místo drápů. Štít společně 

s mečem měl hodnotu 3000 hřiven. Lev se zde snad objevuje jako český znak, nicméně tak 

tomu bylo již u otce Václava II., u Přemysla Otakara II.  

(verš 69240 – 69248): 

darzuo sach man kunic Wenzlân  

 einen roc tragen an,  

der was geworht meisterlich:  

ûf einem samit rîch  

lâgen guldin bleter sô vil,  

az iegeliches blates zil  

begreif ein ander blat:  

alsus den samit hât  

daz golt gar bestreut
232

 

 

Také král Václav / oblékl plášť / zhotovený mistrovsky: / z bohatého sametu / na němž 

ležely zlaté plíšky / tenké jako list / který další list pokrývá / jako samet / ozdobený zlatem. 
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Další informace, vztahující se k panovnickým insigniím, ozdobám a oblečení 

Václava II. lze konkrétně najít v těchto verších: 

(verš 69210 - 69212): 

diu krone, die der kunic truoc, 

 swie kleine unde swie gefuoc
233

 

 

koruna, kterou král nesl / byla malá a nízká 

 

(verš 69217 – 69218): 

vor dem kunic man truoc 

ein swert unde einen schilt
234

 

 

před králem nesli / meč a štít 

 

(verš 69260 – 69269):  

und in der mitte ein,  

 grôz und nit klein:  

der rubîn und der sardius,  

der prasem und der onichinus,  

 smarac und der kalcedon, 

 saphir und thopazion,  

jaspis unde onichil,  
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bacis unde orphichil,  

ouch sach man dâ stân  

den edelen kâman
235

 

 

Koruna, kterou král nesl, / byla malá / meč a štít / (a také oblékl) plášť / (se/ozdobený) 

zlatými plíšky / a uprostřed / velkými, a ne malými / rubínem a karneolem / jaspisem a 

onychinem / smaragdem a kalcedonem / safírem a topasem / jaspisem a onychinem   

Výčet význačných osob, světských i duchovních, které byly na korunovaci 

přítomné, obsahuje nejen Otacherova rýmovaná kronika, ale také Zbraslavská kronika.  

Líčení Petra Žitavského nám sděluje, že „… nastával den očekávané radosti také 

přítomností a příchodem nejctihodnějších otců a pánů, pana Gerharda, arcibiskupa svaté 

stolice mohučské, a Burcharda, arcibiskupa svaté stolice magdeburské, biskupů pana 

Řehoře Pražského, Dětřicha Olomouckého, pana Albrechta Míšeňského, pana Jindřicha 

Kostnického, pana Petra Basilejského, pana biskupa frisinského, pana Jana Krakovského 

a pana biskupa lebušského, také přítomností ctihodných pánů opatů jednotlivých řádů, 

cisterciáckého, premonstrátského i benediktinského, a rovněž příchodem všech proboštů, 

převorů, děkanů, kanovníků, farářů a správců kostelů, nebo ať jakoukoliv hodností 

vynikali, z království českého i z mnoho cizích krajů, nastává šťastná hodina toužebné 

veselosti. Mimoto slavnou přítomností jasných knížat, pana Albrechta Rakouského, Bolka 

Slezského, knížat hlohovského, opolského a jiných vévodů, rovněž návštěvou vznešených 

knížat, markrabat pana Heřmana Braniborského, pana Oty se Šípem, pana Fridricha 

Míšeňského byla způsobena radost vytouženého veselí tak slavnostního.“
236

  

 

Petr Žitavský na prvním místě uvádí církevní hodnostáře, zatímco Otacher Štýrský 

dává ve svém seznamu hostí přednost osobám světským.  
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Podle Otachera byli přítomni Bolek Svídnický
237

 a jeho bratr Jindřich 

Vratislavský
238

, (der herzoge Pulk (genant) und sin bruoder von Brezlá), Bolek Opolský
239

 

a Jindřich Hlohovský
240

 (der von Opullen was ouch da  und der von Glogouwe), Boleslav 

II. Mazovský (der herzog von Matschouwe), Kazimír von Beuthen  (und herzog Kazmer), 

dědic z Lichnice
241

 (der fursten was ouch da nit litze / von dem Jouer und von Lignitze), 

Primko a Lešek Ratibořský (gein herzogen von Ratwar / dar kom der herzog Primic / und 

der herzog Lestic).          

Otacher poznamenává, že tato polská knížata zde byla s velkou ctí či potěšením: 

dise polanischen herren / waren da mit grozen eren. Snad tomu bylo tak proto, že měli 

postavení leníků českého krále. Hned poté zmiňuje světská knížata z německého prostoru, 

která zde byla také s velkým potěšením: da was ouch herlich, a byli to Fridrich 

Míšeňský
242

 (von Mihsen marcgraf Friderich) a Diezman Durynský (und von Durinc 

lantgaf Diezman), braniborský markrabě Heřman
243

 (von Brandenburc marcgraf Herman), 

Ota se šípem
244

  ( und der marcgraf mit dem phile) a další vévodové ze Saska a Brunšvicka 

(ouch sach man dar zogen / zwene herzogen / von Sahsen und von Brunswic), Ota 

Bavorský (von Beiern herzog Otte) a hessenský hrabě (und der lantgraf von Hessen). 

Z přítomných světských knížat věnuje Otacher samozřejmě velkou pozornost přítomnosti 

Albrechta Habsburského. Zmiňuje jeho štědrost a hold, který vzdal českému králi.  

Přítomnosti církevních hodnostářů nevěnuje Otacher Štýrský výraznější pozornosti, 

jisté ovšem je, že oba kronikáři přikládají značnou důležitost přítomnosti mohučského 

arcibiskupa Gerharda
245

. Jeho přítomnost však byla nutná. Na přítomné osoby můžeme 
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 Bolek Svídnický (zemřel 1301), od roku 1290 kníže Javorsko-Svídnický. 
238

 Jindřich Vratislavský (zemřel 1296), zvaný Tlustý nebo též Břichatý, v Otacherovi Heinrich der fette von 

Breslau, otázkou je, proč jej Otacher jmenuje, když dotyčný kníže zemřel o rok dříve. 
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 Bolek Opolský je u Františka Palackého zmiňován i se svým bratrem jako „bratři Opolští“. 
240

 Jindřich Hlohovský je u Františka Palackého zmíněn rázem s bratry Opolskými. Je otázkou, zda to byla 

náhoda, nebo tím Palacký naznačoval nějakou jejich společnou roli. 
241

 Lichnice byla hradem v Železných Horách, ze kterého je dnes již pouze zřícenina. Hrad představoval sídlo 

rodu Ronovců, a byl založen buď Jindřichem ze Žitavy, nebo jeho synem Smilem v polovině 13. století. Kdo 

přesně mohl být oním dědicem z Lichnice a jaký měl vztah k českému králi Václavu II., zůstává otázkou. 

K rodu pánů z Lichtenburka nejnověji Somer, Tomáš: Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, 

Praha 2013. 
242

 Fridrich Míšeňský, známý též jako Fridrich Pokousaný, míšeňský markrabě v letech 1290-1324. Přízviska 

„Pokousaný“ se mu dostalo podle příběhu, že jej jeho matka Markéta Štaufská při svém odchodu z hradu 

Wartburg (kolem 1270) při polibku na rozloučenou kousla do tváře. 
243

 Heřman Braniborský, podle Františka Palackého Herman z Branibor. 
244

 Otto mit dem Pfeil (zemřel 1297), Palackým nazývaný Ota Šíp z Branibor, své přízvisko získal podle šípu, 

který mu po úrazu zůstal v hlavě a žádný z lékařů ani ranhojičů jej nebyl schopen vyjmout. 
245

 České království nedisponovalo do roku 1344 vlastním arcibiskupstvím a spadalo pod arcibiskupství 

mohučské.  
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nazírat z pohledu domácí i zahraniční politiky. Osoby, které na korunovaci přijely, a byly 

kronikářem navíc ještě zmíněny, musely požívat jisté důležitosti či významu. Lze 

předpokládat, že na pražskou korunovaci byla pozvána všechna sousední světská knížata. 

Z církevních hodnostářů, jejichž seznam nám nabízí Zbraslavská kronika, zaujímá 

význačné místo již několikrát jmenovaný arcibiskup mohučský a samozřejmě i arcibiskup 

Gerhard Magdeburský.  

Pokud bychom ještě chtěli doplnit výše uvedený soupis osob podle Františka 

Palackého,
246

 mohli bychom věřit, že všichni přítomní církevní hodnostáři byli tito: 

biskupové pražský, olomoucký, krakovský, lubucký, míšeňský, frisinský, basilejský a 

konstanský. Do jaké míry se dá na výčty přítomných osob spoléhat, je rovněž diskutabilní. 

Palacký uvádí informaci, že bylo třeba zajistit píci pro 191 000 koní. Do jaké míry tento 

údaj odpovídá pravdě, nebo do jaké míry je spíše nadsazený, zůstává rovněž 

nezodpovězeno. 

Za pozornost stojí postřeh ze Zbraslavské kroniky, který se týká stavby jakéhosi paláce na 

dnešním Smíchově. Snad to mohlo být jakési provizorní pódium určené pro korunovační 

hostinu. V kronice Otachera Štýrského o něm není žádné zmínky.
247

 Korunovační 

ceremonie měla kromě hostiny pokračování i následující den, kdy král založil Zbraslavský 

klášter, v jehož skriptoriu byl text Zbraslavské kroniky později sepsán. Po slavnostní mši 

pak král pasoval 240 rytířů, což byl počet více než nezvyklý. Otacher nevěnuje pražádnou 

pozornosti Praze jako takové, na rozdíl od Petra Žitavského. Petr Žitavský navíc přikládá 

velkou váhu dalšímu činu Václava II.: Den po korunovaci založil český král klášterní 

kostel zbraslavského kláštera a učinil z něj přemyslovskou nekropoli, která v mnohém 

připomínala nekropoli francouzských králů v St. Denis.  

Ze zpráv Petra Žitavského i Otachera Štýrského vyplývá, že král Václav II. pojal 

svou korunovaci jako příležitost k uspořádání honosné oslavy.
248

 Podle zprávy Petra 

Žitavského bylo královo rozhodnutí uspořádat takto velkolepou korunovaci přijato 
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 PALACKÝ, František: Dějiny národu českého w Čechách a w Moravě II. / I., Praha 1877, s. 276. 
247

 Palác zmiňuje též František Pražský, který musel při psaní svého díla ze Zbraslavské kroniky hodně 

vycházet. Této budově věnuje též pozornost František Palacký, který píše, že „…na Aujezdě před branau 

Malostranskau srauben byl veliký palác s prostrannými síněmi, jejichžto stěny wšechny pokryty byly pestrým 

drahým suknem a zlatohlavem, uvnitř pak připraweny tabule pro hosty nejvzácnější…“ 
248

 ŽŮREK, Václav: Korunovace českých králů a královen, dosud nepublikováno. 
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s nadšením, neboť již „jeho postavení vyžadovalo“, aby potvrdil svou pozici krále 

„skutečně i podle jména“.
249

  

Oba dva kronikáři se shodují především v jistém závěru, že zde šlo o velkolepou 

dvorskou ceremonii. Ani jeden z nich nešetří detaily při výčtu významných hostů či při 

popisu nádhery králova korunovačního oděvu, ovšem samotnému korunovačnímu obřadu 

věnují velmi málo pozornosti
250

. Otázkou zůstává proč. Jako možnou odpověď lze uvést 

domněnku, že zdlouhavé líčení ceremonie by nebylo pro případné posluchače z dvorského 

prostředí zas tolik atraktivní jako popis luxusního oděvu či ozdob.
251

 Právě na tyto detaily 

klade Otacher Štýrský velký důraz, přičemž odhaduje i náklady, které byly s touto slávou 

spojené. Na rozdíl od Otachera Štýrského se Petr Žitavský nezabývá nějakými podobnými 

finančními záležitostmi, ale zdůrazňuje daleko více samotnou symboliku korunovace a její 

slavnostní charakter, neboť zřejmě taková sláva dobře dokreslovala Václava II. jako 

ideálního panovníka
252

, jak jej alespoň Žitavský ve své kronice představil.  
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 Petra Žitavského Kronika zbraslavská, in: Fontes rerum Bohemicarum IV., ed. Emler, Josef, Praha 1884, 

s. 72.:“re et nomine“  
250

 Petra Žitavského Kronika zbraslavská, in: Fontes rerum Bohemicarum IV., ed. Emler, Josef, Praha 1884, 

s. 72-77., Otacher, s. 913–919. 
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 K problematice čtenářů či recipientů textů vrcholně středověkých veršovaných textů v kapitole 8. 

Fenomén veršovaných kronik na přelomu 13. a 14. století na příkladu Rýmované kroniky Otachera Štýrského 

a Kroniky tak řečeného Dalimila 
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 Více viz ANTONÍN, Robert: Obraz ideálního panovníka ve Zbraslavské kronice, in: Stát, státnost a 

rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. Sborník příspěvků z konference konané dne 18. 

října 2005 v Brně, Brno 2006, s. 198–215.  
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7. Říšský sněm 

7.1  Říšské sněmy ve středověku 

Pod říšským sněmem lze rozumět shromáždění stavů Svaté říše římské, tedy knížat 

duchovních a světských, kteří podléhali králi, popřípadě císaři. Složení i pravomoci sněmu 

nezůstaly po dobu trvání Svaté říše římské, později Svaté říše národa německého stejné, 

nýbrž docházelo k větším či menším změnám.  

Současné německé bádání věnuje problematice svých ústavních dějin poměrně 

značnou pozornost, ovšem velká většina výzkumu a literatury je zaměřena na moderní 

dějiny. Za souhrnnou publikaci, ze které je možné vycházet, lze označit například 

dvojdílnou publikaci od Hanse Boldta, Deutsche Verfassungsgeschichte
253

, dále knihu 

Julie Dücker pojednávající o říšských shromážděních
254

 nebo studie Petra Morava
255

 a 

Heriberta Müllera
256

. Při zpracování následující kapitoly jsem se opírala taktéž o článek 

Libora Jana, který pojednává o setkání českých králů a říšských panovníků.
257

   

 

7.2  Říšský sněm v Norimberku 16. listopadu 1298 

Dne 16. listopadu 1298 došlo v Norimberku
258

 na bavorském území k říšskému 

sjezdu
259

. Svolal jej nový římský král Albrecht Habsburský. Tento římský král byl synem 

Rudolfa Habsburského, vítěze od Moravského pole. Albrecht přišel na svět v roce 1255 a 

zemřel v roce 1308. Po jeho smrti dosedl na římský trůn Jindřich VII. Lucemburský, otec 

českého krále Jana Lucemburského. Sám Albrecht se stal římským králem právě v roce 

1298, po smrti Adolfa Nasavského, který tuto pozici získal po smrti Albrechtova otce 
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  BOLDT, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte. Band 1: Von den Anfängen bis zum ende des älteren 

deutschen Reiches 1806, München 1984 a Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte. Band 2: Von 1806 

bis zur Gegenwart, München 1984. 
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 DÜCKER, Julia: Reichsversammlungen im Spätmittelalter. Politische Willensbildung in Polen, Ungarn 
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 JAN, Libor: Setkání českých králů a říšských panovníků ve 13. století, in: Rituály, ceremonie a festivity ve 

střední Evropě 14. a 15. století, Praha 2009, s. 113–119.  
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 Norimberk měl od roku 1219 statut svobodného říšského města, který mu přiřkl císař Fridrich II.  
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 Synonymita výrazů sněm a sjezd zůstává diskutabilní. Výraz sjezd jsem zde převzala z článku JAN, 

Libor: Setkání českých králů a říšských panovníků ve 13. století, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední 

Evropě 14. a 15. století, Praha 2009, s. 113–119.  
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Rudolfa Habsburského v roce 1291. Cesta k titulu římského krále však nebyla jednoduchá, 

ačkoliv v červnu 1298 byl Adolf Nasavský po sněmu v Mohuči ze své pozice sesazen a 

obratem byl na jeho místo zvolen Albrecht (I.) Habsburský, definitivní Adolfův pád 

znamenala až porážka v bitvě u Göllheimu v červenci 1298, kde bývalý římský král 

padl.
260

  

Albrecht Habsburský chtěl na listopadovém říšském sněmu v Norimberku 

uspořádat nádhernou hostinu a požadoval, aby světští kurfiřti vykonávali službu u jeho 

stolu. Václav II. se chtěl vyhnout povinnosti číšníka, předstíral nemoc a nabízel svého 

nezletilého syna, budoucího krále Václava III. Albrecht však na službě českého krále trval, 

a tak Václav II. musel ustoupit. Albrecht Habsburským odmítnutím návrhu Václava II. na 

„podstrčení“ nedospělého syna
261

 mohl pojistit své stanovisko, že dá zemi v léno pouze 

tomu, kdo bude arcičíšnický úřad fakticky vykonávat.
262

 To by mohlo poté znamenat, že 

léno by obdržel budoucí Václav III., nikoliv Václav II. jako tehdy současný český král. 

(verš 73 536–73 543): 

dô sprach für den munt  

der kunic Albreht:  

„daran wil ich sleht  

von Bêheim dem kunic sîn:  

wil er dem ôheim mîn  

ûf geben dat lant,  

von dem der dienst ist gewant,  

sô wil ich in diensts über tragen. 
263
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 DOPSCH, Heinz, BRUNNER, Karl, WELTIN, Maximilian: Österreichische Geschichte 1278–1411, Bd. 

4, Fürst und Land im Spätmittelalter, Wien 1999, s. 105 n.  
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 Kralevici Václavovi, budoucímu králi Václavu III. (1289–1306) bylo v době konání říšského sněmu 
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 BEGERT, Alexandr.: Böhmen und böhmische Kur und das Reich vom Hochmittelalter bis zum Ende des 

Alten Reiches. Studien zu Kürwerke und zur staatsrechtlichen Stellung Böhmens, Husum 2003, s. 121–124. 
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 Otacher, s. 970–971.  
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Libor Jan nabízí přibližně takovou interpretaci předcházejících veršů: Do Norimberku 

český král přijel, oblékl se do nejslavnostnějšího oděvu, který měl s sebou, a s královskou 

korunou na hlavě usedl na koně. Do města přijel za zvuku pozounů, fléten, trub, šalmají a 

bubnů včetně těch vojenských, které prý vydávaly takový rámus, že někteří z hostí před 

hlukem prchali. Poté český král vjel do hodovního místa, s konvicí a s pohárem. 

Následovalo jej prý tisíc jízdních rytířů. Je otázkou, nakolik je tento údaj Otacherem 

nadsazený. Václav po sesednutí z koně naplnil z konvice zlatý pohár a v pokleku jej podal 

římskému králi, který nechal českého krále klečet tak dlouho, dokud pohár nevypil. Teprve 

pak dovolil Václavu usednout.
264

   

Navíc Otacher Štýrský uvádí, že během hostiny musel český král sejmout z hlavy 

korunu a jako číšník sloužil římskému králi a jeho manželce, kteří seděli s korunami na 

hlavě. Došlo k momentu, kdy rituál, případně ceremonie, posloužila politickým účelům. 

V regestech listin české provenience lze o této události najít zmínky, jak již bylo řečeno. Je 

zajímavé, že například Zbraslavská kronika, která popisuje činy Václava II. jinak poměrně 

důkladně, tuto událost vynechává. Od aktu korunovace věnuje v událostech let 1297 a 

1298 dále pozornost samozřejmě založení chrámu na Zbraslavi, smrti paní Jitky, slavné 

královny české, a počátku ražby grošů v českém království.  

Důležitou roli hraje i moment, když Václav II. musel spolu s jinými pány přijmout 

z Albrechtových rukou léno a složit přísahu věrnosti: 

(verš 80 008–80 011): 

ir muost ouch sîn ze herren jehen,  

dô îr iwer lêhen  

von sîner hant enphienget  

und im den eit begienget 
265
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Podle Otachera mohlo jít o určitý druh odplaty, protože když si totiž Albrecht, ještě 

pouze jako habsburský vévoda, přál hovořit s českým králem během jeho korunovační 

hostiny v Praze v červnu roku 1297, měl jej Václav, oděný v korunovačním plášti ze 

zlatých plíšků
266

, nechat celou dobu klečet. Pro to však nemáme jiný doklad než právě 

kroniku Otachera Štýrského.  

Výše uvedená událost příjezdu do Norimberku se udála dne 16. listopadu 1298. 

Následujícího dne, tedy 17. listopadu,
267

 vydal římský král Albrecht Habsburský 

privilegium, v němž se praví, že králové, kteří by byli v budoucnu přivoláni ke dvoru 

římského císaře či krále, mohou užívat svojí korunu, nemusejí s ní však vykonávat 

kurfiřtskou službu.
268

 Kurfiřtské služby vykonávali jednotliví světští říšští kurfiřté, jejichž 

následující složení se ustálilo kolem poloviny 13. století: jak již bylo řečeno, král český 

zastával úřad nejvyššího číšníka, falckrabě rýnský úřad nejvyššího stolníka, vévoda saský 

byl nejvyšší maršálek a markrabě braniborský nejvyšší komorník. Duchovní kurfiřté 

zastávali taktéž určité funkce, arcibiskup mohučský zastával úřad říšského kancléře pro 

německou část říše, arcibiskup kolínský byl říšským kancléřem pro Itálii a arcibiskup 

Trevírský říšským kancléřem pro Burgundsko. Na základě úvahy, že všichni kurfiřté, až 

právě na českého krále, pocházeli přímo z území římské říše, či spíše z oblastí, kde se 

hovořilo německým jazykem, bylo stanoveno nemálo hypotéz, jaký byl vlastně vztah 

českých zemí ke středověké Svaté říši římské.
269
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 Problematice vztahu středověkého českého království a Svaté říše římské věnuje odborná literatura velkou 

pozornost.  

Mj. ŽEMLIČKA, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha 1997. ŽEMLIČKA, Josef: Počátky Čech 

královských 1198–1263. Proměna státu a společnosti, Praha 2002. K otázce „otakarovské říše“ a Svaté říše 

římské ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II.. Případně FIALA, Zdeněk: Vztah ceskeho statu k nemecke 

fi'si do pocätku 13. stoleti, in: Historicky sbornik 6 (1959), s. 23–95. Z německojazyčné literatury PRINZ, 

Friedrich: Die Stellung Böhmens im mittelalterlichen Deutschen Reich, in: Zeitschrift für bayrische 

andesgeschichte 28 (1965), s. 99-113. HOFFMANN, Hartmut: Böhmen und das Deutsche Reich im hohen 

Mittelalter, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 18 (1969), s. 1–62.  
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8. Fenomén veršovaných kronik na přelomu 13. a 14. století  

V této závěrečné kapitole bych se ráda pokusila o obecnější zhodnocení díla 

Otachera Štýrského v kontextu dějepisectví přelomu třináctého a čtrnáctého století. Jako 

kontrastní text z českého prostředí mi poslouží Kronika tak řečeného Dalimila. Pokusím se 

oba texty představit, stejně jako jejich autory, i když u českého pramene to není dost dobře 

možné, a zasadit je do výše uvedeného kontextu.  

Při zpracovávání této kapitoly mi bylo faktografickou oporou především dílo Marie 

Bláhové Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (3)
270

, ve kterém komentuje evropskou 

středověkou historiografii.  

Dále je třeba zmínit některé knihy, ve kterých lze analogicky získat informace 

k fenoménu kategorií kronik a dějepisectví, a to například knihu Zdeňka Beneše Historický 

text a historická skutečnost
271

 nebo Dušana Třeštíka Kosmovu kroniku českou
272

. Velmi 

zajímavými zdroji se mnohou stát články věnující se fenoménu veršovaných kronik 

domácí i zahraniční produkce. Z českých článků lze uvést text Marie Bláhové Rýmované 

kroniky v národních jazycích jako historický pramen
273

 a ze zahraničních stať Blanky 

Horacek „Ich kan deheinen buochstap“
274

, ve kterém autorka řeší zajímavou otázku 

gramotnosti či případně negramotnosti nejen středověkých minnesängrů, ale i veršujících 

kronikářů. 
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 BLÁHOVÁ, Marie: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie 

latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, Praha 1995. 
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 BENEŠ, Zdeněk: Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického 

dějepisectví, Praha 1993. 
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 TŘEŠTÍK, Dušan: Kosmova kronika česká, Praha-Litomyšl 2005. 
273

 BLÁHOVÁ, Marie: Rýmované kroniky v národních jazycích jako historický pramen, in: Z pomocných 

věd historických VII, AUC, Phililogica et Historica 2, 1988, s. 7–33.  
274

 HORACEK, Blanka: „Ich kan deheinen buochstap“, in: Festschrift Dietrich Kralik dargebracht von 

Freunden, Kollegn und Schüllern, Horn 1954, s. 129–145.  
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8.1  Tak řečený Dalimil 

Anonym, o kterém bude v následujících řádcích řeč, bývá všeobecně označovaný 

jako kronikář Dalimil. Nelze jej doložit žádnými materiály úřední povahy, jak to je naopak 

možné u osobnosti kronikáře Otachera Štýrského. Václav Hájek z Libočan v roce 1541 ve 

své Kronice české jmenoval mezi autory svých pramenů jakéhosi Dalimila Mezeříčského, 

kanovníka kostela boleslavského.
275

 Toto jméno i s přízviskem může být vymyšlené, 

protože žádným jiným pramenem není doložené, a Hájkova kronika rozhodně není 

pramenem, který může být faktografickou oporou, ovšem tento text lze naopak vytěžit pro 

studium mentality čtenáře či posluchače z českého prostředí druhé poloviny 16. století.
276

 

Můžeme věřit tradované informaci, že Staročeskou kroniku nějaký Dalimil skutečně 

sepsal, nebo můžeme přistoupit na hypotézu, že text byl náhodou, nebo Hájkem z Libočan, 

jakémusi Dalimilovi přisouzen, i proto bývá Dalimil označován zpochybňujícím 

přívlastkem „tak řečený“. Problematický je i název díla, jež je označováno jako „Kronika 

česká“, „Kronika staročeská“, nebo pouze „Kronika“, a které je mu připisováno.
277

  

Česká historiografie se mnohokrát snažila otázku původu tak řečeného Dalimila 

objasnit, přičemž dnes víme, že to je patrně nemožné. Například Josef Dobrovský 

považoval veršujícího kronikáře za rytíře nebo šlechtice, František Palacký za rytíře 

pocházejícího z oblasti Boleslavska nebo Kouřimska, Václav Vladivoj Tomek se taktéž 

domníval, že jde o osobu šlechtického původu. Adolf Bachman byl poněkud odvážnější, a 

tak řečenému Dalimilovi přiřkl funkci kněze cizího původu, Josef Šusta předpokládal, že 

šlo o osobu duchovní patrně ve službách rodu Ronovců.
278
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 K samotnému Václavu Hájku z Libočan a kontextu vzniku jeho díla více BENEŠ, Zdeněk: Historický text 

a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví, Praha 1993. 
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 BENEŠ, Zdeněk: Historický test a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického 

dějepisectví, Praha 1993, s. 66–77.  
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 BLÁHOVÁ, Marie: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, Praha 1995, s. 284–285.  
278

 Tamtéž, s. 284. 
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8.2  Fenomén veršovaných kronik ve středoevropském prostoru 

Již při stručném zkoumání dějin středověké historiografie či obecně středověkého 

písemnictví si musíme uvědomit, že veršované kroniky jako určitý typ písemného 

dokumentu se ve středoevropském prostoru objevují ve velkém měřítku právě ve druhé 

polovině třináctého století.
279

  

Počátky takovéto tvorby nalézáme ve Francii. Nejstarší francouzsky psaná díla 

byla, stejně jako nakonec většina jazykově národních historických spisů v ostatních 

oblastech, veršovaná. Verše bylo možno snadněji přednášet, případně předzpěvovat 

laickému publiku
280

, jumž byla díla určena.
281

 První známý veršovaný spis s historickou 

tématikou v anglo-normanské oblasti je životopis Jindřicha I. (1100 – 1135)
282

, okolo 

poloviny 12. století tvořil na dvoře Jindřicha II. Plantageneta Norman Wace svá díla o 

dějinách Britů a Normanů.
283

 Ze současníků Otachera Štýrského lze jmenovat například 

účastníka flanderského tažení roku 1304 jménem Guillaume Guiard, který vypsal v letech 

1306–1307 podle Velkých francouzských kronik a dalších pramenů, od roku 1296 

samostatně, ve verších francouzské dějiny od roku 1180 do své současnosti ve spisu La 

branche des roiaus lignages.
284

 V předchozích kapitolách jsem již letmo zmínila dílo 

vídeňského měšťana Janse Enikela a jeho Světovou kroniku (Weltchronik) a Knížecí 

kroniku (Fürstenbuch).
285

  

Z jakých textů se mohl tento typ kroniky vyvinout? Mohlo se jednat o přepis análů 

či letopisů? Anály a letopisy vznikající v klášterních skriptoriích nebyly dvorské 

společnosti přístupné, neboť byly psané latinsky, a tento jazyk většina dvorské společnosti 

neovládala. Zároveň nebyly psané formou, která by mohla modelového čtenáře
286

 či 

posluchače zaujmout, protože zápisy jdoucí více či méně pravidelně, případně 

nepravidelně po sobě, a obsahující události zapsané spíše stručně než barvitě, postrádaly 

                                                           
279

 Zde opět stručný přehled viz BLÁHOVÁ, Marie: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, s. 45–53.  
280

 K publiku více v dalších částech této kapitoly 
281

 BLÁHOVÁ, Marie: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, s. 41. 
282

 Tamtéž, s. 42.  
283

 Tamtéž, s. 42. 
284

 Tamtéž, s. 44. 
285

 Tamtéž, s. 47–48.  

Dále k samotnému Enickelovi více viz LIEBERTZ-GRÜN, Ursula: Das andere Mittelalter. Erzählte 

Geschichte und Geschichtserkenntnis um 1300. Studien zu Ottokar von Steinmark, Jans Enikel, Seifried 

Helbling, München 1984 (= Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur, 5), a edice Jansen 

Enikels Werke. Weltchronik, in: Monumenta Germaniae Historica, Deutsche Chroniken III., ed. Strauch, 

Philipp, Hannover-Leipzig 1900. a Jansen Enikels Werke. Fürstenbuch, in: Monumenta Germaniae Historica, 

Deutsche Chroniken III., ed. Strauch, Philipp, Hannover – Leipzig 1900.  
286

 K termínu modelový čtenář viz níže 
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mnohdy potřebnou míru dramatičnosti. Již proto, že nebyly primárně určeny k pobavení či 

vzdělávání publika, ale pro „pouhé“ uchování určité události. Druhou teorii, kterou by bylo 

možné odůvodnit vznik a následnou oblibu veršovaných kronik od přelomu třináctého a 

čtrnáctého století, lze hledat v problematice vztahu latiny a vernakulárních jazyků
287

. I zde 

lze navázat na myšlenku, že texty psané v latině nebyly širšímu publiku přístupné a kromě 

převodu
288

 z latiny do jazyka lidových vrstev bylo třeba informace, které texty obsahovaly, 

oživit i formou textu. 

Z výše uvedeného zamyšlení vyplývá hned několik dalších otázek, na které se 

pokusím v následujícím textu odpovědět: Pro jakou společnost byl tento druh textu 

primárně určen? Proč je zvykem se domnívat, že byly určeny primárně pro dvorské, 

případně šlechtické prostředí? Kdo z dvořanů nebo ve větší šíři pojato osob působících u 

dvora mohl texty veršovaných kronik recipovat, případně jakým způsobem?  

Budeme-li akceptovat všeobecně přijímané stanovisko, že konkrétně Rýmovaná 

kronika Otachera Štýrského byla primárně určena pro šlechtické prostředí, měli bychom 

objasnit některé důvody, proč tomu tak je. Otázkou také je, zda Otacherova kronika byla 

sepsaná přímo pro habsburský dvůr, či pro nějaký menší šlechtický dvůr v oblasti Rakous 

nebo Štýrska.  

Za prvé, je psaná v řeči vázané. Veršovaný text se hodí pro hlasitý přednes u dvora, 

dobře se poslouchá a taktéž si jej posluchač či sám recitátor, který nemusí být navíc 

gramotný, lépe zapamatuje. Za druhé, mnohé scény bitev a dvorských slavností jsou líčeny 

velmi barvitě a podrobnosti, které Otacher uvádí, mohly být šlechtickému prostředí známé 

a tím pádem i zajímavé, nebo alespoň zajímavější než pro nižší společenskou vrstvu, do 

které jako zástupce můžeme zařadit například vzdělané ministeriály, případně v průběhu 

14. století i univerzitní studenty a vzdělané měšťany.  

Nyní se dostáváme k otázce, kdo z dvořanů či osob působících u dvora mohl přijít 

nějakým způsobem do styku s textem kronik. Záměrně říkám obecně kronik, protože jak 

již bylo výše naznačeno, nevíme, na jakém dvoře mohla být představena a čtena Rýmovaná 

kronika Otachera Štýrského. Osobně předpokládám, že s největší pravděpodobností tomu 
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 Zjednodušeně řečeno, pod pojmem vernakulární jazyk si představujeme jazyk lidový, ještě ne národní, 

neboť doba vrcholného středověku je velmi nejasná co se týče národnostního uvědomování určitých entit. 

Vernakulární jazyk představoval protiklad k latině jakožto k jazyku vzdělaných vrstev.  
288

 Více viz kapitola 3.2 Otacherův úvod 
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tak bylo ve Vídni, ale nevím jistě.
289

 Dvůr se skládal z dvořanů a služebníků, či lépe řečeno 

osob nějak působících u dvora. Určit hranici mezi těmito kategoriemi není snadné, snad ani 

možné. Určité rozdělení lze naznačit takto, ale je třeba mít na paměti, že jde o tezi velmi 

zjednodušenou a vynechávající mnoho dalších možností: Dvořané byly osoby pohybující 

se v přímé blízkosti panovníka – například rádci, u panovnic dvorní dámy, a do osob 

působících u dvora můžeme započítat veškeré služebnictvo.
290

 Tyto dvě kategorie, které 

jsem v předchozích řádcích naznačila, mají svá dobová pojmenování. Podle spisu 

Ökonomik Konráda z Megenbergu ze 14. století, který ve svém díle o padesáti kapitolách 

popsal obraz dvora, lze rozlišit dvůr na dvůr menší – curia minor, a na dvůr větší – curia 

maior.
291

 Budeme-li předpokládat, že texty kronik byly předčítány pro ukrácení dlouhé 

chvíle dvořanům, dobovou terminologií řečeno příslušníkům curia minor, menšího dvora, 

dostane se nám odpovědi, že pokud osoby působící u dvora, tedy příslušníci curia maior, 

většího dvora, nějaký text slyšely, stalo se tomu náhodou, nikoliv cíleně.  

Domnívám se, že na otázku jaké pasáže mohly posluchače na dvorech zaujmout a 

proč, jsem vlastně již nepřímo odpověděla výběrem pasáží pro příklad vnímání českých 

králů. Dvorské festivity, například právě korunovace, svatba a říšský sněm představovaly 

pro svou nevšednost zajisté zajímavý okamžik. Druhou z kategorií mohly představovat 

bitvy. Například Otacherovo vyprávění o bitvě u Kressenbrunnu nebo na Moravském poli 

představuje obraz plný dramatičnosti a expresivních momentů. Podobné pasáže obsahuje 

například také Alexandreida od Ulricha von Eschenbach
292

, který věnuje velkou pozornost 

například líčení bitvy u Tyru
293

, případně některým dvorským slavnostem
294

. Myslím, že 
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 Soudím tak již podle rozsahu kroniky. Pokud psal Otacher skutečně na objednávku, muselo se jednat o 

práci po všech stránkách nákladnou, přičemž nevím, zda by zástupci nižší rakouské šlechty nebo ministeriálů 

podobnou „zakázku“ dovolit. 
290

 K problematice složení středověkého dvora více viz studie Dany Dvořáčkové-Malé, například 

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana: K modelu středověkého panovnického dvora jako sociálního systému, 

Český časopis historický 107, 2009, s. 309–335. nebo DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana: Panovnický dvůr ve 

středověku. Struktura, prostor a reprezentace, in: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura 

středověké společnosti, edd. Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka, Praha 2008, (=Mediaevalia Historica 

Bohemica. Supplentum 2), s. 11–37.  
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 DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana: Panovnický dvůr ve středověku. Struktura, prostor a reprezentace, in: 

Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura středověké společnosti, edd. Dana Dvořáčková-Malá – 

Jan Zelenka, Praha 2008, (=Mediaevalia Historica Bohemica. Supplentum 2), s. 11–37. K samotnému 

Konrádu z Megenbergu: Die Werke des Konrad von Megenberg, Ökonomik, Teil I-III, Buch I-III, 

Monumenta Germaniae Historica Staatschiften des späteren Mittelalters, Sabine Krüger (ed.), Stuttgart 1973–

84. Ze zahraničních badatelů se dvorské problematice věnuje hlavně Werner Parawicini, mj. článek 

PARAWICINI, Werner: Europäische Hofordnungen als Gattung und Quelle, in: Höfe und Hofordnungen 

1200–1600, Rezidenzforschung 10, Werner Parawicini (Hg.), Stuttgart 1999, s. 13–20. 
292

 Ulrich von Eschenbach: Alexandr, hg. von Wendelin Toischer, Stuttgart 1888. 
293

 Tamtéž, verš 9196-10369, s. 244–277.  
294

 Tamtéž, verš 1213-1246, s. 33–34, dále např. tamtéž, verš 17119-17191, s. 456–458. 
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proto je možné se domnívat, že mnohé atraktivní pasáže publikum vyžadovalo a na 

přelomu 13. a 14. století se jednalo o vysloveně módní záležitost. 

Byly tedy určité obrazy, situace a figury Otacherově a „Dalimilově“ kronice 

společné? Pokud Otacherova kronika může nabídnout poměrně podrobné líčení dvorských 

ceremonií a bitev, lze nalézt v „Dalimilovi“ obrazy jiné? Podle mého názoru ano. 

„Dalimil“ se podle mého názoru slavnostem a bitvám tak moc, případně tak podrobně 

nevěnuje. Za významný moment Dalimilova vyprávění bychom mohli označit například 

líčení života knížete Jaromíra, jeho zápas s bratry a s Vršovci, případně oslavu knížete 

Břetislava I., kterého Dalimil, stejně jako před ním Kosmas, považuje takřka za ideálního 

panovníka. V příběhu knížete Břetislava je zajímavá role jeho manželky Jitky, která, 

ačkoliv pocházela z řad německé šlechty, je líčena v pozitivním světle.
295

 Tato pasáž je o 

to více pozoruhodná, když si připomeneme příběh Břetislavova otce Oldřicha a jeho 

matky, Boženy.
296

 

Pokud bychom se ptali, kde mohli najít oba kronikáři inspiraci, nutně narazíme 

taktéž na otázku, z jakých textů se mohla forma veršované kroniky vyvinout. Okřídlené 

tvrzení, že „(Kosmas) čerpal z vyprávění starců“, by se dalo použít i pro veršující 

kronikáře třináctého, čtrnáctého, případně patnáctého století. Zároveň se můžeme pouze 

domnívat, že informační základnu pro vyprávění o starších dějinách
297

 mohli brát v Bibli či 

třeba právě v Kosmově kronice, či v letopisu Kanovníka vyšehradského. Taktéž jen jako 

domněnku můžeme označit představu, že by si autor veršované kroniky prohlížel listiny ve 

dvorské kanceláři.  

O samotném vzdělání veršujících kronikářů mnohé nevíme, v kapitole o osobě 

Otachera Štýrského jsem již došla k názoru, že se pouze můžeme domnívat, jaké mohl mít 

vzdělání.
298

 Bernard Guenée
299

 například tvrdí, že Otacher (Ottokar de Syrie) v roce 1313 
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 „Když přemoudrý otec dodýchá / vystřídá Břetislav Oldřicha. / Tehdy císařem byl Otta Bílý, / ten měl 

dceru, kvítek přespanilý. / O její krásě po všem světě mluviechu / a knížata divit sě jekej krásě k dvoru 

jezdiechu. / že knížata četná odevšad / přijížděla hold té kráse vzdát. / Císařovnu, země ozdobu, / chovali co 

světskou osobu / v Sviním Brodu, v tichém klášteře.“ In: Kronika tak řečeného Dalimila, ed. Bláhová, Marie, 

Praha 1977, s. 75. 
296

 „Když v postoloprtské stráni / lovil Oldřich, znenadání, / za jednou vsí nad říčkou / spatřil selku 

mladičkou / jak v košili bez oplecka / bosa, umáčená všecka, / pere. Byla krásná, milá / Oldřichu se zalíbila.“ 

In:  Kronika tak řečeného Dalimila, ed. Bláhová, Marie, Praha 1977, s. 73–74. Dále napříkla „Chci žít 
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 Například „Dalimilovo“ vyprávění o babylonské věži a zmatení jazyků. 
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opustil poselstvo, které mířilo z Aragonie, aby po Rýnu cestoval z Kolmaru do Neuss a 

poté jel do Flander a do Erfurtu, všeude navštěvoval archivy a knihovny. Bernard Guenée 

vychází ze studie Maji Loehr
300

, podle níž byl Otacher Štýrský v poselstvu směřujícím za 

aragonskou infantkou Isabellou, která se měla stat nevěstou Rudolfa z Lichtenštejnu, syna 

již uméněného Otty z Lichtenštejnu.
301

 

 Zajímavým rozměrem problematiky se zabývala Blanka Horacek, která 

polemizovala s myšlenkou, zda byli někteří zástupci této skupiny autorů vůbec gramotní a 

zda svá díla nediktovali písařům.
302

 

Ovšem je třeba mít na paměti, že Kronika tak řečeného Dalimila obsahuje poměrně 

výrazné množství kritiky šlechtického stavu, zejména pak německy hovořícího. Jak se 

s tímto faktem vyrovnat, kdybychom chtěli předpokládat, že i „Dalimilův“ text by byl 

určen pro šlechtické prostředí? Tomuto faktu napovídá opět několik indikátorů: vyprávění 

v řeči vázané je vhodné pro přednes, zároveň je psáno v jazyce, kterým se hovořilo a byl 

tedy alespoň určité vrstvě nebo skupině obyvatelstva srozumitelný. Jenže při pokusu o 

zařazení „Dalimilova“ textu do kategorie „veršovaná kronika primárně určená pro 

prostředí dvorské nebo šlechtické“ je velmi znejišťujícím faktem právě Dalimilův 

antagonismus k německým vlivům. Německá kultura, zejména literatura, se těšila na dvoře 

posledních Přemyslovců značné oblibě, a tato módní vlna se postupně rozšířila i do řad 

nižší zemské šlechty.
303

 Jako jednu z hypotéz, která se bude snažit o objasnění Dalimilova 

původu a motivace k sepsání kroniky, ale též bude díky nulové pramenné základně 

nepodložitelná, by šlo vyslovit domněnku, že Dalimil pocházel z řad nižší české šlechty, 

nebo pro ně text tvořil. Pak by byl jeho antagonismus k německé rytířské kultuře, kterou 

označoval za „slabošskou“, pochopitelnější. Dalimil chápal ideálního rytíře jako bojovníka, 

jako tzv. miles christi
304

, bojovníka v náboženské rovině, zatímco německá 

minnesängerská kultura stavěla do popředí tzv. Minne, platonickou lásku k vyvolené dámě 
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 LOEHR, Maja: Der Steirische Reimchronist ,s. 42. 

„Er hätte sich dann wohl nach der Übergabe der Braut an herzog Leopold, den Bruder Friedriches, in 
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z vyšší společnosti. Nově příchozí šlechta německého původu navíc zabírala tradiční role a 

úkoly šlechty české a pomalu ji utlačovala do pozadí a do méně významných pozic.   

Lze namítnout, že by bylo na místě ptát se rovněž po tzv. pramenné hodnotě obou 

kronik, a případně i po mezích verifikace obou pramenů. Na tuto otázku nabízí nějaké 

možné odpovědi Marie Bláhová, která ve svém článku Rýmované kroniky v národních 

jazycích jako historický pramen
305

 použila citát Herberta Grundmanna, který již před více 

než padesáti lety konstatoval, že „rýmované kroniky mají pro historika příliš málo 

pramenné hodnoty, pro literárního historika příliš málo hodnoty básnické.“ Domnívám se, 

že tento názor je již překonaný. V rýmovaných kronikách v národních jazycích nelze 

hledat fakta. V nich bychom měli hledat obraz, který byl kronikářem vytvořen. Jako 

ilustrativní příklad může posloužit obraz Přemysla Otakara II. v Rýmované kronice 

Otachera Štýrského. Přemyslovský král je líčen v negativních barvách. Mnohá fakta z jeho 

života a vlády jsou i záměrně vynechávána a líčení mnohých událostí je velmi tendenční. 

Zrekonstruovat „objektivní“ obraz Přemysla Otakara II. pouze na základě Rýmované 

kroniky Otachera Štýrského není možné. Můžeme však získat povědomí o tom, jak byl 

přemyslovský král vnímaný příslušníkem štýrské nobility, což je velmi cenný poznatek. 

Kdy texty veršovaných kroniky „opouští“ dvorské, případně šlechtické prostředí, a 

stávají se součástí kultury širších sociálních skupin, například měšťanské vrstvy? Pro 

alespoň trochu uspokojivou odpověď na tuto otázku je třeba vrátit se k problematice 

šlechty a šlechtické historiografie.
306

 Určité kolektivní vědomí společenské skupiny zvané 

„šlechta“ se odrazilo právě na přelomu 13. a 14. století ve specifické historiografii, v níž 

byl kladem důraz na genealogii.
307

 Jako příklad může posloužit právě Kronika tak 

řečeného Dalimila. Stejně tak v městském prostředí upevňující se pocit sounáležitosti, 

měšťanské kolektivní uvědomění i určité právní vědomí obyvatel pozdně středověkých 

měst se odrazily v tvorbě historických spisů zaměřených na dějiny města a přilehlého 

území. Podle významu města a rozhledu autorů dosahovala i tato díla obecného významu. 

Sebevědomí jednotlivých měšťanů posléze produkovalo i „historiografii“ měšťanských 

rodin.
308
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8.3  Kronika tak řečeného Dalimila - kronika pro dvory? 

Budeme-li předpokládat i přes některé určité sporné případy, že i Dalimilův text byl 

určen šlechtickému prostředí, lze uvést několik zajímavostí:  

Jednou z nich je kompozice tzv. Dalimilovy kroniky. Autor po úvodu, ve kterém 

představuje určité zdroje, ze kterých vycházel, vypráví o babylonské věži a zmatení 

jazyků, přičemž se hned dostává ke vzniku českého národa. Poté uvádí několik tradičních 

českých pověstí – například o Krokovi, o Libuši a Přemyslovi, o založení Prahy a o dívčí 

válce, o Ctiradovi a o Neklanovi. Dále již následuje vyprávění o knížatech a králích 

z přemyslovského rodu, o Habsburcích Rudolfovi a Albrechtovi, kteří opravdu nejsou 

líčeni v pozitivních barvách, a vyprávění zakončuje kapitola „o nynějším vladaři, 

šlechetném králi Janovi.“ 

Patrně je ještě na místě zdůraznit, že Otacher ve svém úvodu žádné zdroje 

neuvádí.
309

 

Zatímco tedy „Dalimil“ se snaží pro něj o „komplexní obraz dějin“, Otacher 

naopak, jak již bylo řečeno, začal své vyprávění od zcela jasně vybraného okamžiku, který 

byl pro dějiny určité oblasti důležitý. V předchozích částech textu jsem již řekla, že jde o 

rok 1246, který značí vymření babenberské dynastie.  

Koncept Kroniky tak řečeného Dalimila si můžeme při troše fantazie představit 

jako jakýsi trojúhelník – začíná ze široka, ovšem děj se poměrně rychle zužuje, a brzo je 

čtenář či posluchač informován pouze o událostech týkající se bezprostředně českého 

prostoru. Naopak koncept Rýmované kroniky Otachera Štýrského si lze zobrazit jako určitý 

strom – jeho kmen tvoří dějiny Štýrska a Rakous, nejsilnější větve dějiny sousedních států 

– Českého království a Svaté říše římské, další, slabší větve, představují informace o 

dějinách Francie, o církevních dějinách, a ve větvích nejslabších mohou být zastoupeny 

kusé informace například o dění na Blízkém Východě, na který se dostáváme díky 

zmínkám o křížových výpravách.  

Další může být problém vyprávěcího „já“, které mělo dodat textu jisté 

dramatičnosti a zdání autenticity. Tzv. Dalimil se několikrát ve svém textu vyjadřuje v ich-

formě, například praví, že „oko mé často vídalo“, nebo při popisu boje Korutanců a 
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Míšeňských o Pražský hrad v roce 1310 – „na ten boj sem já z města hleděl“.
310

 Text 

Otachera Štýrského formulace v ich-formě úplně nepostrádá, ale v téměř 100 000 verších 

se vyskytuje pouze dvakrát
311

. Ovšem mnohé z jeho popisů jsou natolik detailní, že 

zakládají prostor úvahám, zda kronikář nebyl při dané události přítomen. Například Maja 

Loehr tvrdí, že se Otacher Štýrský musel zúčastnit korunovace Václava II. na českého 

krále
312

.  

V nadpisu této podkapitoly jsem si položila otázku, zda byla Kronika tak řečeného 

Dalimila určena pro dvorské prostředí. Na základě tezí, ke kterým jsem došla i v jiných 

částech této kapitoly
313

 bych závěrem stanovila, že tak řečený Dalimil psal své dílo pro 

tradiční zemskou šlechtu, nikoliv primárně pro panovnický dvůr v Praze. Pokud by se 

Dalimil svým textem chtěl primárně zavděčit příslušníkům pražského královského dvora, 

patrně by jeho text postrádal kritiku tehdy moderní německé rytířské kultury, na pražském 

královském dvoře velmi oblíbené.  
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9. Závěr 

Ve své práci jsem se snažila reflektovat náhled kronikáře ze Štýrska z přelomu 13. 

a 14. století na české krále. Jelikož Otacher Štýrský věnuje velkou část své kroniky 

Přemyslu Otakarovi II. z rodu Přemyslovců, kterého rozhodně nehodnotí pozitivně, byl 

této problematice věnován daleko větší prostor než vnímání dalších událostí, které skýtají 

určité souvislosti s dějinami českého prostoru. V průběhu studování zmínek o českých 

králích jsem se rozhodla představit jejich vnímání očima Otachera Štýrského na příkladě 

slavnostních a nevšedních okamžiků: svatby Přemysla Otakara II. a dědičky rakouských 

zemí Markéty Babenberské, svatby Kunhuty Braniborské, zásnuby a svatby Václava II., 

jeho pražskou korunovaci a říšský sněm, na kterém došlo ke konfrontaci Václava II. 

s Albrechtem Habsburským, byť na rovině, ve které hrál hlavní roli symbol královské 

koruny.  

Mimo tento popis jednotlivých událostí jsem se zaměřila na recepci Otacherova 

díla. Otacherův text vyniká svým rozsahem
314

, což mu zajišťuje neoddiskutovatelnou 

pozici ve středověké historiografii minimálně v prostoru střední Evropy. Snad tento faktor 

zapříčiňuje skutečnost, že v soudobé historiografii české, a kupodovu i německojazyčné 

provenience nejde o pramen hojně využívaný.  

Jedním z hlavních závěrů by měla být odpověď na otázku, jak Otacher vnímá určité 

slavnosti a jaký jim ve svém vyprávění vytváří obraz. Myslím, že nejlepší bude zodpovědět 

tuto otázku na příkladu svateb a na komparaci třech sňatků, v textu bakalářské práce 

zmíněných. Jedná se o svatbu Přemysla Otakara II. a Markéty Babenberské, Kunhuty 

Braniborské a Bély Uherského a Václava II. a Jitky-Guty Habsburské. V následujících 

řádcích bych ráda poukázala na rozdílný obraz třech událostí jedné kategorie v textu 

Otacherovy kroniky: Svatba Přemysla Otakara II. a Markéty Babenberské není v textu 

Rýmované kroniky Otachera Štýrského rituálem. Je to „pouze“ zpráva, ve které nenajdeme 

žádné podrobnosti. Myslím, že touto záměrnou stručností mohl kronikář chtít vyjádřit, že 

sňatek neuznává, že se mu tento politický čin protiví, nebo že mu nepřikládá důležitost. 

Tento moment může sloužit jako doklad již několikrát zmíněné teze, že Přemysl Otakar II. 

nebyl pro Otachera Štýrského v žádném případě postavou, která by zasloužila hold, či 

obdiv. 
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Sňatek Kunhuty Braniborské (1247/1259–1292) a Bélou Uherským (kolem 1245–

1269), který se odehrál v říjnu roku 1264 pod Bratislavou, měl vylepšit vztahy mezi rody 

Přemyslovců a Arpádovců. K sňatku došlo v politické situaci, která byla výhodná pro 

Přemyslovce. Oslabený Béla IV. se měl po prohrané bitvě u Kressenbrunnu v roce 1260 

zřeknout Štýrska, které bylo následně vráceno rakouskému vévodovi, tedy Přemyslu 

Otakaru II.
315

 Otacher Štýrský však na rozdíl od Kanovníka Vyšehradského, který ve svém 

textu věnuje této události taktéž pozornost, zmiňuje most z lodí jako samozřejmost, 

nechválí Přemysla Otakara II. za jeho stavbu, a českého krále ani jinak nevyzdvihuje a 

nechválí. Z výše uvedených veršů lze vydedukovat, že pro Kanovníka Vyšehradského 

představuje Přemysl Otakar II. panovníka více než dobrého
316

, ovšem Otacher Štýrský svůj 

názor na přemyslovského krále nemění, ani neupravuje. Nicméně této svatbě jako rituálu 

věnoval pozornost výrazně větší, než sňatku Přemysla Otakara II. a Markéty Babenberské. 

Snad tímto kvitoval politickou situaci ohledně Štýrska, když se v roce 1260 po prohrané 

bitvě u Kressenbrunnu tohoto území zřekl uherský král Béla IV.
317

 a tento sňatek novou 

situaci, tedy navrácení Štýrska pod rakouské vévodství, potvrzoval. Vévodou rakouským 

byl stále Přemysl Otakar II., ale lze předpokládat, že Otacher Štýrský ho jako svého vládce 

mohl vidět raději než Bélu IV. Uherského. 

Svatbě Václava II. a Jitky-Guty Habsburské věnuje Otacher Štýrský velký prostor, 

ovšem pragmatické líčení této události, se kterým souvisí stále připomínané politické 

ovzduší doby, je daleko rozsáhlejší než prostor, který kronikář věnuje vnímání samotného 

svatebního rituálu.  

Z analýzy třech svateb souvisejících s českými králi v Rýmované kronice Otachera  

Štýrského vyplynulo několik dílčích závěrů: Pokud Otacher Štýrský pokládá svatbu za 

politicky významnou, či řekněme, že ji pokládá za dobrý politický počin, věnuje ji větší 

pozornost. Podrobněji zmiňuje části oslav, jednotlivé hosty, či jiné zajímavosti. Tak tomu 

bylo například u svatby „pod Bratislavou“ roku 1264, kdy kromě sňatku došlo podle 

Otachera k vyřešení určitých politických problémů. To samé platí pro svatbu Václava II. a 

Jitky-Guty Habsburské. Otacher pozoruje vcelku podrobně politické pozadí svatby, tedy 

„přemyslovsko – habsburský smír“, zároveň nepokrytě přiznává sympatie ke dvěma 
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z hlavních aktérů, tedy k Rudolfu Habsburskému a jeho dceři Jitce-Gutě. Naopak, pokud je 

hlavním aktérem svatby osoba, kterou kronikář v oblibě nemá, nebo pokud sňatek 

nepředstavuje pro Otachera „dobrý“ počin, jak tomu bylo v případě svatby Přemysla 

Otakara II. a Markéty Babenberské, opouští Otacher Štýrský podrobné líčení obřadu, hostů 

a vnější nádhery, a se stručností až překvapivou informuje čtenáře o tom, že proběhl 

sňatek.  

Zároveň si myslím, že podrobnost a obsáhlost, se kterou Otacher Štýrský některé 

z obřadností líčí, nelze použít jako argument pro tvrzení, že byl dané události účasten. 

Případná kronikářova účast byla v odborné literatuře probírána v případě pražské 

korunovace Václava II. v červnu 1297. Domnívám se, že Otacher Štýrský na této 

korunovaci přítomen nebyl. Detailní líčení obřadu není výsledkem očitého svědectví, ale 

má za podle mého názoru cíl zatraktivnit text a vytvořit pro dvorské publikum zajímavé 

pasáže.
318

 

Zodpovědět otázku faktografické hodnoty Rýmované kroniky Otachera Štýrského 

nebylo primárně mým úkolem ani zájmem, ovšem při studiu samotného textu i sekundární 

literatury jsem došla k následujícím závěrům: Otacher Štýrský není faktograficky přesný. 

Vzhledem k tomu, že byl autorem rýmované kroniky, která představovala literárně – 

historické dílo, a nikoliv analistický či letopisný záznam, nebylo zachování dat jeho 

hlavním úkolem. Nutno zdůraznit, že Otacher Štýrský ve svém textu neuvádí ve většině 

případů ani letopočty. Na tomto místě bych ráda zmínila jednu zajímavost. Při popisu bitvy 

na Moravském poli se dal patrně strhnout natolik, že se dopustil jedné, a rozhodně ne 

jediné, faktografické chyby. Postavou, jejíž jméno se táhne jako červená niť pasážemi 

popisujícími bitvu na Moravském poli, je basilejský biskup Heinrich. Měl by to snad být 

Heinrich von Neuenburg, ovšem jeho úmrtí je datováno rokem 1274, což znamená, že 

v srpnu 1278 byl už čtyři roky po smrti. Jeho následovník v úřadě basilejského biskupa byl 

Petr Reich von Reichenstein, který zemřel až roku 1296. Ovšem v letech 1278 – 1279 měl 

údajně studovat v italské Bologni.
319

 Zůstává tedy otázkou, koho Otachar pod jménem von 

Basel bishof Heinrich vlastně myslel. Tento fakt můžeme označit za příklad, kdy se 

Otacher mýlil a jeho informace nejsou spolehlivé, přičemž se nepřímo dostáváme i 
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k hodnocení jeho textu v současné historiografii. Pokud je třeba nějakou situaci podepřít 

nebo oživit citací ze zajímavého pramene, Veršovaná kronika Otachera Štýrského se 

vcelku hodí, ovšem je stále nutné mít na paměti, že ne všem konkrétním informacím, jako 

jsou právě například jména církevních či světských hodnostářů, se dá věřit. 

Na otázku tzv. pramenné hodnoty kroniky nabízí zjednodušenou odpověď Marie 

Bláhová, která ve svém článku Rýmované kroniky v národních jazycích jako historický 

pramen
320

 použila citát Herberta Grundmanna, který již před více než padesáti lety 

konstatoval, že „rýmované kroniky mají pro historika příliš málo pramenné hodnoty, pro 

literárního historika příliš málo hodnoty básnické.“ Domnívám se, že tento názor je již 

překonaný.  

V rýmovaných kronikách v národních jazycích nelze hledat fakta. V nich bychom 

měli hledat obraz, který byl kronikářem vytvořen. Toto trvzení samozřejmě platí i pro 

Rýmovanou kroniku Otachera Štýrského. Ilustrativním příkladem na závěr může být obraz 

Přemysla Otakara II. v Otacherově textu. Přemyslovský král je líčen v negativních 

barvách. Mnohá fakta z jeho života a vlády jsou i záměrně vynechávána a líčení mnohých 

událostí je velmi tendenční. Zrekonstruovat „objektivní“ obraz Přemysla Otakara II. pouze 

na základě Rýmované kroniky Otachera Štýrského není možné. Můžeme však získat 

povědomí o tom, jak byl přemyslovský král vnímaný příslušníkem štýrské nobility, což je 

cenný poznatek. 
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CDB – Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V. 1. – 3. (1253–1278), edd. 

Šebánek, Jindřich, Dušková, Sáša, Praha 1974–1982. 

CDM – Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae V. (1294–1306), edd. Boczek, 

Antonín, Chytil, Josef, Brno 1850–1854. 

DALIMIL - Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, ed. Bláhová, Marie, Praha 1995. 

ENIKEL – Jansen Enikels Werke. Fürstenbuch, in: Monumenta Germaniae historica, 

Deutsche Chroniken III., ed. Strauch, Phillip, Hannover – Leipzig 1900. 

ENIKEL – Jansen Enikels Werke. Weltchronik, in: Monumenta Germaniae historica, 

Deutsche Chroniken III., ed. Phillip, Hannover – Leipzig 1900. 
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nova, Tomus I., ed. Zachová, Jana, Praha 1997, s. 347–456.  
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