
1 

 

Přílohy  

Do této části jsou zařazeny výseky pozemského i tzv. druhého života knížete a světce 

Václava, které popisovala díla použité primární literatury. Jednotlivé příběhy byly 

převyprávěny a mají sloužit k ucelené představě o tom, jakým způsobem dotyčný kronikář 

pojal popis Václavova života, charakteristiku postavy a jeho činů. V samotné bakalářské práci 

nebyl pro tyto informace prostor, proto jsou zařazeny do této části. Excerpované informace 

budou podávány bez stylistických ozdob používaných jednotlivými autory. Bakalářská práce 

je nebude zahrnovat do svého výzkumu.  Díla jsou řazena chronologicky, podle doby vzniku.   

 

Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily (tzv. Kristiánova legenda) 

Na začátku díla se setkáváme s často opakovanou rétorickou technikou, tzv. captatio 

benevolentiae. Autor díla se omlouvá za svou nezkušenost, nemůže se prý srovnávat s jinými 

písaři. Prosí o případné opravení, doplnění, píše: „Poněvadž jsem zcela neznalý výmluvnosti a 

veškerá krása slov je mně cizí – ačkoliv, i kdyby se mi toho všeho v hojnosti dostávalo, přece 

by mi tíha mých hříchů bránila v oslavení zásluh tak velikých světců.
1
 Tvrdí, že legendu byl 

„nucen“ napsat, jelikož nikdo jiný se látky nechtěl zhostit. Kritizuje český národ za špatné 

uctívání svých světců. Kdyby ostatky tak vynikajících svatých a tak hodných svědků 

Kristových, oplývající divy znamenitých zázraků, chovali v zemích Lotharovců nebo Karlovců 

anebo jiných křesťanských národů, byli by již dávno tyto události, abych tak řekl, zlatým 

písmem vylíčili a byli by je oslavili zpěvem responzorií a antifon a výmluvnými kázáními i 

stavbou mnohých klášterů, třebaže se sami mohou radovat, že mají ctihodné ostatky těmto 

podobných mučedníků, vyznavačů, panen a jiných světců.
2
 

Postava Václava se objevuje ve třetí kapitole, která je věnována popisu zbožného 

života jeho babičky Ludmily. Kníže byl po smrti svého otce Vratislava vychováván na hradě 

Budeč. Svým věkem byl příliš mladý na to, aby mohl vládnout sám, proto byl svěřen spolu se 

svým mladším bratrem Boleslavem do opatrovnictví Ludmily. Jejich matka, z popudu 

ďáblova vzplála veškerým hněvem jedovatého srdce proti služebnici Boží Ludmile.
3
 

Domnívala se, že bude zbavena své moci a majetku, který zdědila po svém muži Vratislavovi, 

a na její místo nastoupí její tchýně. Proto pověřila syny Beliálovi vraždou kněžny Ludmily.  

                                                           
1
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Po smrti babičky vychovávala Václava jeho matka. Už v tomto útlém věku byl nadán 

prorockým duchem. Skrze sen mu bylo zjeveno, že se jeho matka Drahomíra chystá spáchat 

vraždu.  Zdálo se mu o zboření domu kněze Pavla, které má značit šťastnou smrt svaté a 

ctihodné paní.
4
 Václav označil svou matku za pohanku rodem i činy. Předpovídal smrt své 

babičky i zkázu křesťanských duchovních, které pohanka Drahomíra vyžene ze země.   

Pozornost k Václavovi se přesouvá až v 5. kapitole. Václav dorostl a mohl sám 

usednout na knížecí stolec. Jeho matka a její nejvěrnější přívrženci dostali strach, že za svou 

nenávist vůči křesťanství budou stíháni a potrestáni. Vystupovali proti knížeti velmi 

nepřátelsky. Václav vše snášel s trpělivostí, choval se téměř jako mnich. Tajně k sobě v noci 

zval učitele a duchovní a snažil se od nich naučit co nejvíce boží moudrosti. Vždy s sebou 

nosil knihu, ze které si v každé volné chvíli četl. Když uznal, že je plně vzdělán v božích 

zákonech, zavolal k sobě matku s jejími druhy a české velmože a oznámil jim, že bude hrdě 

šířit křesťanskou víru mezi lid. Tímto rozhodnutím se jeho poddaní a rádci rozdělili na stranu 

křesťanskou-Václavovu a stranu pohanskou-Drahomířinu. V zemi vypukly nepokoje a boje, 

které utichly, až když kníže Václav vyhnal Drahomíru, která byla příčinou těchto roztržek, ze 

země. Jelikož ale dbal Desatera, podle kterého má svou matku ctít, povolal Drahomíru po 

nějaké době opět nazpátek pod podmínkou, že bude žít v ústraní. Její zločiny byly potrestány 

samotným bohem - jeden její syn byl zavražděn od jejího druhého mladšího potomka.
5
 

Na začátku své vlády nechal Václav převézt Ludmiliny ostatky z Tetína. Ty za veliké 

slávy dorazily do Prahy 21. října. Kníže předpovídal, že se nad jejím hrobem budou dít 

zázraky,
6
 které mu jeho poslové po příjezdu do Prahy potvrdili. Tyto divy obrátily mnoho lidí 

na křesťanskou víru.  

Český kníže vypravil posly do Řezna k biskupu Tutonovi s prosbou, zda by nemohl 

přijet do Prahy pochovat tělo jeho babičky a při té příležitosti vysvětit baziliku. Biskup se 

omluvil, že kvůli svému stáří nemůže přijet. Vyslal za sebe zástupce.  

Další část legendy popisuje Václavovy činy a vlastnosti. Kníže odmítal podle Písma 

trest smrti, a proto kdykoliv byl někdo z obžalovaných před sborem soudců za jeho přítomnosti 

odsuzován soudci k trestu smrti, vzdaloval se pod nějakou záminkou a skrýval se, jak mohl, 

                                                           
4
 Legenda Kristiánova. In: Středověké legendy o českých světcích. Kolár, Jaroslav (ed.). Praha, Lidové noviny 
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5
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6
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jsa pamětliv hrozby Kristovy v evangeliu: Nesuďte, abyste nebyli odsouzeni, a neodsuzujte, 

abyste nebyli odsouzeni.
7
 Václavův život se velmi nápadně podobal životu Ježíše Krista – 

sirotky, vdovy a chudé lkající a raněné neúnavně utěšoval, hladové sytil, žíznivé napájel, nahé 

odíval, nemocné navštěvoval, mrtvé pohřbíval, cizince a pocestné jako nejbližší příbuzné 

přijímal, kněze, kleriky a mnichy jako Pána ctil, bloudícím cestu pravdy ukazoval, pokoru, 

trpělivost, mírnost a lásku, jež nade všecko vyniká, zachovával, násilím a lstí nikomu nic 

neodnímal.
8
 Dozvídáme se také, že kníže boural vězení a šibenice a svou družinu vybavil 

nejlepšími zbraněmi a oděvem. V zimě chodil do kostela bos, ve sněhu byly vidět jeho krvavé 

šlépěje. Pod knížecím šatem nosil vždy mnišské odění. Jedl střídmě, pokud se někdy večer 

napil více, než obvykle, ráno se urputně modlil, aby mu Bůh jeho hřích odpustil.
9
 Pekl obětní 

chléb i oplatky, pomáhal se svým nejvěrnějším druhem v noci na poli a na vinici. Přeskromný 

Václav nechtěl, aby ho někdo jiný spatřil. Vykupoval otroky, bořil pohanské svatyně, horlivě 

šířil křesťanskou víru mezi český lid. Svým svatým životem vzbuzoval obdiv kněží a 

duchovních, kteří ho chtěli osobně poznat. Přiváželi mu mnohé dary v podobě knih a ostatků 

svatých. Václav trestal tuláky a lidi oddané obžerství a opilství nebo chtějící odpadnouti od 

pravé víry přímé cesty
10

 a dával je bičovat důtkami, dokud opět nenabyli pravé křesťanské 

víry.  

Podle vzoru svého otce, který nechal postavit chrám ke cti svatého Jiří, vystavěl 

baziliku zasvěcenou svatému Vítu. Vyslal posly k řezenskému biskupu, který jeho úmysl 

velmi podporoval. Od něj dostal český kníže svolení ke stavbě a požehnání. Václav chtěl 

putovat do Říma, aby dostal povolení stát se mnichem. 

Boleslav, Václavův mladší bratr, podnícen těmi, kteří se nechtěli podřídit Václavově 

víře a zanechat pohanských zvyků, začal usilovat o bratrův život. Václav jeho úmysl opět 

předvídal. Chtěl zemřít mučednickou smrtí – ovšem nikoli z ruky bratra svého, neboť se 

obával jeho věčné záhuby.
11

  

Kníže byl svým bratrem pozván na hrad v Boleslavi k příležitosti oslavy svátku 

blahoslaveného Kosmy a Damiána. U bohatě prostřeného stolu si Václav povšiml ozbrojené 

                                                           
7
 Legenda Kristiánova. In: Středověké legendy o českých světcích. Kolár, Jaroslav (ed.). Praha, Lidové noviny 
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8
 Tamtéž, str. 109. 

9
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Boleslavovy družiny. Vrazi třikrát povstali, aby Václava zavraždili, ale božím přičiněním byli 

potřikrát donuceni opět usednout, poněvadž Bůh jim svou mocí zabránil ten čin vykonati, snad 

proto, že si přál posvětiti zítřejší den, na nějž dosud nepřipadal žádný svátek.
12

 Václavův 

přítel mu radil, aby okamžitě město opustil, neb mu hrozí nebezpečí. Václav na jeho rady 

nedbal, se všemi se rozloučil polibkem a odešel se modlit do své komnaty.  

Druhý den ráno se Václav chystal na ranní modlitby do kostela. Boleslav považoval 

tento okamžik za vhodný pro chystanou vraždu. Knězi kostela Kosmy a Damiána přikázal, by 

Václava v žádném případě nepouštěl dovnitř. Před kostelem se oba bratři setkali, Boleslava 

doprovázela jeho ozbrojená družina. Václav poděkoval za včerejší hostinu a Boleslav mu na 

to odpověděl: „Včera ovšem, jak chvíle toho žádala, jsem tě pohostil, nyní však takto bratr 

bratru poslouží!“
13

 Udeřil Václava mečem do hlavy. Boleslav byl boží mocí ochromen, 

Václava uhodil i podruhé, ale nedokázal ho zabít. Václav uchopil meč a srazil Boleslava 

k zemi se slovy: „Hle, vidíš ty, jenž ses svým vlastním rozhodnutím zahubil, jako maličké 

zvířátko bych tě mohl svou rukou rozmáčknouti, ale daleka toho budiž ruka služebníka 

Božího, aby se poskvrnila krví bratrovou.“
14

 Kníže bratru vrátil jeho zbraň, ale Boleslav 

povolal své skryté služebníky, kteří dílo dokonali. Vražda se stala dne 28. září roku 929.  

Tělo mrtvého syna pohřbila jeho matka a ostatní Václavovi věrní. Kristián naznačuje 

Václavův tzv. druhý život. Blahoslavený bojovník povstane z utrpení a ponížení k hojnější 

slávě.
15

 

V následující 8. kapitole Kristián popisuje zázraky, které se udály po Václavově smrti. 

Krev mučedníka nešla po tři dny smýt ze země a stěn kostela. Vrazi knížete uprchli rychle do 

Prahy, aby nebyli obviněni ze zabití panovníka. Ale trestu neunikli – jejich děti byly utopeny 

ve Vltavě a oni sami zahynuli nebo byli postiženi nemocemi - ochrnutím či neplodností. 

Václavovo tělo po tři roky odpočívalo v kostele svatého Kosmy a Damiána. Boleslava začala 

trápit tíha jeho hříchu, a proto nakázal tajně přenést tělo svého bratra do Prahy. Když poslové 

s Václavovými pozůstatky došli až k řece Rokytnici, řeka se náhle vylila ze břehů. Poslové se 

zachránili tím, že se počali modlit k Václavovi. Zázrakem se ocitli na druhém břehu, aniž by 

řeku přebrodili nebo použili most. U řeky Vltavy se opakovala podobná situace, most byl 
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rozbitý a rakev s Václavovým tělem byla najednou tak těžká, že ji nosiči nemohli uzvednout. 

Po modlitbách (opět směřovaných k Václavovi) porušený most přešli bez problémů a rakev 

byla najednou lehká, jako by v ní nic nebylo. Stejně jako Ludmilino tělo bylo i to Václavovo 

po otevření rakve bez jakékoliv známky rozkladu. Všechny rány se zahojily, až na tu, kterou 

mu učinil Boleslav. Při přípravě na pohřbení těla se jeden Václavův nehet uvolnil na důkaz 

přátelství, které světce pojilo s knězem, jenž se staral o jeho pochování. Václavovo ucho našla 

jeho sestra Přibyslava na místě, které jí zjevil ve snu její bratr. Ucho přirostlo okamžitě, 

jakmile bylo přiloženo k ráně. Památka přenesení Václavova těla do Prahy se slaví 4. března.  

Následují popisy dalších divů. Svatý Václav pomáhal vězněným, kteří se modlili 

k jeho osobě. Zázračně osvobození pak putovali po světě a roznášeli zvěsti o Václavových 

skutcích. Díky tomu se mnozí pohané vzdali své víry a přešli ke křesťanství. Jedna slepá žena 

se modlila u Václavova hrobu a vlivem své víry opět uzřela a uzdravila se. Muži z franské 

země, kterému už nesloužily nohy, se ve snu zjevil jiný muž, který mu tvrdil, že když se vydá 

do Prahy do chrámu svatého Víta, tak se uzdraví, což se také stalo. Když se zvěsti o zázracích 

svatého Václava roznesly po celé zemi, chtěl mít každý část Václavových pozůstatků pro 

sebe, ať s dobrým nebo zlým úmyslem. Ti, kdo po jeho ostatcích toužili jen ze ziskuchtivosti, 

náhle zemřeli. Strážce, který byl neprávem obviněn z propuštění vězňů, měl nést rozžhavené 

železo v holých rukou na určené místo. Díky Václavovi ho ruce nepálily a lidé ho museli 

zastavit, aby železo nenesl ještě dál, než doopravdy musel.  

Kristián tvrdí, že nemůže vypsat všechny zázraky spojené s Václavovou postavou, na 

to by mu nestačily stránky knihy.  

Autor legendy na závěr uvádí ještě jeden zázrak, který se stal za Václavova života. 

Kouřimský kníže povstal proti Václavovi, kterému se na čele objevil zlatý kříž, důkaz 

svatosti. Odbojný kníže poznal, že má před sebou osobu chráněnou bohem, proto se 

Václavovi omluvil a uzavřel s ním mír.  
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Kosmova Kronika česká (Chronica Boemorum) 

V Kosmově díle se dočteme, že budoucí český světec byl synem knížete Vratislava a 

Drahomiře, která svému muži porodila dva syny – Václava, milého Bohu i lidem a Boleslava, 

prokletého bratrovraždou.
16

 

 Informace z let 895-928 Kosmas vynechává a uvádí, že události tohoto časového 

úseku byly již zmíněny v jiných pramenech, neboť i jídla, kterých častěji požíváme, se 

přejídají.
17

 Uvádí například Privilegium církve moravské, Epilog téže země a Čech a Život 

neb utrpení sv. Václava.
18

  

 Dále pak navazuje na události těsně před Václavovým zavražděním, ke kterému 

přiřazuje datum 28. září 929. Boleslav, druhý Kain, pozval bratra na svůj hrad. V průběhu 

hostiny, která druhý den vyústila v bratrovraždu, se narodil syn, jenž byl pojmenován 

Strachkvas. Jeho jméno pocházelo ze strašlivých hodů, které se na hradě konaly. Po spáchání 

vraždy Boleslav přemýšlel, jak se vyhnout peklu a zatracení. Přišel na spásný nápad, a to 

zaslíbení Strachkvase bohu: „Jestliže tento můj syn zůstane naživu, z celého svého srdce jej 

Bohu zaslibuji, aby byl duchovním a sloužil Kristu po všechny dny svého života za můj hřích a 

za lid této země.“
19

 Když Strachkvas vyrostl, byl poslán do kláštera svatého Jimrama do 

Řezna, kde se opravdu stal mnichem.  

 Ještě za svého života nechal Václav vystavit na Pražském hradě kostel ke cti svatého 

Víta, který ale nestihl vysvětit. O to se po Václavově smrti snažil Boleslav. Ten pro tuto 

příležitost povolal biskupa Michala, řezenského představeného. Biskup nejdříve odmítal, ale 

na důkaz obdivu ke knížeti Václavovi, kterého i za jeho života ctil a považoval ho za dobrého 

přítele, kostel v Praze nakonec 22. září
20

 vysvětil.  
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 Kosmas: Kronika Čechů. Libor, Jan a kol. (eds.). Praha, Argo 2011. str. 50. 
17

 Tamtéž, str. 51. 
18

 Život a neb utrpení sv. Václava u Kosmy vystupuje pod názvem Život neb umučení přesvatého našeho 

patrona a mučedníka Václava - 35 
19

 Kosmas: Kronika Čechů. Libor, Jan a kol. (eds.). Praha, Argo 2011. str. 52. 
20

 Pokud by byl kostel vysvěcen 22. září, jak píše Kosmas, znamenalo by to, že Václav byl tou dobou ještě 6 dní 

naživu. Jedná se tedy o nepřesné informace.  
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Kronika tak řečeného Dalimila 

Kníže Václav je poprvé popsán v kapitole XXV., kdy je představen jako syn knížete 

Vratislava a jeho ženy Drahomiře. Dalimil uvádí, že Václav byl mladší než Boleslav, což je 

nepravděpodobné, protože právo na knížecí stolec měl po smrti Vratislava prvorozený syn. 

Jednalo se pravděpodobně o autorovu chybu.   

Václav byl díky své povaze zvolen knížetem, jelikož ale nemohl kvůli věku vládnout 

sám, byl svěřen do opatrovnictví babičky Ludmily. Jeho bratr dostal město Boleslav. 

Drahomiř nechala Ludmilu zavraždit dvěma najatými vrahy a sama se ujala vlády. Byla 

zvolena regentkou země. Jelikož byla ale pohankou, vyháněla křesťanské duchovenstvo a 

podněcovala nenávist pohanů vůči křesťanům. V Praze docházelo k bojům, z kterých měla 

Drahomiř obrovskou radost: „Na tom přeju smrti pohanóm / by sě tiem umenšilo moci 

křesťanóm.“
21

 

Václav dospěl a konečně mohl uvést zem do pořádku. Matku poslal spravovat statky, 

které dostala věnem. Povolal zpět duchovní, které Drahomiř vyhnala. Václavovo vykreslení 

se téměř neliší od toho, které nacházíme v legendách – staral se o sirotky, pomáhal vdovám, 

pekl hostie. Byl dokonalým křesťanem. Kronika, stejně jako legendy, popisuje Václavův 

asketický život. Často mrskal své tělo, měl zkrvavené nohy od toho, jak chodil bos. 

Christianizaci země podporoval také tím, že vykupoval děti pohanů a učil je křesťanskému 

náboženství. Dalimil uvádí, že Václav neměl ženu a nestaral se o pozemské radosti. 

Nejbližším přítelem a společníkem mu byl Podiven, kterého Václav učil křesťanské víře. 

Obraz knížete-vládce se stírá i poznámkou, že Podivena bral jako sobě rovného, například mu 

čistil obuv, což se na panovníka jistě neslušelo. Toto jen podtrhává Václavovu dobrotu a 

skromnost.  

 Povolnost knížete Václava, o které autor kroniky hovoří, nahrávala do karet ostatním, 

kteří chtěli jeho slabosti využít ve svůj prospěch. Jedním z nich byl Radislav, zličský kníže, 

který proti Václavovi povolal své lidi do zbraně. Český kníže neváhal a vytáhl se svým 

vojskem z Prahy, aby se s Radislavem střetl. Vedl k němu takovouto řeč: „Který cti a užitka 

žádá, / tomu sě slušie biti, to má rada. / Proto mně a tobě slušie sě biti, / a nedajvě liudu u 

boju býti. / Kterýž mezi náma živ ostane, / ten v obojiem kněžstviu knězěm zóstane. / Obojiemu 
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 Dalimilova kronika. Praha, Městská knihovna v Praze 2011. Dostupné na:  

< http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/36/98/64/dalimilova_kronika.pdf> (12. 4. 2014). str. 42-43. 

http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/36/98/64/dalimilova_kronika.pdf
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vojsku kažvě s mírem stati, / ni mně ni tobě pomáhati.“
22

 Radislav dostal strach a nejradši by 

byl zpět ve Zličsku. Václavovi se znenadání objevil na čele zlatý kříž a po jeho pravém i 

levém boku se ukázali andělé. Radislav, uviděv ten zázrak, seskočil z koně a poklonil se 

Václavovi jako svému panovníkovi. Zličsko tedy dál mohlo žít s Prahou v míru.  

 Další kapitola hovoří o tom, jak byl Václav pozván s dalšími knížaty na císařský dvůr, 

ale kvůli svému horlivému modlení přijel pozdě. Císař se rozhněval a vydal rozkaz, že 

kdokoliv na Václavovu počest vstane a uvolní mu místo k sezení, bude kratší o hlavu a jeho 

potomci přijdou o veškeré statky. Když Václav vstoupil do síně, kde ostatní řešili soudnické 

spory, jediný, kdo nečekaně povstal, byl sám císař. Ten ostatním vysvětlil, že na Václavově 

čele uviděl zlatý kříž a vedle něj opět anděly boží. Z tohoto vidění poznal, že před ním stojí 

svatý člověk. Císař nabídl Václavovi cokoliv ze svého bohatství, ten vše odmítl, vzal si pouze 

svatého Víta ruku.
23

 

 Boleslav záviděl Václavovi jeho moc, proto se uchýlil ke lsti, jakým způsobem by se 

svého bratra mohl zbavit. K příležitosti křtu svého syna Strachkvase pozval Václava na svůj 

hrad. Ten byl po cestě varován jakýmsi mužem: „Vskočě na kóň žeň pryč v skořě; / dobýdlíš 

sě u svého bratra hoře. / Juž tě chce tvój bratr zabiti, / by mohl sám knězěm býti.“ 
24

 Václav 

ale po mučednické smrti toužil a o úmyslech svého bratra dávno věděl, proto pozvání do 

Boleslavi přijal.  

 Kníže se ve městě svého bratra odebral ke kostelu, kde chtěl strávit nějaký čas na 

modlitbách, ale před vchodem na něj čekal bratr se svými druhy. Václav mu poděkoval za 

hostinu. Boleslav ho chtěl zabít mečem, ale ruka se mu svezla. Svému bratru usekl jen ucho. 

Český kníže zvedl meč ze země a Boleslavovi řekl: „Bratr, to-ť bych mohl otplatiti; / ale 

toliko-ť mi jesť mój tvořěc mil, / že bych tvé krve pro věš svět neprolil.“
25

 A vrátil mu meč se 

slovy: „Co’s počal, rač dokonati.“
26

 Boleslav zavolal své kumpány a tvrdil jim, že ho Václav 

chtěl zabít. Hněza se svými bratry Václava zabijí. Dalimil datuje tuto událost do  

roku 928.
27

 

                                                           
22

 Dalimilova kronika. Praha, Městská knihovna v Praze 2011. Dostupné na:  

< http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/36/98/64/dalimilova_kronika.pdf> (12. 4. 2014). str. 44. 
23

 Tamtéž, str. 44. 
24

 Tamtéž, str. 46. 
25

 Tamtéž, str. 47. 
26

 Tamtéž, str. 47. 
27

 Chybné datum bylo převzato z legendy Oriente aim sole, která sloužila Dalimilovi jako hlavní pramen pro 

svatováclavskou historii.  

http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/36/98/64/dalimilova_kronika.pdf
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 Václavovy vrahy stihl boží trest. Hněza se propadl s koněm do země, jeho bratr 
28

 se 

stal malomocným.  

 Boleslav, označován od té doby přízviskem Ukrutný, se ujal vlády. Císař, Václavův 

přítel, se dozvěděl o jeho spáchaném zločinu a vytáhl na Boleslava s vojskem. Bratrovrah byl 

poražen a musel od té doby císaři platit daně a sám pak sloužit u císařského stolu.  

Tři roky trvalo, než Boleslav uvěřil v bratrovu svatost. Tajně nechal Václavovo tělo 

přenést z Boleslavi do Prahy. Nad jeho rakví se děly zázraky, truhla s jeho ostatky nešla 

dvakrát zvednout a na dvou místech přebrodili poslové řeku bez použití mostu. Václavovo 

tělo bylo bez jakéhokoliv poranění, pouze rána od jeho bratra zůstala dobře viditelná. 

Přibyslava, Boleslavova a Václavova sestra, měla vidění, kde se uťaté ucho nachází. Když ho 

našla a přiložila k ráně, opět přirostlo k tělu. Jeden mnich prosil, aby si mohl ze světcova těla 

nechat něco na památku. V tu chvíli se světci uvolnil nehet. Všichni chválili Boha i svatého 

Václava. Strachkvas musel vykoupit otcovu vinu tím, že se stal knězem.  

 

Kronika česká Přibíka Pulkavy z Radenína  

Po smrti knížete Spytihněva na knížecí stolec nastoupil jeho bratr Vratislav, který měl 

se svou ženou Drahomírou dva syny – Václava a Boleslava. Když Vratislav umřel, byl na 

jeho přání dán starší Václav na výchovu k Ludmile, dědičce českých zemí. Boleslava 

vychovávala jeho matka v pohanské víře. Václav v učení křesťanství vynikal nad všechny 

ostatní.  

Drahomíra, která žárlila na postavení své tchýně, nechala povolat Tumia a Kumona, 

kteří Ludmilu zaškrtili na jejím hradě Tetín.  

Václav dále rozmnožoval křesťanství. Žil příkladným životem – denně se modlil, 

pomáhal na poli mlátit pšenici, na vinici sbíral víno, pomáhal vdovám a sirotkům nosit dříví. 

Jednou vytáhl kouřimský vévoda proti Václavovi s vojskem. Ten, jelikož chtěl 

ochránit svůj lid, sebral skupinu vojáků a kouřimskému knížeti vzkázal, že pokud se chce bít, 

budou bojovat jen oni dva, a kdo vyhraje, získá vládu nad lidem a územím toho druhého. 
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 Hnězův bratr je v novější edici (Kronika tak řečeného Dalimila. Praha a Litomyšl, Paseka 2005.) označován 

jako Štyrsa.  
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Václavův protivník se zaradoval, protože věřil ve svou sílu. Než došlo k boji, uviděl, že je 

český kníže veden dvěma anděly a na jeho tváři září kříž. Padl před ním na kolena a prosil ho 

o milost. Václav mu odpustil a nic od něj nežádal.  

Václav byl spolu s ostatními knížaty pozván k císaři, kde ho velmi dobře přijali. 

Jednoho dne se ale opozdil, protože strávil noc na modlitbách. Knížata i císař se rozčílili a 

nechtěli ho mezi sebe přijmout. Když ale Václav vstoupil do síně, uviděl císař na jeho čele 

zlatý kříž a vedle něj dva anděly. Císař okamžitě padl českému knížeti k nohám a žádal ho, 

aby si vybral, cokoliv si bude přát, to že dostane. Václav zažádal o svatou relikvii - ruku 

svatého Víta.  

Hned po návratu do Prahy nechal Václav vystavět kostel ke cti bohu a svatému Vítu. 

Vyslal posly k řezenskému biskupu Wolfgangovi, zda by mohl přijet a kostel vysvětit. Ten 

měl sen, že kostel bude centrem křesťanství v Čechách. Nejdříve se stane biskupstvím, které 

bude poté povýšeno na arcibiskupství. Tak se také stalo.  

Václav chodil i za zimních nocí do kostela bos. Doprovázel ho jeho věrný rytíř 

Podiven, který, ač dobře obut, trpěl ukrutným mrazem. Václav mu poradil, aby následoval 

jeho krvavé šlépěje, tak se prý zahřeje.  

Samotný kníže vykupoval děti, které musely robotovat, a dával jim volnost. Bořil 

šibenice a boural žaláře, protože nechtěl, aby kdokoliv prolil svou krev nadarmo. Často 

předpovídal věci, které mu zjevil Bůh, jež se potom opravdu staly. Jedním ze zjevení byla 

translace těla jeho babičky Ludmily na Pražský hrad. Václav sám pomáhal rakev s ostatky 

přenést a následně je dal uložit v kostele svatého Jiří.  

Jelikož Václav opovrhoval světskými radostmi a statky, vyslal posly k papeži 

s žádostí, zda by se mohl stát mnichem benediktinského řádu a knížectví mohl předat svému 

bratru Boleslavovi. Mezitím mocí zaslepený Boleslav spřádal plány, jak se bratra zbavit. 

Chtěl vládnout českým zemím sám. Pozval Václava na hody do Staré Boleslavi, kterou nechal 

vystavět. Václav, ačkoliv svou brzkou smrt předvídal, k bratrovi přesto jel. U hodovního stolu 

řekl svým přátelům, že dá-li Bůh, umře zítra v den svatého Michala probošta mučednickou 

smrtí. Po hostině poprosil kněze, aby ho vyzpovídal z jeho hříchů. Poté se modlil k Bohu, 

dokud neusnul.  
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Ráno šel na jitřní mši, kde ho zastavil Boleslav, který bratra zranil mečem. V tu chvíli 

ho ale oslabila boží moc a zbraň mu upadla na zem. Václav, jenž se chtěl stát božím 

mučedníkem, mu meč vrátil a vyzval ho, aby dílo dokonal. Ještě víc rozlícený a krvechtivý 

Boleslav mu vytrhl meč z ruky a s pomocníky Václava zabil. Krev zavražděného nešla 

žádným způsobem smýt. Václav byl zabit 4. listopadu roku 929.  

Po zavraždění českého knížete se Ježíš Kristus zjevil saskému králi a přikázal mu, aby 

na počest tohoto mučedníka nechal vystavit kostel.  

Václavova matka, přirovnávána k biblické Jezabel, byla příčinou Václavova 

zavraždění. Bůh ji potrestal tak, že se propadla do země u Pražského hradu. Boleslavovi 

pomocníci umřeli strašnou smrtí.  

O tři roky později bylo přeneseno tělo svatého Václava do Prahy. Kolem translace se 

udály mnohé divy. Pražské žaláře byly osvětleny oslňující září a věznění se dostali na 

svobodu. Díky světcově pomoci se mohli poslové s jeho rakví dostat na druhý břeh Rokytnice 

a Vltavy, aniž by použili most. Neporušené a zahojené Václavovo tělo vydávalo omamnou 

vůni. Bylo pochováno v kostele svatého Jiří. Přibyslavě (sestře Václava a Boleslava) bylo 

božím zjevením ukázáno, kde najde uťaté ucho knížete. Když ho přiložila k ráně, ta se 

okamžitě zahojila. Nad tělem světce se stále konají zázraky, nemocní jsou uzdravováni.  

 

O státě českém (Respublica Bojema) Pavla Stránského ze Zapské Stránky  

Pavel Stránský uvádí Václava jako 12. panovníka českých zemí. Zmínka o něm je už 

v hesle o jeho otci Vratislavovi, který zemřel v desátém roce své vlády a zanechal po sobě dva 

syny, z nichž budoucím panovníkem byl zvolen mladší z nich
29

 - Václav, kterému bylo v té 

době pouze 8 let.  

Jelikož byl Václav ještě malý, aby mohl vládnout sám, byl svěřen do opatrovnictví 

babičce Ludmile a zemi zatím spravovala Drahomiře, kteráž vášnivě dychtila po cti takové.
30

 

Jelikož ale vystupovala proti křesťanům, zavdala příčinu předním mužům, že odňali jí moc 

                                                           
29

 Jedná se pravděpodobně o Stránského chybu, protože většina zdrojů uvádí, že Václav byl nejstarší 

z Vratislavových synů. I sám Stránský na jiných místech svého díla tuto informaci udává.  
30

 Stránský ze Zapské Stránky, Pavel: Mistra Pavla Stránského ze Zapské Stránky popravené i rozmnožené 

vypsání vší obce království českého. Praha, 1893. Dostupné na: 

<https://archive.org/stream/mistrapavlastr00str#page/n5/mode/2up> (12. 4. 2014). str. 179. 

https://archive.org/stream/mistrapavlastr00str#page/n5/mode/2up> (12
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před časem.
31

 Roku 921 nastoupil Václav ve věku 14 let na žádost velmožů i lidu na knížecí 

stolec. Svou svatou povahou byl u všech velmi oblíben, také římský císař Jindřich I. ho 

obdivoval a ctil. Ve Vormusu byl za přítomnosti německých knížat prohlášen za krále a štědře 

obdarován. Zatímco v Čechách napravoval to, co pokazila jeho matka, byl ve věku 30 let roku 

938 zavražděn svým moci chtivým bratrem Boleslavem. Je považován za svatého mučedníka.  

 

Kronika česká Václava Hájka z Libočan  

Václav se narodil kněžně Drahomíře a jejímu manželu Vratislavovi roku 908.  

Vratislav se všemožně snažil, aby jeho žena přijala křesťanskou víru, aby syn z ní vzešlý 

mohl jednou šířit křesťanství. Ta se ale bránila a pohanství opustit nechtěla. O rok později se 

Václavovi narodil jeho bratr Boleslav, který byl pokřtěn na Tetíně. Rok na to přišla na svět 

jejich sestra Přibyslava.  

Ludmila jela navštívit svou snachu a žádala ji, aby jí dala jednoho ze svých synů na 

výchovu. Po poradě s Vratislavem se rozhodli pro Václava. Ludmila ho společně s knězem 

Pavlem učila křesťanské víře a velmi svého vnuka milovala.  

Roku 914 poslal Vratislav na Ludmilino přání Václava na učení na Budeč, kde se 

vzdělával v latině. Václav se pilně učil, nezapomínal na denní modlitby.  

O dva roky později oznámil Vratislav vladykům a zemanům, že je velmi nemocný. 

Svěřil jim své dva syny. Chtěl, aby byli oba vedeni ke křesťanství, mají ctít svou zemi a 

poddané a bojovat proti pohanům, zvláště pak Lučanům (Žateckým).  

Po Vratislavově smrti obeslala Drahomíra vladyky a zemany s žádostí, aby jí bylo 

dovoleno vládnout českým zemím. Její synové měli sice dědičné právo, ale byli ještě příliš 

mladí na to, aby vládli sami. Vladykové jí povolili spravovat zem, dokud jejím synům 

neskončí dětství a nebudou moct nastoupit na knížecí stolec. Na tomto sjezdu byla také 

rozdělena země na dvě části – Vácslavovi Pražské knížectví a tu stranu polední všecku až do 

mezí kouřimských, Boleslavovi krajiny půlnoční všecky, kteréž jsou za Labem.
32

 Václav zůstal 

na Budči a Boleslav u své matky na Vyšehradě. Drahomíra se snažila vymyslet plán, jak by, 

jsouce zarytou pohankou, vyhnala všechny křesťany ze země. Z tohoto záměru nevynechala 

                                                           
31

 Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká. Linka, Jan (ed.). Praha, Academia 2013. str. 179. 
32

 Tamtéž, str. 182. 
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ani svého nejstaršího syna a jeho babičku Ludmilu, která byla podle Drahomíry vinna tím, že 

se z Václava stal horlivý křesťan.  

V Praze probíhaly boje křesťanů s pohany. Drahomíra nechala za každého mrtvého 

pohana zabít deset křesťanů. Její nenávist byla tak velká, že byla schopná obětovat i životy 

svých věrných: „Přejiť já té smrti mým pohanům, jediné aby se umdlila moc křesťanská.“
33

 

Zatímco v Praze nepokoje mezi dvěma skupinami neustávaly, Václav se na Budči stále modlil 

za své křesťany a za spasení své matky.   

Roku 920 Drahomíra naplnila své plány, najala Tumana a Kumana, aby zabili její 

tchýni Ludmilu. Drahomíra je následně za vraždu bohatě odměnila.  

O rok později už Václav nemohl trpět krutovládu své matky, proto se vrátil z Budče do 

Prahy, svolal vážené vladyky, zemany, své věrné, Drahomíru i Boleslava a pronesl k nim tuto 

řeč: „Otec můj, dobré paměti Vratislav, mne jest pořízením své vůle posledním dědicem 

zůstavil, lopotové, vládyky a zemané tito všickni jsou mne za kníže volili. Ty, matko, seď a 

dosti měj na svém věně a já budu zemi spravovati.“
34

 Václav byl prohlášen za českého 

knížete, mladší bratr odjedl do Boleslavi a Drahomíra do Stochova. Václavovým hlavním 

úkolem, jak sám oznámil, bude rozšiřování křesťanství.  

Kníže obnovil činnost kostelů, které dala jeho matka zavřít, povolal zpět žáky a kněží, 

jež vyhnala. Sám také napomáhal šíření víry a křesťanských zvyklostí – pekl oplatky, stáčel 

víno, pomáhal na poli, četl žákům ze žaltáře, byl nápomocný při oltáři, šatil duchovní, 

důkladně se modlil. Za zimních nocí navštěvoval kostely, k nimž kráčel sněhem bos. 

Doprovázel ho věrný přítel Podiven, který, když šlapal ve Václavových šlépějích, zimou 

netrpěl.  

Václav si vzpomněl na svou zavražděnou babičku Ludmilu a chtěl, aby byla přenesena 

do Prahy a mohla tak spočinout blízko svého syna Vratislava. Proto vypravil posly v čele 

s knězem Pavlem na Tetín, aby tělo přinesli. Nalezli ho neporušené v napolo shnilé truhlici. 

Všichni chválili Boha za jeho zázraky a radostně tělo dovezli knížeti do Prahy, kde se mnozí 

pohané, vidouce tento zázrak, obrátili na křesťanskou víru a nechali se pokřtít. Tělo bylo 

s vážností neseno do kostela svatého Jiří, kde bylo uloženo. To se stalo 10. listopadu  

roku 922.  
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 Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká. Linka, Jan (ed.). Praha, Academia 2013. str. 183.  
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Císař Jindřich poznal, že se blíží jeho poslední hodina, proto svolal do Řezna roku 923 

vážená knížata (mezi nimi také Václava). Na sjezdu, který trval 24 dní, měli zvolit císařova 

nástupce, jeho nejstaršího syna Otu. Jednoho dne se český kníže opozdil, protože celou noc 

strávil na modlitbách. Císař se velice hněval a zakázal knížatům, aby nikdo nevstával na 

znamení vážnosti projevené Václavovi. Když se ale český kníže do síně dostavil, sám císař 

vstal, poklonil se mu a posadil ho na své císařské stolici. Druhý den se knížata ptala císaře, 

proč sám porušil svůj zákaz a vstal, když se Václav v síni objevil. Ten jim odpověděl: „Snad 

jste vy neviděli, ale já jsem viděl, že Vácslav kníže jda do dveří, měl jest kříž zlatý velmi 

skvoucí na svém čele a dva andělé jej vedli, jdouce okolo něho, a když se on zastavil, 

z andělův těch dvou každý zdvihl prst, mně hrozil. Nesměl jsem toho jinak učiniti, než jej na 

svém místě posaditi. A z toho jsem jistě poznal, že jest to člověk svatý.“
35

 Při obědě s císařem 

byl kníže Václav vyzván, aby si vybral cokoliv z klenotů na památku jeho a Jindřichova 

přátelství. On se zdráhal, nestál o zlato ani stříbro, ale po delším naléhání si povšiml svaté 

relikvie – ruky svatého Víta, kterou mu císař velmi rád daroval.  

Ihned, jak se Václav vrátil do Prahy, nechal zbudovat kostel ke cti svatého Víta. 

Václav vyslal pro řezenského biskupa Wolfganka, zda by mohl tento kostel přijet vysvětit. 

Ten dorazil i s posly do Prahy a Václavovo přání vykonal, jelikož se mu ve snu zjevil bůh, 

který mu řekl: „Jediž tam do Prahy a dokonejž mé požehnání, neb ten kostel blahoslaveného 

Víta bude vší České země hlava a biskupství a v budoucím času i arcibiskupství.“
36

 

Drahomíra nemohla strpět, že se její moc a vliv stále zmenšovaly a křesťané byli díky 

jejímu nejstaršímu synovi na vzestupu. Začala usilovat o Václavův život. Pod záminkou křtu, 

který slíbila, že podstoupí, podala svému synovi nápoj s jedem. Václav, chráněný bohem, se 

nápoje nenapil a Drahomíru poslal pryč. Ta neváhala a poslala za svým mladším synem 

Boleslavem své posly, kteří ho nabádali k tomu, aby bratra zabil. Drahomíra chtěla odjet se 

svým kočím do Lucka. Zapřísahala se, že nedopustí, aby zůstal naživu byť jen jediný křesťan. 

Když jeli kolem Pohořelce, kočí, velmi horlivý křesťan, zastavil koně, jelikož uslyšel, že se 

v kostele konala mše svatá. Drahomíru to velmi rozčílilo a začala kočímu zlořečit. V tu chvíli 

se otevřela země a kněžna se propadla i s koňmi a povozem. Od tohoto dne se zde ozývají 

divné zvuky a úpění. Kdo na toto místo vstoupil, byl poznamenán znamením.  
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Lživé zvěsti o tom, že Václav dal matku úkladně zavraždit a i s povozem ji nechal 

zasypat, se donesly i k Boleslavovi, který se zapřísáhl, že Drahomíru pomstí a Václava zabije.  

Václav začal stavět kostely, prostřednictvím nichž šířil křesťanství, bořil vězení a 

šibenice, požadoval, aby byli soudci vždy spravedliví.  

Když viděl Drzslav, kouřimský kníže, Václavovu mírnost a dobrotu, začal rozšiřovat 

svá území. Český kníže ho prosil, aby tak nečinil, ale Drzslav mu vzkázal: „Povězte tomu 

pletinohovi, ať on hledí na své knížky, a já zatím jeho knížectví sobě podmaním.“
37

 Václav 

sebral 700 mužů a táhl na Židomiřský dvůr, který si chtěl Drzslav přisvojit. Český kníže se 

bál krveprolití, jež by nastalo kvůli rozmaru jednoho člověka, proto Drzslavovi vzkázal, že 

bojovat budou jen oni dva. Kdo vyhraje, získá území toho druhého. Kouřimský kníže se ulekl, 

ale i přesto k boji svolil. Obě knížata se smluvila a sešla se u vsi Hruškoklaty. Než stihlo dojít 

k boji, Drzslav seskočil z koně a poklonil se knížeti Václavovi. Viděl prý na Václavově čele 

zlatý kříž a vedle něj dvě svaté mužské postavy. V Židomíři mu kníže Václav udělil milost a 

Drzslav mohl dále spravovat svá území. Vedli spolu rozmluvy o křesťanství a kouřimský 

kníže dokonce slíbil, že se nechá se svým lidem pokřtít.  

Roku 926 nechal kníže vystavět kostel svatého Antonína, který sloužil jako útulek pro 

sirotky, neb jest Vácslav ženy neměl i měl jest ty sirotky za syny a dcery.
38

 Od chudých 

pohanů odkupoval děti a dával je pokřtít. Boleslav, kterému našeptávali zlí pohané, měl odpor 

ke všemu, co Václav dělal. Snažil se vymyslet plán, jak se svého bratra zbavit.  

Václav chtěl vystavit nad Vltavou podle římského vzoru kostel, který by byl 

zasvěcený svatému Petru a Pavlovi. Poslal žádost k římskému biskupovi, který stavbu povolil. 

Nový kostel byl označován jako kostel svatého Petra na Strouze nebo kostel v Jirchářích. 

Další svatostánek, který roku 927 nechal Václav vystavět, byl kostel svatého Vavřince. 

O rok později se vrátili poslové z Říma, vyprávěli knížeti o náboženství, o řádu a 

svatých, zvláště pak o svatém Kozmovi, Damianovi a Michalovi. Kníže Václav nechal 

vystavět dva kostely ve jménu těchto svatých. Kostel svatého Kozmy a Damiana byl 

vybudován mezi Prahou a Vyšehradem za pouhých 40 dní. Václav začal toužit po 

mučednické smrti zaslíbené Kristu: „Dejž to milý Pán Bůh, aby můj také den mezi těmi 
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svatými počten byl a v tomto knížectví aby tak hojné služby Pánu Bohu k poctivosti a svatým 

jeho činěny byly jako v Římě.“
39

  

Václav se snažil rozšiřovat křesťanskou víru, napomínal svého bratra, aby krutost 

změnil v laskavost a dobrotu. Pokud se tak stane, rád mu předá knížectví a sám se stane 

mnichem. Boleslav chtěl jest ovšem rád knížectví Pražskému, ale ukrutností, kterouž měl 

z přirození a z naučení své máteře, ač sliboval, však neopustil.
40

 Václav poslal své věrné 

posly Křezoboje a Blažislava do Říma k papeži s žádostí o dovolení českému knížeti obléci 

benediktinský šat. Boleslav jako muž zůřivý a snad ponuknutím ďábelským
41

 osnoval plány, 

jak se Václava zbavit co nejdříve. Jelikož jeho žena Brzena měla zanedlouho porodit 

potomka, naskytla se Boleslavovi dobrá příležitost k vraždě. Pozval bratra na křesťanské 

hody. Václav o všech jeho úmyslech věděl, a přesto bratrovo pozvání přijal. Na cestě u řeky 

Labe byl varován svým přítelem Srostěm. Ten mu radil, aby usedl na koně a jel zpět do 

Prahy, protože mu hrozí smrt. Václav se však smrti nebránil, jelikož věděl, že vše je v rukou 

božích. „Dosti jsem byl živ na tomto bídném světě, již na něm více nejsem žádostiv býti.“
42

  

Kníže byl Boleslavem přijat s přetvářkou. Václav mírně pojedl a celou dobu se stále 

modlil. Oslovil své přátele a vedl k nim řeč na rozloučenou: „Přátelé milí moji! Jezte, píte a 

hodujte ve jméno Pána Ježíše se mnou dnes, neb více zajisté s vámi pokrmu tělesného na 

tomto světě požívati nebudu. Zítra, dá-li Pán Bůh, to jest u vigiljí svatého Michala, probošta 

rajského, pro milost krále nebeského, jenž za nás všecky na svatém kříži umříti ráčil, bratří 

moji milí, smrt umučení mého trpěti budu a svatý Michal duši mou, když jí z těla vypustím, 

Bohu mému, Pánu Ježíši Kristu, ji do života věčného donese a ohlásí. Protož i z vás každý 

vypíte tento koflíček vína pro milost Michala, svatého archanděla, ať vaše duše také donese 

do příbytku věčného.“
43

 Poté odešel do svého pokoje, kde se celou dobu modlil za přítomnosti 

svého druha Podivena a kněze, kterému se vyznal ze všech svých hříchů. Celou noc probděl 

na modlitbách.  

Václav ráno přijal v kostele od kněze tělo Kristovo na svou cestu k věčnému životu. 

Poté poklekl před kostelem a smířený se svou smrtí čekal. Boleslav-Kajn
44

 vytáhl meč a 
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svému bratrovi usekl ucho. Ale byl oslaben neznámou silou, upustil zbraň. Tu Václav zvedl a 

bratru podal se slovy: „Vůle tvá budiž v tvých rukou.“
45

 Boleslav od něj přijal meč a udělal 

mu ještě jednu ránu na zádech. Rychle zavolal své dva pomocníky – Štyrsu a Hněvsu, aby 

dokonali jeho započaté dílo. Sám z místa činu utekl.  

Václavova krev nešla ze stěn žádným způsobem smýt. Štyrsa s Hněvsou chtěli 

všechnu vinu svést na českého knížete, který měl podle jejich smyšleného vyprávění 

napadnout Boleslava. Dva vrazi se hájili argumentem, že jen bránili svého pána. Jak 

Václavovi blízcí uslyšeli, že je kníže mrtvý, okamžitě utekli z města, protože tušili, že by je 

jinak potkal stejný osud jako jich pána. Jediný, kdo u těla svého přítele zůstal, byl Podiven, 

kterého pověsili Boleslavovi muži na dub. Boleslav si uvědomil hrůzu svého skutku a dal 

svému narozenému synu jméno Strachkvas (od „strašlivého kvasu“).  

Dánskému králi Erikovi se ve snu zjevil Bůh, který mu slíbil vítězství nad jeho 

nepřítelem, pokud nechá vystavět kostel ke cti svatého Václava. Po návratu do Dánska vyslal 

Erikus posly, aby zjistili, kdo byl onen Václav a jak zemřel. Po návratu poselstva, které králi 

vylíčilo bohulibý život mučedníka, se stane (v Dánsku stejně jako v Čechách) datum jeho 

zavraždění dnem slavnostním a pamětihodným.  

Boleslav měl špatné svědomí, a když nastoupil po svém bratrovi na knížecí stolec, 

začal stavět kostely a ty staré opravoval. Svého činu začal litovat, ale nechtěl, aby to kdokoliv 

věděl.  

U hrobu svatého Václava se děly mnohé zázraky. Nemocní křesťané i pohané, kteří 

prosili boha i Václava o uzdravení, byli zázračně uzdraveni. Mezi nimi byla například i 

Boleslavova žena Brzena, jež trpěla zimnicí a tajně prosila u Václavova hrobu. Její švagr se jí 

zjevil, dal jí požehnání. V tu chvíli Brzenu nemoc opustila. Její manžel jí nevěřil, sám však 

začal trpět stejnou zimnicí. Opustila ho až po roce, když tajně prosil u hrobu svého bratra.
46

 

Čím víc zázraků se dělo, tím víc začal Boleslav věřit ve Václavovu svatost a počal se bát, že 

bude Bohem za bratrovraždu potrestán. Aby alespoň trochu uklidnil božský hněv, nechal 

opravit například kostel svatého Strachoty v Boleslavi, v Praze Panny Marie před Týnem a 

svatého Víta na Pražském hradě. K některým kostelům nechal přistavět kaple. Vyslal posly do 

Řezna s prosbou, aby je biskup Michal přijel vysvětit. Ten odmítl, protože znal Boleslavův 
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hřích. Ve snu se mu ale zjevil svatý Václav, který biskupa přiměl, aby prosbě jeho bratra 

vyhověl. Díky tomuto vidění biskup posvětil novou část kostela svatého Víta. Po návštěvě 

Václavova hrobu v Boleslavi se navrátil zpět do Řezna.   

Jelikož se do Boleslavi začalo sjíždět čím dál více lidí, kteří oslavovali mučedníka 

Václava a jeho zázraky, povolal Boleslav své služebníky, aby tajně přenesli tělo do kostela 

svatého Víta v Praze. Zázraky, které se pak budou dít, tak lidé přičtou svatému Vítu, ne 

Václavovi. Z hrobu mučedníka se linula omamná vůně a rány na jeho těle byly zaceleny. 

Jediná zůstala živá. Bylo to jizva po Boleslavově ráně, při které bratrovi uťal ucho. Ta byla i 

po 3 letech stále krvavá.  

Další zázrak se konal u řeky Labe, kterou poslové i s tělem přešli bez použití mostu. 

To samé se opakovalo i u rozvodněného potoka Rokytnice. Dostali se s povozem až do 

vesnice Poříčany. Znenadání se opět ocitli za řekou Vltavou a usoudili, že byli svědky božích 

zázraků, které jim umožnily třikrát přejít vodu suchou nohou.  

U jednoho žaláře v Praze se najednou spřežení tažené voly zastavilo a dál se nemohlo 

pohnout. Kolem vozu se seběhlo mnoho lidí, kteří odkryli truhlu s utajeným nákladem. Když 

to uslyšel biskup kostela svatého Víta, nechal propustit všechny vězněné žaláře, u kterého se 

povoz zastavil: „Víte dobře, že tento svatý kníže, dokavadž jeho svatá duše v tomto těle 

obývala, rád činil skutky milosrdné, zvláště lidem v úzkostech postaveným a žalářným. Protož 

kažte vězně z vězení tohoto propustiti, vinné i nevinné, neb tento svatý kníže chce i po smrti 

jim milosrdenství učiniti.“
47

 V tu chvíli se vůz s tělem rozjel a tělo mohlo být dopraveno do 

kostela svatého Víta, kde bylo připraveno k uložení. Ostatky byly tři dny odkryty a 

zpřístupněny lidu. Hájek zaznamenává zázraky, při kterých se nemocní uzdravovali a pohané 

přijímali křest.   

Boleslavova a Václavova sestra Přibyslava měla sen, že Václavovo ucho se nachází 

v Boleslavi v místě vraždy, kde mezi stěnu a odřví vloženo jest.
48

 Pro ucho byli posláni 

služebníci. Krvavá rána se zacelila, jakmile k ní bylo přiloženo. Než bylo tělo pohřbeno, 

poklekl před ním nábožný kněz Hostivod, který mučedníka prosil, aby mu nechal něco ze 

svého těla na památku. V tu chvíli se Václavovi začal viklat jeden článek prstu, který odpadl. 

Kněz začal Václava za tento zázrak velebit a svatou relikvii si uschoval.  
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Někteří pohané, zvláště Lučané, se nechtěli smířit se slávou, kterou Václav zažíval po 

své smrti. Nabádali Boleslava, aby zakázal lidu jeho bratra oslavovat či o něm jen mluvit. 

Václavova památka měla zaniknout. To se nelíbilo dobrým křesťanům, zvláště těm pražským. 

Po vydání Boleslavova rozkazu se na obloze objevil na koni svatý Václav ve zlaté zbroji a za 

ním se táhl velký černý mrak přinášející s sebou krupobití, kvůli kterému zahynulo až 40 lidí. 

Díky tomuto zjevení nebyl již nikdo, kdo by nevěřil ve Václavovu svatost.  

 

Diadochus Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle 

Vratislavovi a Drahomíře se narodil syn Václav. Byl starším ze dvou chlapců. Jeho 

babička Ludmila si ho vzala na výchovu. Nejdříve byl vyučován Ludmiliným kaplanem 

dobrému křesťanství, a když trochu povyrostl, byl poslán na Budeč k Nycenovi, školnímu 

mistru,
49

 jenž Václava naučil psát a číst. 

Po smrti Vratislava se panovnicí stala Drahomíra, která nenáviděla křesťany, a kvůli 

tomu nechala pod trestem smrti zavřít kostely, aby se v nich nemohly vykonávat liturgické 

obřady. Dala rozkaz ke zboření škol, kněží se před ní museli skrývat. Do všech úřadů nechala 

dosadit pohany. Vydala nařízení, že pokud bude zabit pohan, zemře za něj deset křesťanů. Ti 

pak museli odevzdat všechny své zbraně na radnici. Chvíli panovalo příměří, ale Drahomíra 

rozkázala svým lidem, aby na neozbrojené křesťany zaútočili. V Praze vypukly boje, ze 

kterých vyšli vítězně křesťané, což Drahomíru tak popudilo, že začala bořit a zapalovat 

kostely. Vidouc to Ludmila, přemluvila nejvlivnější pány země, aby Drahomíře moc odňali a 

zvolili Václava za panovníka. Aby mezi ním a jeho bratrem nevznikly rozepře, dostal 

druhorozený syn město Boleslav, kde ho často navštěvovala matka Drahomíra, která ho učila 

zášti a zlobě.  

 Václav byl velmi nábožný, často se modlil, nechal si radit od své babičky Ludmily, 

která ho učila, jak být pravým a správným křesťanem. Václav se staral o nemocné, pohřbíval 

mrtvé. Byl štědrým a laskavým pánem svého lidu.   

 Drahomíra na Ludmilu žárlila, záviděla jí, že ji Václav miloval a ctil. Navíc chtěla 

překazit její horlivé šíření křesťanské víry. Proto nechala najmout vrahy – Tomáše a Kuma, 
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kteří Ludmilu zaškrtili. Václav se o tomto činu dozvěděl, ale zakázal komukoliv, aby jeho 

babičku pomstil. „Má jest pomsta a já každému časem svým zaplatím.“
50

 Do roka vrahové 

umřeli strašnou smrtí.  

 Drahomíra usilovala o Václavův život, ale kníže měl ještě další nepřátele. Jedním 

z nich byl kouřimský kníže Radislav, který si začal nárokovat český knížecí stolec. 

Všemožnými způsoby Václava zastrašoval, vyhrožoval mu válkou. Po poradě s českými pány 

kníže Václav sebral vojsko a vytáhl Radislavovi vstříc. Vymohl si, že vojska se nestřetnou 

dříve, než bude moct s kouřimským knížetem promluvit on sám. Chtěl ušetřit životy svých i 

kouřimských vojáků, proto navrhl, že se budou bít jen oni dva. Radislav s radostí souhlasil a 

dobře se vyzbrojil. Mnoho lidí kolem nich stálo v údivu, protože Václav nebyvši jakživ 

v žádném boji
51

 vyzval ostříleného Radislava. Když mělo dojít k boji, kouřimský kníže na 

Václava zaútočil, ale uviděl vedle něj dva anděly a uslyšel hlas, který mu přikázal, aby padl 

před Václavem na kolena a prosil o odpuštění. Český kníže ho zvedl a napomenul, aby krotil 

svou bojechtivost. Vše mu nakonec odpustil.  

Václavova sláva se donesla i k císaři, který ho pozval ještě s ostatními knížaty na sněm 

do Normacie. Zlá a nepřející knížata Václavem pohrdala a usnesla se, že mezi nimi bude mít 

to nejposlednější místo. Navedla i císaře. Když ale Otta uviděl cestou ke kostelu přicházet 

Václava, kterého doprovázel po každém boku jeden anděl, okamžitě před ním poklekl a 

českého knížete posadil na místo hodné císařského přítele. Ostatní knížata se divila a žádala 

císaře o vysvětlení jeho podivného chování. Otta jim vše vyprávěl a překvapilo ho, že byl 

jediným, kdo anděly viděl. Když to potvrdil i mohučský biskup, knížata uvěřila ve Václavovu 

svatost a prosila ho za odpuštění jejich pýchy. Na důkaz císařova přátelství si Václav mohl 

z jeho pokladu vybrat cokoliv, co by si přál. Otta si myslel, že si Václav vybere drahocenný 

dar hodný svého postavení, ale on žádal pouze o svatou relikvii – rameno svatého Víta a kosti 

svatého Zikmunda, krále burgundského. Císaře tak skromné přání pobavilo. Udělil Václavovi 

královský titul, do erbu mu dal černého orla na bílém poli a české země oprostil od daní, které 

musely platit Sasku. Kníže ale odmítal královský titul přijmout a užívat.  
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Po návratu do Prahy nechal Václav okamžitě vystavět kostel svatého Víta, kam uložil 

svaté relikvie od císaře. Poté přikázal převézt Ludmiliny ostatky do Prahy, i když mu to bylo 

mnoha lidmi rozmlouváno. Od Ludmiliny smrti přece jenom uplynuly už tři roky. Václav se 

sám cesty na Tetín účastnil a byl svědkem zázraků, které se nad tělem jeho babičky udály. 

Tělo nechal uložit v kostele svatého Jiří.  

Václav se snažil zajistit pro své kostely znamenité kněží. Vyslal posly do Řezna 

k biskupovi Wolfgangovi, zda by mohl posvětit vystavěný kostel a pozdvihnout biskupskou 

stolici v Čechách. Drahomíra proti Václavovi štvala jeho mladšího bratra Boleslava stále více. 

Ten nasadil zvědy a své přívržence, kterým přikázal, aby do Čech žádné kněží nepouštěli. 

Někteří z těchto vážených mužů byli zavražděni. Václav viděl, že se jeho plány nemohou 

uskutečnit, proto alespoň se svými nejbližšími šířil křesťanství ve svém okolí. Často se za 

mrazivých nocí vydával bos do kostela. Doprovázel ho jeho věrný druh Podiven, kterému 

nohy málem mrazem ochrnuly. Zahřál si je, až když našlapoval ve Václavových šlépějích.  

Václav se chtěl vzdát svého knížectví a stát se mnichem benediktinského řádu. 

Dokonce vyslal posly do Říma k papeži, aby mu bylo dovoleno opustit knížecí stolec. Když 

se to dozvěděla Drahomíra, od svých intrik trochu upustila, ale jelikož se vyjednávání u 

papeže protáhla a křesťanství se v Čechách stále rozmáhalo, snažila se vymyslet plán, jak by 

Václava sprovodila ze světa.  

Dobrou příležitostí se stal křest Boleslavova syna. Jeho narození bylo velmi 

oslavováno, protože Václav chtěl žít v čistotě, a proto neměl následníka. Kníže rád matčino 

pozvání přijal. Jelikož ale věděl, že ho čeká smrt, modlil se za osudy svých křesťanů, protože 

předpovídal, že je čeká těžká doba a mnoho z nich zahyne. Vyzpovídal se ze svých hříchů a 

vydal se na křtiny. Po skončení oslav se Václav o půlnoci modlil. Když se to dozvěděla 

Drahomíra, probudila svého druhého syna. Boleslav na Václava zaútočil, snažil se ho 

zavraždit, ale jelikož byl oslaben strachem, usekl mu pouze ucho a rozťal střevíce. Druhý 

pokus už byl úspěšný. Boleslav, povzbuzován svými pomocníky, Václava zavraždil. Krev 

knížete nešla žádným způsobem smýt ze stěny. Vlasy, rozťaté střevíce a krev pak byly 

uchovávány v kostele ve Staré Boleslavi. Druhý den se bratrovrah choval, jako by se nic 

nestalo, křtiny byly ukončeny. Boleslavův syn dostal na památku tohoto dne jméno 

Strachokvas.  
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Po smrti knížete Václava se splnilo to, co sám předznamenal – křesťané byli vražděni 

a vyháněni ze země. Boleslav rozkázal, aby bylo tělo jeho bratra, při kterém se děly mnohé 

zázraky, tajně převezeno do kostela svatého Víta. Divy mohly být tudíž připsány Vítu, ne 

Václavovi. Koně, kteří táhli povoz s tělem, kočího neposlouchali a byli vedeni vyšší silou. 

Rozvodněnou řeku Rokytnici i Vltavu přešli poslové suchou nohou a povoz se zastavil u 

zámkové věže a dál se nepohnul. Až když se kolem seběhl lid a uviděl, jaký důležitý náklad 

před nimi stál. Toho času byli propuštěni křesťané a zvláště kněží, kteří byli uvězněni. Tělo 

světce bylo pochováno v kostele svatého Jiří.  

Václavovo tělo, ač tři roky po smrti, bylo neporušeno až na uťaté ucho, které měla 

celou dobu uschované jeho sestra Přemyslava. Když ho přivezla do Prahy k hrobu svého 

mrtvého bratra a přiložila k tělu, okamžitě k němu přirostlo. Díky tomuto zázraku i Boleslav 

uvěřil ve Václavovu svatost. Povolal a propustil kněží a vlastním nákladem posvětil kostel, 

který nechal Václav postavit.  

 

Poselkyně starých příběhů českých Jana Františka Beckovského
52

 

Václav se narodil kněžně Drahomíře a jejímu manželu Vratislavovi roku 908.  

Vratislav se všemožně snažil, aby jeho žena přijala křesťanskou víru, aby syn z ní vzešlý 

mohl jednou šířit křesťanství. Ta se ale všemožně bránila a pohanství opustit nechtěla. O rok 

později se Václavovi narodil jeho bratr Boleslav, který byl pokřtěn na Tetíně, a rok na to 

přišla na svět jejich sestra Přibyslava.  

Ludmila jela navštívit svou snachu a žádala ji, aby jí dala jednoho ze svých synů na 

výchovu. Po poradě s Vratislavem se rozhodli pro Václava. Ludmila ho společně s knězem 

Pavlem učila křesťanské víře a velmi svého vnuka milovala. Povídalo se, že Václava vzala 

pohanské matce brzo od prsu a nechala ho kojit křesťanskou chůvou, protože by prý mohl 

s pohanským mlékem také neřády pohanské vysáti.
53

 

Roku 914 poslal Vratislav na Ludmilino přání Václava na učení na Budeč, kde se 

chlapec vzdělával v latině i slovanské liturgii. Pilně učil, nezapomínal na denní modlitby.  
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O dva roky později oznámil Vratislav vladykům a zemanům, že je velmi nemocný. 

Svěřil jim své dva syny. Chtěl, aby byli oba vedeni ke křesťanství. Mají ctít svou zem a 

poddané a bojovat proti pohanům, zvláště pak Lučanům (Žateckým). Téhož roku kníže 

Vratislav zemřel. Byl pochován v kostele svatého Jiří a na jeho hrobě se nacházel nápis: „Zde 

leží blahoslavený Vratislav, otec svatého Václava, a zakladatel tohoto kostela.“
54

  

Po Vratislavově smrti obeslala Drahomíra vladyky a zemany s žádostí, aby jí bylo 

dovoleno vládnout českým zemím. Její synové měli sice dědičné právo, ale byli ještě příliš 

mladí na to, aby vládli sami. Vladykové jí povolili spravovat zem, dokud jejím synům 

neskončí dětství a nebudou moct nastoupit na knížecí stolec. Na tomto sjezdu byla také 

rozdělena země na dvě části. Václav zůstal na Budči a Boleslav u své matky na Vyšehradě. 

Drahomíra se snažila vymyslet plán, jak by, jsouce zarytou pohankou, všechny křesťany 

vyhnala ze země. Z tohoto záměru nevynechala ani svého nejstaršího syna a jeho babičku 

Ludmilu, která byla podle Drahomíry vinna tím, že se z Václava stal horlivý křesťan.  

V Praze probíhaly boje křesťanů s pohany. Drahomíra nechala za každého pohana 

zabít deset křesťanů. Její nenávist byla tak velká, že byla schopná obětovat i životy svých 

věrných: „Přejiť já té smrti mým pohanům, jediné aby se mdlila síla křesťanův.“
55

 Nepokoje 

mezi dvěma skupinami neustávaly. Když se Václav, který se tou dobou učil na Budči 

filozofii, dozvěděl o situaci v Praze, okamžitě odjel za svou babičkou na Tetín, kde svolal své 

nejvěrnější, se kterými odjel na pomoc svým křesťanům. V Praze byl přivítán nejen jimi, ale i 

některými pohany, kterým se nelíbilo, jakým způsobem Drahomíra vládla. Chtěli, aby se stal 

jejich knížetem. Do Prahy se kvůli němu sjely i vážené rody (Kolovratové, Mělničtí, 

Kolodějové, Vršovcové a další), které podporovaly jeho zvolení za panovníka země. Václav 

špatně nesl krutost a špatnou pověst své matky. Rád by se knížectví ujal, ale jelikož mu bylo 

pouze 12 let, usednout na knížecí stolec odmítl. Páni ho prosili, slibovali, že mu se všemi 

těžkostmi nového úřadu pomohou. Václav jako hodný syn nechtěl jednat proti své matce, 

proto jí všechno, co se o ní vyprávělo, řekl a prosil ji, aby zemi řídila uvážlivěji a 

mírumilovněji. Drahomíra se k Václavovi naoko chovala vlídně a mile. Slíbila, že boje skončí 

a už proti křesťanům vystupovat nebude. Aby jí Václav uvěřil, otevřela kostely a povolala 

kněží, kteří se kvůli ní museli skrývat. Když její syn odjel, všechny své sliby zrušila a dále 
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nechávala křesťany vraždit. Nad hrobem svého otce složila přísahu, že nenechá naživu 

jediného křesťana.  

Roku 920 Drahomíra naplnila své plány, najala Tumana a Kumana, své vlastní bratry, 

aby zabili její tchýni Ludmilu. Drahomírou byli následně za vraždu bohatě odměněni. 

Ludmila byla zavražděna 15. září.  

Jelikož Drahomířina krutovláda už volala do nebes, dojel pro Václava na Budeč jeho 

věrný přítel Podiven, aby ho přivedl do Prahy. Mladý kníže, jenž byl na Budči už šestým 

rokem, svolal do Prahy vladyky a zemany: „Otec můj, dobré paměti Vratislav, mne jest 

pořízením své vůle poslední!!!! dědicem učinil, lopotové, vladyky a zemané tito mne jsou mne 

za kníže přijal, a protož také toho knížectví mého se ujímám.“
56

 Václav byl prohlášen za 

českého knížete, mladší bratr odjedl do Boleslavi a Drahomíra do Stochova. Václavovým 

hlavním úkolem, jak sám oznámil, bude rozšiřování křesťanství.  

Kníže obnovil činnost kostelů, které dala jeho matka zavřít, povolal zpět žáky a kněží, 

jež vyhnala. Sám také napomáhal šíření víry a křesťanských zvyklostí – pekl oplatky, stáčel 

víno, pomáhal na poli, četl žákům z žaltáře, byl nápomocný při oltáři, šatil duchovní, 

důkladně se modlil. Za zimních nocí navštěvoval kostely, k nimž kráčel sněhem bos. 

Doprovázel ho věrný přítel Podiven, který, když šlapal ve Václavových šlépějích, zimou 

netrpěl.  

Václav si vzpomněl na svou zavražděnou babičku Ludmilu a chtěl, aby byla přenesena 

do Prahy a mohla tak spočinout blízko svého syna Vratislava. Proto vypravil posly v čele 

s knězem Pavlem na Tetín, aby tělo přinesli. Nalezli ho neporušené v napolo shnilé truhlici. 

Všichni chválili Boha za jeho zázraky a radostně tělo dovezli knížeti do Prahy, kde se mnozí 

pohané, vidouce tento zázrak, obrátili na křesťanskou víru a nechali se pokřtít. Tělo bylo 

s vážností neseno do kostela svatého Jiří, kde bylo uloženo. 

Roku 923 dal kníže Václav postavit prostorný dům a u něj kostel svatého Antonína. 

V domě nechal bydlet sirotky a vykoupené děti pohanských rodičů. Ty šatil a nosil jim 

pokrmy z knížecí kuchyně, také je učil křesťanství. Václav se snažil rozšířit křesťanskou víru, 

což odsuzoval jeho bratr Boleslav, ponoukaný zlými pohany a usilující o Václavův život.  
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O rok později nechal v Praze Václav vystavit kostel svatého Vavřince, ve kterém 

ustanovil knězem svého přítele Letomila.  

Když viděl Drzslav, kouřimský kníže, Václavovu mírnost a dobrotu, začal rozšiřovat 

svá území. Český kníže ho prosil, aby tak nečinil, ale Drzslav mu vzkázal: „Povězte tomu 

pletinohovi, ať on hledí na své knihy, a já zatím jeho knížectví sobě podmaním.“
57

 Václav 

sebral 700 mužů a táhl na Židomiřský dvůr, který si chtěl Drzslav přisvojit. Český kníže se 

bál krveprolití, jež by nastalo kvůli rozmaru jednoho člověka, proto Drzslavovi vzkázal, že 

bojovat budou jen oni dva. Kdo vyhraje, získá území toho druhého. Kouřimský kníže se ulekl, 

ale i přesto k boji svolil. Obě knížata se smluvila a sešla u vsi Hruškoklaty. Než došlo k boji, 

Drzslav seskočil z koně a poklonil se knížeti Václavovi. Viděl prý na Václavově čele zlatý 

kříž a vedle něj dvě svaté mužské postavy, bezpochyby svatého Petra a Pavla. V Židomíři 

Drzslavovi kníže Václav dovolil, aby dále spravoval svá území. Vedli spolu rozmluvy o 

křesťanství a Drzslav dokonce slíbil, že se nechá se svým lidem pokřtít. Václavovo vítězství 

se událo 29. června, v den, kdy se oslavuje svátek svatého Petra a Pavla. 

Díky ochraně dvou světců nechal Václav vystavět roku 926 mezi Prahou a 

Vyšehradem kostel svatého Petra a Pavla jako poděkování za pomoc proti Drzslavovi.  

Václav chtěl vystavit nad Vltavou kostel, který by byl zasvěcený svatému Petru po 

vzoru kostela římského. Poslal žádost římskému biskupovi, který stavbu povolil. Byl 

označován jako kostel svatého Petra na Strouze nebo v Jirchářích. To se stalo roku 927.  

O rok později Václav vystavil další dva kostely – jeden ke cti svatého Kozmy a 

Damiána a druhý zasvěcený svatému Michalu Archandělu, a to z důvodu vyprávění svých 

poslů, kteří v Římě tyto dva kostely navštívili. Václav byl ohromen životními příběhy těchto 

svatých a přál si, aby i on se stal světcem. Díky nápisu na dveřích jednoho z kostelů víme, že 

Václav byl v pořadí 12. panovník (počítajíce od praotce Čecha 15.).  

Toho samého roku nechal Václav vystavět pod Petřínem kostel svatého Michala, který 

dal do opatrovnictví knězi Radoslavovi. Kníže se sem často chodíval modlit se svým 

komorníkem Podivenem.  
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 Roku 930 se římský král Jindřich, který věděl o hrozných činech Drahomíry vůči 

křesťanům, rozjel se svým vojskem do Čech, aby si je podmanil a všechen lid obrátil na 

křesťanskou víru. Dalším důvodem cesty bylo výběr daně za mír, kterou Čechy platily už od 

dob Karla Velikého. Václav se vydal k Žatci, kde Jindřich tábořil s vojskem. Český kníže mu 

oznámil, že v zemi vládne místo své matky, snaží se o rozmnožení křesťanství a že nikdy 

nechce vystoupit proti římským králům a císařům. Oba panovníci se domluvili mírovou 

cestou. Společně se svým vojskem byl král Jindřich hoštěn Václavem v Praze. Daň byla králi 

vyplacena a on se v pokoji vrátil do Saska.  

 Roku 935 svolal tehdy už císař Jindřich do Řezna (někde je uváděno do Erfurtu) sněm, 

který trval 24 dnů. Pozván byl s biskupy, hrabaty a knížaty i Václav. Na sněmu rokovali 

mimo jiné i o nástupnictví Jindřichova syna Otta. Jedné noci Václava zdržely modlitby a péče 

o chudé a nemocné. Všichni včetně císaře na něj museli čekat, což vyvolalo mezi pány velké 

rozčílení. Císař nakázal, aby před Václavem nikdo nevstal na znamení úcty. Třetího dne od 

císařova nařízení vešel Václav do síně a Jindřich byl jediný, kdo mu vyšel vstříc, hluboce se 

mu poklonil a posadil ho na svůj trůn. Další den, kdy se Václav opět zdržel na modlitbách, 

vyptávali se ostatní císaře, co mělo znamenat jeho včerejší chování. Ten jim odpověděl, že 

viděl jít s Václavem dva anděly, kteří ho pozdvihovali nad zemí a císaři hrozili. Václavův 

obličej prý jasně svítil a na jeho čele byl vidět obraz svatého kříže. To samé potvrdil i 

mohučský kurfiřt, kterého (stejně jako císaře) zachvátil strach a hrůza.  

 Po skončení sněmu pozval císař Václava do Mersburgu, kde se svým dvorem pobýval, 

a žádal českého knížete, aby si vybral z jeho pokladu něco na památku. Když by se mu nic 

nelíbilo, dá mu kus svého území. Václav si nechal den na rozmyšlenou, a když se opět 

s Jindřichem setkal, žádal rameno svatého Víta. Jsou dvě teorie, proč si Václav relikvii vybral. 

První, že se mu ve snu zjevil svatý Vít a řekl mu, aby si rameno vybral, a druhá, že když 

Václav k pokladu přistoupil, rameno se začalo pohybovat na znamení, že si ho má kníže 

vybrat.  

 Hned po návratu do Prahy (rok 936) nechal Václav, kterému se opět ve snu zjevil 

svatý Vít, postavit prozatímní kostelíček, kam uložil rameno svatého Víta. Václav plánoval 

vystavět větší kostel, jehož stavbu ale kvůli své smrti sám nestihl dokončit. Vyslal posly do 

Řezna k biskupovi Tutovi, zda by mohl přijet pražský kostelík vysvětit. On jim odpověděl, že 

to není třeba, protože ho už posvětil sám Ježíš Kristus. Ale slíbil, že Prahu přesto navštíví a 
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vykoná ostatní církevní ceremonie. To se ale nestalo, protože sousední země válčily 

s kouřimským knížetem. Biskup navíc po cestě náhle zemřel. Václav tedy nechal posvětit 

kostel jedním ze svých kněží. Prvním proboštem se stal Bavor Gerard (jinak Rad), který byl 

dobře vyučený slovanské řeči.  

 V Boleslavi je vystavěn kostel svatého Kozmy a Damiána, který byl hotov ještě před 

Václavovou smrtí.  

 Další 19. kapitola začíná rokem 937, kdy Otto I., Jindřichův následník, pozval do 

Vormusu (nebo Akvysgránu) Václava i Boleslava. Mladší z bratrů na sněm jet nechtěl, 

protože odmítal být povinován římskému císaři. Císař se rozčílil a vyhlásil Boleslavovi válku. 

Naopak Václava velmi mile přijal, učinil ho králem, udělil mu do štítu černého orla (předtím 

měl v erbu tři bílé pruhy), postoupil mu moravské království a osvobodil ho od daní. Václav 

ale nikdy královského titulu užívat nechtěl. Někteří kronikáři píší, že tato privilegia dostal 

Václav už od Ottova otce Jindřicha.  

 Když se Václav vrátil do Čech, přijela za ním jeho matka Drahomíra, která se velmi 

těšila z poct, které od císaře dostal. Litovala toho, že kvůli ní umřelo tolik křesťanů. Na důkaz 

svého pokání se chtěla sama nechat dát pokřtít. To vše činila jen naoko, protože Václava 

chtěla dostat na svou stranu. Měla plány ho otrávit. Kníže, který měl božské vidění a věděl, že 

je podávané víno otrávené, třikrát odmítl a prosil matku, aby mu přestala usilovat o život. Ona 

začala plakat a prosit ho, aby ji z ničeho neobviňoval.  

 V roce 938, kdy Václav vládl už sedmnáctým rokem, se chtěl vypravit do Říma 

k hrobu svatého Petra a Pavla a vstoupit do benediktinského řádu. Knížectví by přenechal 

svému bratru. Od svého úmyslu na určitou dobu upustil, protože se bál o budoucí osud 

křesťanů v případě, že by knížectví řídil Boleslav. Po nějakém čase Václav Boleslavovi svůj 

záměr vyjevil. Ten se zaradoval, ale nechtěl čekat, až se vrátí poslové z Říma. Osnoval plány, 

jak bratra zabít.  

 Boleslavova manželka Božena porodila před svátkem Kozmy a Damiána syna, který 

dostal jméno Strachkvas. Kvůli této příležitosti pozval Boleslav Václava na křtiny. Ten měl 

zjevení od boha, že ho čeká mučednická smrt, z čehož byl velmi potěšen. Václav shromáždil 

všechno duchovenstvo a rozloučil se s ním. Většina z nich nevěděla, že Václava už neuvidí. 

Například Podiven, který tušil, co se stane, knížete od cesty všemožně odrazoval.  
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Na cestě českého knížete před jeho bratrem varoval i jeden dobrý křesťan jménem 

Zrost, který knížeti radil, aby se ihned vrátil do Prahy. Václav mu poděkoval, přesto ale 

putoval dál do Boleslavi, kam dorazil ráno. Po přivítání se vypravil do kostela, kde se modlil. 

Na křtinách a hostině se rozloučil se svými stolovníky. Opilí Boleslavovi pomocníci třikrát 

povstali, aby Václava zabili, ale třikrát byli boží mocí zastrašeni. Václav se jen obával, aby se 

nic nestalo jeho přátelům, kteří přijeli do Boleslavi s ním. Tento večer Václav ještě vyvázl bez 

zranění, bůh si přál, aby zemřel mučednickou smrtí v den, který ještě nepřipadal žádnému 

svatému (tj. mezi dnem svatého Kozmy a Damiána a dnem svatého Michala).  

 Po hostině se Václav odebral do kostela, kde se modlil. Poté šel do svého pokoje, kde 

odpočíval. O půlnoci se opět se odebral do kostela svatého Kozmy a Damiána, kde se 

vyzpovídal knězi: „Již jsem všecknu hrůzu smrti přemohl, již jsem hotov sebe samého 

dokonale Pánu Bohu obětovat!“
58

 Před kostelem potkal bratra, s kterým jednal přívětivě a 

snažil se ho odradit od smrtelného hříchu, k němuž se chystal. Boleslav od svého úmyslu 

neustoupil. Zaútočil na Václava a první ránou ho sekl do hlavy a uťal mu ucho. Udeřil ještě 

dvakrát, ale svého bratra stále nemohl smrtelně zranit, pouze mu rozťal střevíce. Upustil meč 

z rukou, Václav meč zdvihl a podal jej bratru. Český kníže věděl, že se jeho smrt blíží, proto 

pospíchal ke kostelním dveřím, které byly ale zavřené. Boleslav zavolal na své druhy, kteří 

modlícího se Václava zabili mnohými ránami meči a oštěpy. Protože se Václav zachytil za 

mosazný kostelní kruh, byl tento na památku Václavovy mučednické smrti přenesen do Prahy 

a uložen do kaple svatého Václava v kostele svatého Víta.  

 Druhého dne ráno po vraždě se nad Václavovým tělem sešli jeho nejvěrnější a pohřbili 

ho. Podiven stihl ještě uschovat obrázek Panny Marie, který měl kníže u sebe, aby se nedostal 

do rukou pohanů. Mezitím se v Praze rozpoutalo pod Drahomířinou záštitou vraždění 

křesťanů. V Boleslavi čekal Václavovy pomocníky a nejbližší ten samý osud jako jejich pána. 

Podiven byl oběšen a jeho tělo po čase přeneseno do kostela svatého Víta. Ostatní byli zabiti, 

utopeni nebo vyhnáni.  
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 Boleslav se snažil lidem namluvit, že mu Václav usiloval o život a on se jen bránil. Ač 

nerad, musel ho zabít. Nikdo mu ale nevěřil. Boleslav měl špatné svědomí. Jeho čin 

prozradilo i jméno, které dostal jeho narozený syn – Strachkvas.  

 Po smrti Václava se udály mnohé zázraky. Například jeho krev, která byla prolita, 

nemohla být žádným způsobem smyta. Čím více ji služebníci drhli, tím byla patrnější a 

jasnější. I když byl kostel několikrát bílen, vápno, pod nímž se krev nacházela, vždycky 

odpadlo.  

 V dobu, kdy byl Václav v Boleslavi zavražděn, se Kristus zjevil denemarskému králi 

ve snu a rozkázal mu, aby nechal postavit kostel ke cti nového mučedníka. Král knížete 

Václava neznal, a proto se na něj všude vyptával. Až od svých vojáků se dozvěděl o věhlasu 

zavražděného knížete. Král ihned nechal vystavět k jeho uctění velmi nákladný kostel.  

 Nad Václavovým hrobem se děly divy, díky kterým se do Boleslavi začali sjíždět 

křesťané i pohané. Ti prosili světce o pomoc. Jedním z nejznámějších zázraků bylo uzdravení 

Boleslavovy manželky z těžké zimnice. Svatý Václav se jí zjevil, když se modlila u jeho 

hrobu. Zázrakem byla ihned uzdravena. Při návratu domů potkala svého manžela, který 

nechtěl uvěřit, že by jeho ženu uzdravil právě Václavův div. V tu chvíli ho zachvátila ta samá 

zimnice, která ho poté celý rok trápila a nešla vyléčit. Boleslav, litujíc vraždy svého bratra, 

tajně vešel k hrobu svatého Václava, a najednou byl také uzdraven.  

 Pohanům, zvláště žateckým, se nelíbilo, že byl Václav uznáván za svatého, proto 

chtěli po Boleslavovi, aby svolal sněm do Turska, na kterém by zakázal mluvit o svém bratru 

jako o světci. Najednou se na nebi objevil na bílém koni Václav ve zlatém odění, jenž za 

sebou vezl krupobití a hromobití, které zabilo asi 40 pohanů.  

 Václavovi vrazi skončili strašlivou smrtí – někdo se pomátl na rozumu nebo se utopil, 

jiný odešel do ciziny či byl zachvácen nejrůznějšími nemocemi. Nejukrutnější ze všech vrahů 

byl Štyrsa s Hněvsou, kteří taktéž zahynuli. Štyrsa skočil ze skály a utopil se, Hněvsa se 

propadl se svým koněm, psem i krahujcem do pekla. Zůstala po nich jen jáma, ze které se na 

svátek svatého Václava ozýval na povrch štěkot, ržání a zvonění.   
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 V další části kroniky jsou vyjmenovávána místa, na kterých byly vystaveny kostely ke 

cti svatého Václava.
59

 

 Roku 941, tedy tři roky po Václavově zavraždění, byl Boleslav požádán křesťany 

v čele s jeho sestrou Přibyslavou, aby nechal přenést Václavovo tělo do Prahy. Vše se mělo 

konat pod rouškou noci, aby o přenesení nikdo nevěděl. Po otevření hrobky se z ní začala šířit 

opojná vůně. Žoldnéři, kteří vezli tělo do Prahy, se museli zastavit u Labe, jelikož byla kvůli 

jarnímu tání řeka rozvodněna. Poslové se počali modlit k Václavovi. Najednou se ocitli na 

druhém břehu. Stejná situace se opakovala u Rokytnice a nakonec i u Vltavy. Na památku 

zázraku, který se zde stal, byl na konci dřevěného mostu vedoucího přes Vltavu postaven 

sloup s obrazem svatého Václava. Ten byl za přestavby mostu v době vlády Karla IV. 

přenesen na jiné místo.  

U jednoho žaláře v Praze se najednou spřežení s Václavovým tělem zastavilo a dál se 

nemohlo pohnout. Kolem vozu se seběhlo mnoho lidí, kteří odkryli truhlu s utajeným 

nákladem. Když to uslyšel biskup kostela svatého Víta, nechal propustit všechny vězněné 

žaláře, u kterého se povoz zastavil, jelikož věděl, že kníže byl vždy ke všem vězňům 

milosrdný. Jakmile byli všichni propuštěni, vůz s tělem se opět rozjel a tělo bylo dopraveno 

do kostela svatého Víta, kde mohlo být uloženo. Za přítomnosti zázraků zde bylo tělo tři dny 

odkryto.  

Václavovo tělo zůstalo i po tři roky neporušené. Jediná rána byla nezahojena, a to ta 

po uťatém uchu. Boleslavova a Václavova sestra Přibyslava měla sen, že Václavovo ucho se 

nachází v Boleslavi v místě Václavovy vraždy. Vyslala pro ně služebníky, kteří, když ho 

k ráně přiložili, přirostlo a jizva se zacelila. Než bylo tělo pohřbeno, poklekl před ním 

nábožný kněz Hostivod, který mučedníka prosil, aby mu nechal něco ze svého těla na 

památku. V tu chvíli se Václavovi začal viklat jeden článek prstu, který odpal. Kněz začal 

Václava za tento zázrak velebit.  

Mnoho lidí z českých zemí i poutníci z ciziny byli nad hrobem svatého Václava 

uzdraveni. Když to viděl Boleslav, uznal svůj hřích a každého poutníka bohatě obdaroval.  
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Země dobrá, to jest země česká  

Příběh o Václavovi se plně rozvíjí v sedmé kapitole, která nese název Kterak veliké 

tyranství Drahomíra proti křesťanům provozovala.
60

 Václav byl označován přídomkem svatý 

už od mládí. Po smrti svého otce dostal na základě otcovy závěti pražské knížectví. Jelikož 

byl ale příliš mladý, nemohl, ani nechtěl se vlády ujímat. Z toho důvodu bylo knížectví 

svěřeno do rukou jeho matky Drahomíry, která, ač tvrdila, že je dobrou křesťankou, 

doopravdy chtěla všechny křesťany sprovodit ze světa. Jejím úkladným plánům neměl být 

ušetřen ani její syn Václav se svou babičkou Ludmilou.  

 Roku 918 bylo mnoho křesťanů z jejího rozkazu zavražděno. Když byl ale zabit jeden 

pohan, muselo na oplátku umřít deset křesťanů.  

 Během roku 919 a 920 v Praze docházelo k boji mezi pohany, které zaštiťovala 

Drahomíra a její nejvěrnější přívrženec Palhoj, a křesťany. Byly zavřeny kostely a školy, 

vyhnáni křesťanští kněží. Hned, jak se o těchto zločinech páchaných vůči křesťanům, 

dozvěděl Václav, opustil Budeč, kde se filozofii neb líbomudrctví učil.
61

 Vrátil se do Prahy, 

kde prosil svou matku, ale lépe vládla jeho knížectví a starala se o poddané, ať jsou to pohani 

či křesťané. Drahomíra předstírala, že chce Václavovy prosby vyslyšet, dala otevřít školy a 

kostely a povolat zpět duchovenstvo a učitele, přikázala ukončení bojů mezi oběma 

skupinami a složení zbraní. Po několika dnech ale opět začalo tajné vraždění křesťanů. Sama 

Drahomíra putovala k hrobu svého otce, kde učinila přísahu, že Václav nezůstane dlouho 

naživu. Po návratu do Prahy všechny příkazy, které vydala kvůli prosbám svého syna, zrušila. 

Začalo se zase bojovat. Palhoj byl vážně zraněn. Drahomíra poznala, že nad křesťany sama 

nezvítězí, proto dala ze zlosti zapálit dva kostely, z toho i kostel svatého Jiří, kde byl 

pohřeben její manžel.  

 Roku 920 k sobě dala Drahomíra povolat dva své bratry – Tumana a Kumana. Uložila 

jim za úkol, aby jeli na Tetín a zavraždili její tchýni Ludmilu. Oni její přání splnili, za což je 

stihnul boží trest.  

 Dalšího roku se už křesťané nemohli dívat na to, jak Drahomíra vládla české zemi, 

proto jeden z křesťanských pánův českých jménem Podivín
62

 odjel tajně za Václavem. Prosil 
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ho, aby se vrátil do Prahy a vládnul zemi sám. Čtrnáctiletý Václav nemeškal a vypravil se 

pomoci svým křesťanům. „Otec můj, dobré paměti Vratislav, mě jest pořízením své poslední 

vůle dědicem učinil: lopotové, vládyky a zemani tito mě jsou za kníže přijali, a protož se toho 

mého knížectví nyní ujímám.“
63

 Boleslav byl uveden do svého města Boleslavi a Drahomíra 

do Stochova. Často ale jezdila za svým mladším synem a spřádala plány, jak se Václava 

zbavit. Český kníže otevřel a opravil rozbité a vypálené kostely, snažil se rozšiřovat 

křesťanskou víru, povolal zpět učitele a kněze. Kvůli tomu byl také původem matky své od 

bratra svého léta Páně 938 oukladně zamordován.
64

 Po jeho smrti nastalo v zemi opět 

vraždění křesťanů. Boleslav nechtěl být z bratrovy vraždy obviňován, proto rozhlašoval, že 

Václava zabil pouze v sebeobraně a nerad. Nikdo mu však nevěřil, protože u těla Václava se 

děly mnohé zázraky, které dosvědčovaly jeho svatost. A i sám Boleslav, ač jeden 

z posledních, v dobrého křesťana se proměnil a mnohé chvalitebné skutky činil.
65

 

 S posmrtnými Václavovými skutky se setkáváme v jedenácté kapitole s názvem Jak 

sv. Václav hned po svém mučedlnictví byl od samého Krista Pána za svatého vyhlášen a 

mnohými zázraky oslaven, též jeho nepřátelé kterak zahanbeni a potupeni byli.
66

 Vracíme se 

k 28. září 938, kdy byl Václav zavražděn. Ježíš Kristus se zjevil knížeti denemarskému
67

 a 

kázal mu vystavět kostel ke cti českého knížete.  

 K hrobu svatého Václava se sjížděli a sházeli lidé, kteří byli zázračně uzdravováni. 

Také kněžna Božena, Boleslavova manželka, kterou trápila zimnice, potajně prosila u hrobu 

svatého Václava, jenž se jí zjevil a uzdravil ji. Boleslav tomuto zázraku nechtěl věřit a jako 

trest za to ho chytla tatáž zimnice, která ho trýznila celý rok. Žádná pomoc lékařů knížete 

nedokázala vyléčit, proto se tajně vydal k hrobu svého bratra, kde litoval zločinu, který 

spáchal. Až pak od něj nemoc zázrakem ustoupila.  

 Zlí pohané nechtěli trpět Václavovu posmrtnou slávu, proto svolali sněm do Tůrska, 

na který přijel i Boleslav. Zde jednali o zákazu uctívání Václava jako světce. V tu chvíli se 

duch zavražděného ve zlatém oděvu a na bílém koni objevil na západní části nebe.  S sebou 

přinášel hromobití, které na důkaz božího hněvu zabilo až 40 osob.  
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 Stejně jsou potrestáni i Václavovi vrazi, kteří mnozí od ďáblův posedlí byli a svého 

stínu se báli, do vody skákajíce se ztopili, jiní se zbláznili a z vlasti do ciziny utekli a jiní skrze 

rozličné nemoce lidem v ošklivosti přišli a bídně životy skonali.
68

 Nejhůře dopadne Hněvsa, 

který se zbláznil a následně utopil skokem do vody z vysoké skály, a Štyrsa, který v svých 

nohách dlouhý čas nesnesitedlnými bolestmi a smradem ztrápen jsouce
69

 se na lovu propadl 

se i se svým psem, koněm a krahujcem do země.  

 Roku 941 poručil Boleslav přivézt bratrovy ostatky do Prahy a uložit je v kostele 

svatého Víta, aby zázraky byly připisovány jemu a ne Václavovi. Jeho tělo bylo nalezeno 

neporušeno a oplývalo líbeznou vůní. Poslově s ostatky překonali tři řeky – Labe, Rokytnici a 

Moldavu, aniž by použili brod či most. V Praze se povoz zastavil před žalářem a nešlo s ním 

nijak pohnout. Někdo z přítomných si vzpomněl, že Václav ochraňoval a propouštěl vězně, a 

tudíž, že se povoz nepohne, dokud nebudou věznění propuštěni na svobodu. Hned jak se to 

stalo, vůz s tělem světce se opět rozjel. Tělo bylo po tři dny odkryto a poté uloženo v kostele 

svatého Víta.  

 Václavova a Boleslavova sestra Přibyslava měla vidění místa, kde nalezne uťaté 

světcovo ucho. Když ho v Boleslavi našla a přiložila k ráně, ta se okamžitě zacelila a ucho 

opět přirostlo.  

 Dalším zázrakem bylo uvolnění článku Václavova palce, který padl do dlaní 

pobožného kněze Hostivoda, který ho dostal od světce na památku.  

 Tělo bylo do hrobu uloženo 7. března 941 a i v dalších letech se zde děly mnohé divy.  

 V Římě byl v kostele svatého Petra postaven k slávě svatého Václava oltář.  
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