DALIMILOVA KRONIKA

Mnozí sbírají staré pøíbìhy a to je èin moudrý a pìkný. Ale
e pøi tom opomíjejí svou zemi, obviòují svùj rod z chudosti.
Nebo kdyby vìøili, e jim dává èest, mìli by o své zemi knihy
z kterých by poznali celý svùj národ a dovìdìli se, odkud pøili. Já takové knihy hledám dávno a stále volám po tom, aby
nìkdo moudrý vzal ten úkol na sebe a vechny dìje Èechù
sebral.
A ádal jsem to dotud, dokud jsem jasnì nezjistil, e
se nikdo nechce té vìci vìnovati. Proto to musím sám na sebe
vzíti.
Ale vìø, e dá mnoho práce napsati takovou kroniku, nebo
musím z rozlièných sestavit jednu. Nevím toti o ádné kronice úplné. Jejich pisatelé nebývali pøíli pilní, mnoho vypoutìli, mluvili jen o svém kraji a jiného málo, nìkdy silnì krátili
a tím poruovali pravý poøádek.
U starého knìze v Boleslavi jsem nalezl kroniku, která pøedèí
vechny ostatní. Podala mi jisté zprávy o Vlastiných bojích
a vypravovala mnoho neznámého. Proto, bude-li èísti kroniku praskou nebo bøevnovskou, buï jist, e je v ní ménì zpráv
a více slov. Opatovická  ta má èetné nesprávnosti, a i kdy
se leccos doví, pøece tì oklame, Vyehradská  ta se mi
líbila nejmíò nejlepí byla ta v Boleslavi. Proto raète vichni
vzíti na vìdomí, té e se pøidrím. Naleznete-li vak kdo co
jinak, ne je tady, ten vìz, e jsem to nezmìnil schválnì: nýbr
jak to tam stojí psáno, tak jsem to vloil sem.
Pokud budu moci, mám v úmyslu prázdné øeèi zkrátit, avak
smysl hodlám podati celý, aby se kadý tím radìji pouèil a byl
tím snaivìjí k prospìchu svého národa. Nebo moudrého
øeè moudré obohatí, smutný smutek pøi ní ztratí. Já zde budu

vyprávìt velmi prostì a prosím nìkoho, kdo je lepí ne já,
aby pro èest naí zemì a na hanbu naich nepøátel mou øeè
opravil rýmem krásným a oslavil slovem jasným a mne proto
nehanìl slovy: Plete se do toho a neumí to. K tomu se já rád
pøiznávám a dìlám to jen proto, e velmi dbám o svùj národ.
Jenom to mne pøimìlo, abych toto dílo napsal.
I. O babylonské vìi
Kdy vichni lidé kromì osmi zahynuli pro své høíchy vodou, tu ti, kteøí zùstali, vstali na východu slunce a ubírali se stále
smìrem poledním. Nebo byli plni strachu, neustále se obávajíce potopy, a bez sebedùvìry.
Kdy byli na jednom polí, jemu øíkali Sennár, uradili se nemoudøe a témìø k smíchu: Postavme si vì vysokou a
do nebe.
A kdy tu vì dìlali, skládali i z tvrdých cihel a místo vápna
mìli klih. Tenkrát mluvili vichni jedním jazykem. Bohu se znelíbil jejich skutek, a proto tak pomátl jejich jazyky, e bratr nerozumìl bratru a kadý dostal svou zvlátní øeè. Tu pøestali
pracovat na tom svém díle a jeden s druhým se rozcházeli.
Kadý si vybral svou krajinu a tak vznikla i rùznost mravù.
Kadý si pøisvojil urèité zemì, jak malí jména a do dneka.
Kde bydlí podél moøe Øekové, tam se i Slované usadili
a rozmnoili se a do Øíma.
II. O poèátku naeho národa v Èechách
V srbské zemi je kraj, který má jméno Chorváty: Jeden
z lechù tohoto kraje se jmenoval Èech. Ten se dopustil vrady a pro ni svou zemi ztratil. Mìl est bratøí a tím mnoho mocí
i ctí i èeledí. Èech jí jedné noci shromádil a se vím
se odebral z Chorvát pryè. Ubíral se z lesa do lesa a nesl

na plecích bùky. A kdy el dlouho lesem, pøiel k velikému
hvozdu. Tu si zaèala jeho èeleï stýskat. Øekl jim Èech: Ach
bìda, e jsem se dopustil toho skutku. Teï musíte kvùli mnì
trpìt a kvùli mnì jsou vaimi domy husté hvozdy. A obrátil
se k své druinì: Podejdìme od tuto horu. Dáme odpoèinout dìtem a skotu a sna tady od nás zármutek odejde.
Zrána, kdy vzela zoøe, vystoupil Èech se esti mui na tu
horu a s ní shlíel na celou zemi; i nedal jim jíti dále. Pravil:
Máme zemi, jakou jsme si pøáli. Nae stoly budou z ní plné.
Je v ní dosti zvìøe, ptákù, ryb, vèel a je dosti pevna proti nepøátelùm.
Jako by se dnes stalo na pouti, kde by jim nic nepøekáelo
v rozhledu, tak s té hory na zemi zøeli. Proto pojmenovali Øíp.
A protoe øíkali svému starostovi
Èech, nazvali po nìm tu zemi Èechy.
Nejdøíve nemìli chleba, a proto jedli jen maso a ryby. První
rok zkopali novinu, druhý rok ji zorali rádlem.
Ti lidé byli velmi vìrní; vechno jmìní mìli spoleèné, a kdy
se nìkomu nìèeho nedostávalo, mìl to u druhého jako své.
Mìli vak jeden patný zvyk: nedreli manelství. ádná ena
nemìla jistého mue a jeden mu míval mnoho en. Byli v tom
právì jako skot, hledali na kadý veèer nové manelství. Neznali ádných soudcù, protoe si nekradli. Dolo-li pøesto nìkdy k nìjakému sporu, poradili se u nejstarího, aby uèinili
zadost právu a nahradili kodu spravedlivému. Minulo velmi
mnoho let od té doby a lid se stále drel toho zvyku.
III. O moudrém otci Libuinì a o Libui
Kdy to tak trvalo velmi dlouho, povstal v zemi mu, kterému øíkali Krok. Ten byl soudcem v celé zemi a uèil je moudrostí. Kdy opustil svìt, zanechal tøi moudré dcery, Kazi, Tet-

ku a Libui. Kazí mìla sídlo na Kazínì, Tetka na Tetínì. Libue umìla prorokovat a soudila celou zemi.
Stalo se, e se dva mui dostali do sporu o mez a øádnì
se porvali. Libue je soudila a vinníka musila svým výrokem
zarmoutit. Ten ji zaèal tupit:
Nechci míti za soudce tebe, protoe ena umí lépe ít jehlou ne soudit mue. Ach jak velice mì zlobí, e nás mue
soudí eny. A zaèal spílat vem enám slov, která já nechci
opakovat. Libue vyslechla a ztrpìla jeho nemoudrou øeè. Nic
mu neodpovìdìla, ale svolala valný snìm.
Kdy se vichni seli na snìm pøed Libui, tu tato matka
celé zemì jim alovala, jak byla pohanìna. Jakmile to zemané uslyeli, vysmáli se své paní, napjali se jako z praku, ani
se neporadili a vichni vykøikli jedním hlasem:
Jediný vlas mu odplatou nezkøivíme. Mluvil pravdu ten èlovìk, nebo je hlupák kadý, kdo se dá soudit enou, není-li
nucen. Déle ji nebudeme poslouchati tebe, chceme míti
za pána mue. Od tebe ádáme jedno: povìz nám svými vìtbami, z které zemì nám radí, abychom si vzali kníete? Nebo v své nemáme ádného vhodného.
IV. Libuino proroctví
Odpovìdìla jim Libue: To vám øeknu upøímnì, jakkoli jste
mne potupili a urazili. Zlý èlovìk to musí být, kdo obci pro svùj
prospìch umí ukodit. Obec kadého z nás chrání, rozumu
nemá, kdo ji haní. Ztratí-li obec, nespoléhej na svùj hrad, stihne tì mnoho nejrùznìjích ztrát. Já se vám vak nebudu mstít
a poradím vám bezelstnì. Radìji jste mìli zùstat podøízeni
mému soudu ne chtít za kníete silného mue. Víte pøece, e
lehèí je uhození dívèí ruky, po muské ránì jsou veliké muky.
Uvìøíte, e mám pravdu, a uzøíte svého kníete za elezným

stolem. Bude-li cizinec vládnouti nad vámi, nebude mít národ
dlouhého trvání. Mezi cizími je tìko kadému, mezi známými dobøe smutnému. Kadý kraluje s pomocí pøátel svých,
nebere moudrý rady od cizích. Cizí si pøivede mnoho svého
lidu a pro vás bude míti bídu. Na vaich lidech najde mnoho
vin, dìdictví vae rozdìlí svým. Èeská hlavo, sama se, tøeba
oklivì, èe, jen kdy cizozemce od toho vyene! Tomu vás
uèí enská hlava: kde jeden národ, tam jeho sláva!
O Libuinì koni
A dále Jim Libue odpovìdìla: Vím já dobøe, kdo má být
vaím pánem. Nejvzneenìjí z vás a jdou za mým konìm,
kamkoli on pobìí. Ke komu on pøibìhne, toho naò posaïte
a veïte ho sem! Po cestì vak se nesvaøte! Budete-li
se sváøiti, bude to kodit zemi po tisíc let.
Po svých vìtbách Libue sestoupila a vypustila konì osedlaného bez uzdy.
V. O nalezení kníete Pøemysla
Páni jeli za konìm, a pøijeli k øece Bílinì. Kùò bìel podél
té øeky a pøibìhl na jakýsi úhor, na nìm oral veliký mu, Jen
mìl nohy ovinuté lýèím. K tomu mui kùò pøiskoèil, zatoèil
se a zastavil. Stál jako dren v uzdì, a proto tu ves nazvali
Stadice.
Páni se dovìdìli od sedláka, jak se jmenuje  øíkalo se mu
Pøemysl. Jeden na druhého se zaèal usmívat a hned ho chtìli vzíti s sebou. Ale sotvae naò jeden sáhl, vbodl Pøemysl
do zemì otku a pravil:
Je mi líto, e jste pøili tak èasnì! Kdybyste byli teprve teï
vyli od Libue, byl bych mohl zorati tento úhor a nebylo by
nikdy víc zapotøebí, aby si oráè chléb kupoval. Protoe jste

se vak ukvapili a pøeruili mi orání role, mohu to øíci: v zemi
bude sice hojnost, ale èasto hlad.
Pøemysl sáhl do lýkové mony, vyòal z ní sýr a ohromný itný pecen. Poloil to na radlici a poèal jísti, poprosiv pány, aby
si sedli vedle nìho. Páni se podívali jeden na druhého a vzpomínali na Libuina slova. Pak se ho otázali, proè snídá
na eleze. Pøemysl jim odpovìdìl: Jak vám øekla Libue,
øeknu vám i já: Kdy jste nechtìli poslouchat dívèích rad, bude
vás mùj rod eleznou metlou spravovat.
VI. O Pøemyslovì otce
A kdy tak Pøemysl snídal, podíval se jeden pán na otku.
Uvidìl, e v pustila pìt pramenù a na nich vykvetlo pìt oøechù. Ètyøi uschly za malou chvíli. Pátý il a ten se zalíbil vem.
Kdy si ukázali ten div, otázali se Pøemysla, co to má znamenat, e ta suchá otka rozkvetla. Pøemysl jim odpovìdìl:
Vechno vám povím. Ta suchá otka je znamením mého selského rodu. A to, e rychle rozkvetla, znamená, jak øekla Libue, e mùj selský rod dojde královské hodnosti. Pokvete
pìti rameny. Bude psáno v knize, e ze mne vyjde patero kníetství. Ale ètyøi brzy zahynou. Páté rozkvete velmi krásnì
a bude míti nádherný plod. A jestlie pøece jednou zanikne,
pak pøijde èas, kdy vnuk pomstí svého dìda a bìda pak bude
nakonec jeho vrahùm!
Kdy to øekl, vstal v tom sboru sedlákù a ubíral se k Libuinu
dvoru.
VII. Zaloení Prahy
Jakmile pøijel k Libui, vzala si jej ona za mue. Páni ctili Pøemysla, obdarovali ho velikými dary a uèinili ho kníetem. Pøemysl byl moudré mysli a s Libuí vymyslil celé zemské právo.

Jednou øekla Libue:
Vím o jednom místì, to bude jednou slavné na svìtì. tak
jako slunce ve své záøi rozkvete. Pamatujte vichni na má slova: Dvì zlaté olivy z nìho vyjdou. Václav bude jméno olivy
prvé a Vojtìch bude jméno olivy druhé. Ony z pokolení mého
vejdou do království nebeského. Ony to mìsto proslaví a po
své smrti budou zemi ochranou. Postavte mìsto, kde vám
ukái: Postavte je u Vltavy pod Petøínem, kde robí tesaø práh
se svým synem. Podle prahu nazvete mìsto Praha a jako kníata a králové a lidé silní jako lvi se skloní pøed prahem, aby
se neporanili, tak i pøed Prahou, mým mìstem, skloní hlavu.
Bude míti velkou èest a slávu!
VIII. O válce, kterou vedly dívky s mui
Libue skonèila svùj ivot. Pohøbili ji ve vsi, které øíkali Libice.
Po její smrti zvedly jetí panny válku, která byla k smíchu. Nebo ádaly, aby v zemi vládla dívka a muové e se malí dret
rádla. Aby nemluvily naplano, zaèaly stavìti hrad, nazvaly jej
Dìvín a za knìnu si vzaly Vlastu. Ta poslala po celé zemi
k dívkám posly s poselstvím: Podmaòte si ty bradaté kozly!
Nebo tehdy muové nosili po pohanském zpùsobu dlouhé
vlasy. Vlasta dokraèovala: Jakoupak malí oni sílu? Kadou
noc se opíjejí. Kdy nad nimi zvítìzíme, uèiníme z nich, co
budeme chtít.
Na tu øeè se sebralo na est set dívek a pøily k Vlastì
na Dìvín. Jako holubi, kteøí vyletí ze svých holubníkù, tak
opoutìly dívky své otce.
Muové tomu mìli zabránit a kadý svou dceru zbíti  ale
místo toho mìli zábavu a smích, e dívka jede obkroèmo
na koni a druhá e za ní vede konì bez jezdce. Ten jejich ne-

moudrý smích jim pøinesl veliký al; kdy nebyli schopni toto
zlo udusiti slovem, nemohli pak zabrániti zlu velikému. Nevzpomnìli si snad na pøísloví moudrých:
Kdo nechce v domì kodu míti, ten nedej jiskøe uhlem býti;
nebo uhel se v oheò mìnívá, jím bohatý jmìní pozbývá. Tak
i ti mui, aèkoliv tomu mohli slovem zabrániti, nechali z hrstky
vzniknouti vojsko.
Kníe Pøemysl se chtìl proti tomu postavit, avak páni øekli: Zkusme, co dovedou.
Pøemysl na to pravil: Vidìl jsem ve snu dívku, která lokala
krev a bìhala po celé zemi jako vzteklá. Bojím se, e ten sen
nevìtí zemi nic dobrého.
Páni se snu svého kníete vysmáli.
IX. O Vlastinì moudré radì
Dívky odcházely od otcù a shromaïovaly se na Dìvínì.
Tenkrát vypovìdìla dcera otci boj na ivot, sestra pak bratru
øíkala: Ji si nemáme co øíci, nech se kadý stará sám
o sebe. Pak si dívky slíbily vìrnost.
Vlasta jim uloila míru v pití, aby se zbavily tlouky a staly
se èilými a moudrými. Potom je rozdìlila do tøi skupin a urèila
jim úøady. Nejmoudøejím svìøila hrad a nauèila je, jak dreti
radu, økouc jim: Kdo se ochotnì radí, vítìznì své spory svádí. Nejkrásnìjím pøikázala, aby se líèily a uèily chytrým øeèem, økouc: Bude to léèka na mue, kde moje síla nic nezmùe. Tøetí skupinì naøídila, aby se nauèily jezdit s luèiti
a bíti mue jako psy.
X. O prvním dívèím plenìní
Kdy si dívky zvykly na nový zpùsob ivota a vycvièily
se v jízdì na koni, zaèaly zemi plenit a bíti vechny mue na-

poøád. Dívèí srdce se promìnila jako zázrakem a byla proti
muùm jako kámen. ádná nebránila své pøátele, dcera èíhala na svého otce.
Kníe Pøemysl to rozhlásil po celé zemi, ale mui nevìdìli,
co si poèít, nebo zbroj nemìli a na jejich koních jezdily dívky.
Pøece vak se sebrali, jak mohli, a táhli pøed Dìvín, domnívajíce se, e dívky zaenou plácaèkou a e ony na nì na hradì
ani nepoèkají. Pøemysl s nimi nechtìl jíti. Pravil:
Vím, e úkladùm dívek se nemùete vyhnout a e musíte
být od nich pobiti. Ale mému rodu to nesmí ublíit. Kdyby mne
porazily v prvním boji, brzy by mùj rod znièili nepøátelé. A proto nepùjdu s vámi a neradím ani vám, abyste se s nimi utkali.
Mui vak ne poslechli jeho rady a táhli proti jeho vùli k Dìvínu. A kdy spatøili ten hrad, tu se dívkám velice nasmáli. Dívali se na nìj s místa pøed Vyehradem, kde øíkáme Bojitì.
Dívky si je nejdøív dobøe prohlédly, pak se vechny poradily
a utvrdily ve vìrnosti, a postarave doprostøed ty nejmoudøejí,
vyly s Vlastou, jakoto nejsilnìjí, v èele.
A kdy ji stály v poli a touily po boji, tu Vlasta pøipravena,
k turmu promluvila k svému vojsku: Ó dívky, vy vzácná stvoøeni, nad nì není na svìtì nic ulechtilejího! Drte se své
cti a dobývejte si dobrého jména! Nyní rozhodnìte volbu mít
málo práce a tím dosáhnout na vìky pokoje. Paklie je nyní
pobijeme, dobudeme si vìèné slávy a památky. My samy si
budeme voliti mue a budeme je bíti, kdykoliv se nám zachce.
Budeme jako paní amazonské. Ty vládly samy ve své zemi
a muùm, pøikázaly orat. Ty vedly válku s císaøem Cyrem, ty
toho císaøe slavnì porazily, ty ho zajaly a v krvi utopily pravíce: Krev jsi ádal, krev pij a víc na svìtì lidi nebij! Ty

se drely udatnì proti Alexandrovi a mìly odvahu bíti se i s
jinými králi. A mají z toho èest se slávou, aè bojová.ní jim dalo
nepatrnì práce. Sluí se, abyste i vy, lechetné panny, toté
uèinily. Nebo dáme-li se nyní od tìchto vousáèù zbít, budou
si sedláci tropiti smích ze lechetných panen a mui nás budou ihned pokládat za své oddané. Bij kadá jako psa svého
otce a bratra, aby sis dobyla pokojného ivota! Lépe by pro
nás bylo, abychom byly slavnì pobity, ne se daly na milost
tìm vousatym chlapùm. Bude-li vak nìkterá chtít od nás
uprchnout, ta nech ví, e se vyøadila navdy z naeho spoleèenství. A jestlie se jí kdy zmocním, tak smrti neujde. Bude-li
pak nìkterá zajata, vìøte, e mám sklep plný zlata po Libui,
a slibuji vám, e je vechno vydám za jedinou z vás.
Jakmile Vlasta domluvila, vyrazila se svého místa a dívky
za ní. A jak na mue udeøily, tak vechny divosky vykøikly.
Støely dívek mue zasypaly, Vlasta rozdìlila mue otìpem,
a døíve ne se opìt pøihnala ke svým, proklála jím sedm nejlepích. Po boku své knìny se stále drely Svatava, Mlada,
Hodka, Klinika, Vracka a Èastava a vedly si velmi hrdinsky.
Muùm nebylo do smíchu. Leelo jich tu ji na tøi sta, a kdyby
nablízku nebyl býval les, nebyl by z nich zbyl ani jeden. Na Vlastu se ádný nevrátil. Já bych jí nerad pøevrátil kopek.
XI. O vzmuení muù a o Vyehradì
Za pùl roku poté se mui vzmuili. Opatøili si brnìní i konì,
ale pøece jen se neodváili podstoupiti s dívkami boj. Chtìli
vak postaviti jim nablízku hrad. Tu je dívky dvakrát zahnaly,
i uchýlili se mui ke lsti. Poloili se pøed Libici.
Tenkrát se dívky poradily a sebraly a jely bránit svùj dvùr.
Mui bojíce se pøesily skryli se v Libici v leení. A tu Pøemysl
po poradì a pøípravách postavil jedné noci døevìný hrad, kte-

rý nazvali Vyehrad. Z tohoto hradu pak válèili pìt let a mui
mìli s tím veliké souení. Dívky toti nemìly na svém hradì
muù a nebály se proto zrady. Avak na Vyehradì dívky byly
a ty prozrazovaly, kdy chtìli mui nìkam jeti. Tu pak je snadno na cestì pobíjely. Také Vlastin list k nim doel a ten zpùsobil, e ádný mu si nebyl jist ivotem. Byla to v zemi veliká
potí, ena bila mue pro jedno slovo, mnoho. muù bývalo
ráno nalezeno na posteli probodených noi. Proto se v noci
uchylovali do hustých lesu, aby utekli pøed dívèí ukrutností
a zachovali ivot.
Poèestné paní se za tu válku stydìly a vidìly v tom bláznovství. Nìkteré vak se nepøidávaly na jejich stranu zjevnì, ale
mìly s Vlastou tajné spolky. Jen pravé eny byly muùm vìrny.
Mui toho vìku si zaslouí ode mne pochvaly a podìkování
moudrých za to, e ani jeden se nemstil na své øádné paní
za zlo a e ádny se jí nechtìl vysmívati slovy: Nectná eno,
èiním podle práva. Pøejte mé èestné enì, a je dlouho zdráva.
XII. O rozlièných dívèích úskocích
Potom zaèaly dívky líèit rozlièné nástrahy, jimi pøipravoval
mue o èest. Kdy zjistily, e na Vyehradì mají veliký hlad,
pozvaly je pod záminkou pøímìøí na Dìvín a posadily k nim
krásné panny, které mìly vést mnoho chytrých øeèí. Ty k nim
mluvily:  Já bych byla ráda tvá, ale má matka by byla proti
tomu. Kdybys mne chtìl míti, musil bys ji sprovodit se svìta.
To bude snadná práce poèká-li si na ni na té a té cestì, má
se tamtudy ubírati s druinou devíti dívek. Mùe ji tam i s nimi
zajmout.
Touto nástrahou oklamaly ta uboátka, mnoho stateèných
muù pobily a zbavily se mocnìjích nepøátel. Tak jiná jinému

zase projevovala lásku a slibovala velikou vìrnost, dodávajíc:  Jak mì mrzí, e musím pobývat v tomto domì. Chce-li
se státi mým milým muem, chci ti zradit Dìvín. A zaèala mu
dávat nauèení, jak by toho dosáhl.
Jakmile se to dovìdìl Pøemysl, promluvil k nim: Radím
vám, abyste jim nevìøili, chtìjí vás takto jen pobít. Mui mu
neuvìøili a chtìli se dostat podle rady dívek na hrad. A kdy
tam ji veli, tu na nì dívky vyrazily, o pøekot je vechny bily
a neivily ádného.
XIII. O Ctiradovi
Na ivu zùstal jeden stateèný mu, jménem Ctirad. Na toho
zaèalo vymýlet lest est dívek. Dovìdìly se, e má jet srovnati nìjaký spor. Tu ony nejkrásnìjí dívku; jménem árka,
vsadily do klády a nalíèily,ji na nìj na jeho cestì. Poloily k ní
troubu a láhev medoviny a nechaly ji samotnou v lese.
Kdy se tak tudy Ctirad ubíral se svými lidmi, spatøil najednou: Hle, plaèící dívka a nad ní krákající havran. (Ten snad byl
prorokem jeho smrti; koda ho, toho dobrého jinocha.)
Otázal se jí, co tu èiní, proè tak naøíká. Odpovìdìla: Jsem
dcera pána z Oskoøína; svázaly mì ty zlé dívky. Chtìly mì
násilím odvléci na svùj hrad a nutit k tìm svým nepravostem.
Ale jakmile vás spatøily, nechaly mne svázanou a utekly.
Dovìdìv se to vechno, Ctirad sestoupil s konì a pannu
rozvázal. Tu zaèala s pláèem prosit, aby v její osobì poctil
vechny panny a dovedl ji se ctí k jejímu otci.
Ctirad se posadil vedle árky, poruèil svým, aby
se rozesadili okolo a zaèal popíjet medu a troubiti na tu troubu.
Podle té dívky pochopily, e mají Ctirada jako v pytli. Pobídly konì a napjaly svá luèitì. Jak vyrazily na Ctirada, vy-

køikly na nì vysokým hlasem. Døíve ne mui pøibìhli ke koním,
ji je zjímaly, jako ptáky. Hned vechny lidi pomlátily a Ctirada
vbily na kolo pøed Vyehradem. Èerti se chechtají té vìci. Onomu místu podnes øíkají árka.
XIV. O právech dívek
Kdy se tak zbavily toho Ctirada, usnesl se dívèí snìm, aby
Vlasta vládla celé zemi, mui aby se dreli pluhu. Vlasta
se toho ujala a ádala od dívek plnou moc. Dostala ji a ihned
poslaly po celé zemi posly s tímto naøízením: Kdy se narodí
chlapeèek, jest mu utnouti pravý palec a vyloupnouti pravé
oko, aby nemohl ani meèe dreti ani za títem vidìti. To ve,
aby se pozdìji nehodil k boji. Toté kdysi chtìli pohané
od idù a snad se to dívky dovìdìly. Paklie to vymyslily samy,
je vidìt, e byly moudré.
Pak Vlasta naøídila a rozhlásila po celé zemi, aby si dívky
volily za mue, koho chtìjí. Aby ena zùstala u dvora a mue
si podrobila k práci. S tím právem ohlásila vem svou milost
a pøislíbila pokoj celé zemi.
XV. O lsti muù a o vyhubení dívek
Kdy se o té øeèi dovìdìl kníe Pøemysl, svolal tajnì snìm.
Zde se radili o své obranì. Slíbili Pøemyslovi vìrnost a utvrdili
se v ní. Zaèali èiniti nájezdy pøed Dìvín a pobíjeti dívky na cestách. Na své schùzi se lstiví mui usnesli na tomto: Pod záminkou míru pozvali k sobì na Vyehrad slovutnìjí z dívek
a mnoho jich tam zneuctili a potupili. Tak ony ztratily vechnu
sílu a udatnost a hanbou se do Dìvína víc nevrátily.
Kdy to uslyela ta lítice Vlasta, zakøièela alostí jako
medvìdice a vypovìdìla vem muùm nepøátelství na ivot
a na smrt. Pøemysl jí odpovìdìl po poslu: Pøed vámi se ne-

stydíme za své proradné jednání, nebo u vás nevidíme nic
jiného ne zradu. Kdybyste byly zùstaly nám vìrny, nespatøily
byste zrady ani u nás. e jste vak tak smìle oblékly plá
vìrolomnosti, dopøejte také jiným, aby jej nosili.
Dívky se sebraly a vytáhly pøed Vyehrad, aby ho mocí dobyly a pobily v nìm vechny mue. Mui vytáhli proti nim.
Jakmile na sebe narazili, Vlasta nerozvánì vyrazila a vrhla
se na nepøátele. Uhodilo na ni sedm jinochù, ale tìm vem
se ona ubránila. Tu podlehla omylu ve své unáhlenosti, myslíc, e ji následují dívky. Kdy v hustém chumlu ji nemohla vládnouti otìpem ani meèem, stihla ji pohroma. Rozbodali ji noi
a po bitvì ji hodili psùm.
Kdy dívky vystøílely ípy, mladí jim podaly otìpy. ly
do boje pìky a plaèíce. Mui je tepali bez oddechu, a kdy
jich poslali na dvì stì na smrt, daly se ostatní na útìk. Døíve
ne pøibìhly na hrad, vybìhli mui za nimi na padací most.
Zde byla veliká seè, jak hustì se tlaèily do brány. Mui
se nelítostnì vedrali do hradu za nimi. V té chvíli poznaly dívky své bratry a volaly na nì úpìnlivì, nìkteré pøed nimi klesly
na kolena, jiné se k nim lísaly. Ale a dìlaly, co dìlaly, muská srdce neobmìkèily. Ti ta krásná tìla posílali na smrt
a shazovali s hradu.
To byl konec té druiny a tím se skonèila i ta vojna.
XVI. O nastolení Pøemysla a o jeho nástupcích
Pøemysla posadili na kníecí stolec a pak hned znièili hrad
Dìvín. Potom kníe Pøemysl umøel a po nìm byl kníetem jeho
syn Nezamysl, po nìm Mínata, po tom jeho syn, zvaný Vojen.
Ten svým synùm zemi rozdìlil jetì za svého ivota: Lucko
dal Vlastislavovi, èeské kníetství Unislavovi. (Èemu se øíkalo
døíve Lucko, to má nyní název atecko.) Po otci se stal kníe-

tem Unislav, ten zemøel za krátkou dobu. Po nìm vládl jeho
syn Krasomysl ádný, z nich nezanechal po sobì dobré jméno. Protoe byly jejich mravy hloupé, jest i písmo o nich velmi
skoupé.
XVII. O moudrém Neklanovi
Po Krasomyslu nastoupil Neklan. Ten byl dobrého rozumu,
ale mìl jednu vadu, e toti byl neudatný. Moná, e mu øíkali
Neklan proto, e ho nikdy nekláli s konì. K do dobrodruství
nevyhledává, toho hlava zùstane aspoò dobrá zdráva. Nikdo
to Neklanovi nevyèítej, nebo vìz: Bláznùm je dopøáno hrdinnosti, moudrým chybí na chrabrosti. Nebo moudrý obrací vìc
na vecky strany, a jí tím otupí hrany. Nemoudrý stren malou
pøíèinou mlátí bezhlavì, a prosadí svou. Blázni bývají slovíèkáøi, a proto se jim spatnì daøí. Je-li moudrý a odváný, jest
i jeho skutek rozváný. Nebol takový nemá strachu z már, to
jest vak zvlátní boí dar, jím on kníatùm roven jest; spoèívá na nìm celé zemì èest.
Neklan nemìl tohoto daru. Byl jen moudr, ale ne udatný.
Zemi spravoval dobøe, války se vak nadmíru bál. Èasto stùnì-li hlava, ani údùm se síly nedostává. A tak i vinou kníete
celá zemì zmalátnìla.
XVIII. O Vlastislavovi ateckém
Kníete Neklam si prozkoumal atecký kníe Vlastislav,
krásný a mladistvý. Vyhrál nad Praany dva boje a usídlil
se beze strachu z nepøátel ve mìstì Vlastislavi, nad ním
postavil pevný hrad. To mìsto on sám zaloil. Stálo mezi Pøibkem a Lovoem a mìlo jméno po svém kníeti.
Vlastislav dal rozkaz k válce, o ní vám povím mnoho podivných vìcí. Velel pøivésti s sebou do pole vechny psy

a vechny ptáky, aby je krmili lidmi, a by vechny Praany
pobili. Domníval se, e výsledek bude takovýto, a ji napøed
se tím chlubil. Ale Bùh, který nemiluje chlubivost, záhy orubal
jeho pýchu.
Kdy se o tom dovìdìl Neklam dostal strach a ani se neodváil dáti se do válèení. Pozval tíra, udatného mue,
moudrého rádce, a s tím se poèal radit, jak by se mohl Luèanù zbavit bez boje. Pravil:
Bylo by lépe, abychom jim dali èást zemì, ne abychom
s nimi takhle válèili.
tír kníeti odpovìdìl: Dávno jsem byl pøesvìdèen o tom,
vyhovíme-li ti v této vìci, e si uèiníme kodu i hanbu. Jako
se oni odváili s námi válèiti, tak i my mùeme mstíti své pøátele. Kníete mohlo napadnout, e není dobøe, radí-li se bázlivý se stateèným. Kdyby se byl dotazoval nìjakého bázlivce,
ten by mu byl poradil nìco neudatného, kdeto chrabrý tír
dal radu udatnou. Kníe s ní ovem nebyl spokojen.
tír pravil: Postav mi tak velikou mohylu, aby s ní bylo vidìti celý Chýnov  pak se chci já bíti s Luèany a tøeba padnouti
v tom boji. Kníe mu slíbil tak vysoký rov a tír zase, e se za
nìj bude bíti.
Vimnìte si, jací to byli lidé, e v nich nebyl blud nynìjího
lidu, který nedbá, ne jak by mu rostl majetek, jako by èest
byla v mìci. Bohatství pro nì nic nebylo, dbali jen vìèné památky a, dobrého jména.
XIX. O praské vìtkyni a o lucké èarodìjnici
Jakmile tír shromádil vechny Praany, vytrhl proti Luèanùm. Kdy pøili k jednomu Lídoli, zvolala na Praany jedna
baba: Neuposlechnete-li mé rady, udìlá vae vojsko.chybu.
Rychle zajdìte k oné studni; tam obìtujte bohùm orlici a kadý

jí nìco pojez. A ty, tíøe, vìz, e kníete Vlastislava zabije
a vecky jeho lidi pobije.
V Lucku byla také jakási baba, ta mìla pastorka Strabu.
I povìdìla jemu: Vím dobøe o vaí bídì. Ach, smutku vá,
ach, vy nebozí. Bohové se na vás hnìvají. Na Tursko pøijedete, ale odtamtud ne. Tam zùstane lucký kníe a jeho rod se ji
nevzchopí. Jakmile, synku, zasáhne na Tursku do boje, postav se proti prvému, kterého potká. Poraò ho lehce otìpem, ale neusiluj o jeho ivot. Hleï mu uøezat obì ui
a uschovej si je. Kdy si je pøiveze domù, pozná svého nepøítele. Není nic lepího v nouzi, ne udìlá-li pøed konìm
znamení køíe, kterému se nyní blázni vysmívají. Luèané budou dáni na pospas Praanùm a jejich kopì budou svázáni,
e se nebudou moci ani hnout. Ty jediný mùe uniknout smrti. Aè tì potom budou zvát zbìhem, na Tursko se nestyï spasit
útìkem!
XX. O turském boji
Kdy vojska pøitáhla na Tursko, dali se do lítého zápolení.
Vlastislav stál pevnì od jitra a do veèera a velel. Ale tír
se k nìmu pøece dostal a kníe Vlastislav naò vyrazil. Luèanùm nadely zlé chvíle.tír sal Vlastislavovi hlavu a Praané
tak Luèany bili, e tekly krvavé potoky. Ze vech uel z toho
honu jediný Straba podle rady od oné baby. Kdy pøiel
do svého domu, uvidìl, e jeho ena ztrácí dui a e bolestí
rozdírá, naè jen dosáhne. Spatøil, e má ránu otìpem a e
je to tá rána, kterou v boji zasadil. Podivil se velmi a øekl:
Musím se o tom lépe pøesvìdèit. Uvidìl, e nemá ui,
a protoe on v tobolce ui mìl, poèal jí je k hlavì pøimìøovat.
Pak øekl: Musím tomu uvìøit, e na mne do boje vyjela má
ena a e mne právì ona chtìla zajmout.

A ona to uèinila proto, e mìla mezi Praany pøátele, jim
chtìla pomáhat, a pro výsmìch svému mui.
Kdo by té pøíhodì nechtìl vìøit, nech jde k svatému Vitu
a mùe se o tom pøesvìdèit. To, co jsem tady vypravoval, najde namalováno na Rajském dvoøe.
tír byl pro své èiny Èechùm velice milý, jako výr Tatarùm.
Dodnes naò vzpomínají a øíká se taky tírem se nedìlej!
XXI. O smrti kníete ateckého
Neklan se ujal vlády v Lucku a tázal se po rodinì kníete
Vlastislava. Dovìdìl se, e zanechal synáèka, i hledal pro
nìj vhodného èlovìka. Jeden mu ukázal Durynka a toho uèinil kníe pìstounem, øka mu: Mìj na mysli jeho milostivého
otce, který ti prokázal mnoho dobrého. Vychovávej svého
kníete ve cti a panuj si v kraji postoloprtském.
To pacholátko bylo velice krásné a u v dìtství milých mravù. Durynk vak se lísal k lidem jako lika a proti svému pánu
chystal úklad, jak by ho mohl zabít a zmocnit se jeho panství.
V zimì vyvedl Durynk chlapce samého na zamrzlou Ohøi a zde
mu øekl: Podívej se, princi, na ryby, jak tam stojí a jak
se podivnì rojí.
Princ si klekl, dívaje se dolù na ryby, a kdy tak visel hlavou
dolù, slyte, co ten zlý Durynk provedl! Sal dìátku hlavu bradaticí. A nesl tu hlavu do Prahy kníeti, mysle si, jak drahou
výsluku si nese! A zaèal Nìmec mluviti jako Nìmec chvále
sám svou vìrnost.  Já jsem byl svému kníeti vìrný, a proto
jsem mu byl vdy milý. Tobì chci býti jetì vìrnìjí. Jeto vak
jsem slýchal: Kdo nechce v domì kodu míti, ten nedej jiskøe
uhlem býti (øka to, vyòal z podpadí hlavu, jak ji sal  byla
jetì krvavá)  uhle, zde hlava Vlastislavova syna, pro jeho
smrt vzroste tvá sláva. Kdyby on dorostl v mue, mìl by

v budoucnu krvavou hlavu mnohý Èech, a mùj hrdinný skutek
se mi odvdìè tím, e mi dá Postoloprty dìdiènì. Kdy uslyel tu øeè kníe, dal svázati zlého Durynka a pravil: Nekázal
jsem já ti, abys ho zabil, nýbr abys jej ve cti vychovával. Dobro, jak vidím, sotva bloudí. Blázen, kdo o cizozemcích dobøe
soudí. Kázal jsem ti, abys jej opatroval, proè ses opováil stíti
kníeti hlavu. Chci ti v Èechách prokázati tuto èest: Musí
se buï vlastní rukou obìsit, nebo probodnout vlastní meèem,
nebo se postavit na tuto skálu a skoèit dolù a tak si zlomit
vaz.
Kdy Durynk poznal, ze není jiné rady, zvolil si obìení.
A odcházeje z hradu øekl: Ach, jak jsem prohloupil. Myslel
jsem, e budu mít v Èechách panství, a teï musím viset
na stromì.
Poblí Prahy kdesi na louce se Durynk obìsil na jívì.
XXII. O Hostivítu a Dìpoltovi
Neklan mìl dva syny; starí se jmenoval Hostivít, mladí Dìpolt. Ten obdrel jako svùj údìl Zlicko (které pozdìji nazvali
Kouøimsko). Potom Neklan svìt opustil a na otcùv stolec nastoupil Hostivít. Za toho èasu se stalo. e povstal jakýsi Leva
z Vlastislavova rodu, a ten sbíral vojsko s úmyslem dobývati
luckého kníetství. Vystavìl hrad na veliké hoøe a pøipravil Praanùm veliké trápení. Kníe Hostivít hrad obklíèil, aby jej vyhladovìl. Leva vyel proti nim a utkal se s nimi v bitvì. Kdy
Luèané vidìli svou poráku, uprchli pøed Praany na hrad.
Jakmile je tam uzøely jejich moudré paní, pøivítaly je takto: Poklepaly se po lùnech a lály svým muùm: sem pojïte, sem,
tady se aspoò skryjete tìm Praanùm!
Zahanbení muové se vrátili a Praany porazili. (Ó paní, vy
moudrá, krásná zvíøata, kdo vám dal takovou radu, e jste jí

sebe ubránily hanbì a své mue zachránily pøed smrtí? Snad
jste slyely, e médské paní toté uèinily Cyrovi?)
Pro to nelepé poklepání nazývali ten hrad Klepý. Na tom
hradì sedìli tak dlouho, dokud si nezvolili jiný. Mají v dìdictví
Vlastislav a poznají se po krásném títì: nosí ve zlatì dvojí
fialovou orlici. Jsou to potomci kníete Vlastislava.
XXIII. O Boøivojovi, prvním køesanském kníeti
Kníe Hostivít potom zemøel a na otcùv stolec nastoupil Boøivoj. Tehdy byl na Moravì králem Svatopluk a èeský kníe
mu slouil. Jednou se kníe odebral na králùv dvùr a král mu
pøipravil velikou potupu. Rozkázal mu sedìt za stolem na zemi
a pravil: Sluí se, abys vìdìl, e pohan se nevyrovná køesanu. Seï se psy, to je tvé právo; ty ne kníe, ale hlupáku,
který nedbá o svého tvùrce a má za boha uatého výra.
Kdy to kníe slyel, zaèervenal se, a jakmile bylo po hostinì,
poprosil o køest Svatopluka, moravského krále, a Metodìje,
velehradského arcibiskupa. Ten arcibiskup byl Rusín a slouil
svou mi slovinsky. Ten køtil tedy na. Velehradì prvého lecha,
èeského kníete Boøivoje, roku 894 po narození Boího Syna.
Kdy kníe Boøivoj tak zmìnil svou víru, a uzdou se svìta,
promìnil se ve svatého, èinil veliké almuny a stavìl boí domy.
Prvý kostel postavil v Hradci a zasvìtil jej svatému Klimentu.
Druhý Pannì Marii v Praze na hradním dvoøe, hned u velikých
vrat. První èeský knìz se jmenoval Kaim a ten také zpíval první
mi v Èechách.
XXIV. O Svatoplukovi, moravském králi
Zde musím ponìkud odboèit do moravské kroniky, abych
mohl ve své øeèi poctivì ukázat, jak vyla koruna z Moravy.
Povím, jak Morava pøila k Èechám.

Moravský král mìl za enu císaøovu dceru. K té se choval
velmi násilnicky, proto císaø proti nìmu vytáhl a moravský král
se s ním dal do boje. Pohøíchu bitvu prohrál a alostnì se vrátil
na Velehrad. Leè císaø se pustil za ním do jeho zemì. Král
utekl hanbou na pou. Øikal: Radìji budu fráterem ne králem, jen se nebije s nepøáteli.
Proto pøebýval v lese a kopal motykou s poustevníky podle
jejich obyèeje. Po sedmi letech, kdy ji mìl dlouhou bradu,
jel král na císaøský snìm a jal se na císaøe alovat:
Raète, kníata, poslouchati: císaø mi vzal zemi neprávem.
Má ena jest na jeho dvoøe doposud ve zdraví. Císaø se dal
nad tou øeèí do smíchu a popíral, co mnich mluvil. Ten zaèal:
Dosvìdèím to svým meèem! Kníata mnicha neznali, ale pøece mu øekli:
Kdy jsi byl tak smìlý a mluvils tak proti císaøi, musí to
ovem dokázati svým meèem!
Mnich na tu øeè poprosil o stání a císaø mu ustanovil za sebe
soupeøe. Ten vstoupil do kolbitì se zpìvem a mnicha vùbec
nedbal. Mnich se chopil soubojového meèe a pøeal svému
soku tít i jej samého.
Císaø pak mnicha pozval k svému dvoru a vzdal mu èest.
Král Svatopluk se mu dal poznati a císaø vechno pøiznal. Vrátil
mu enu i království a dal Moravì vechny svobody. A èeho
si Svatopluk dobude z uherské zemì, to e si smí pøivtìliti
k svému území. Brzy potom ena Svatoplukova zemøela.
Král uèinil na Uhry vojenskou výpravu. Uhøi jej vak porazili
a pobili mu mnoho lidí. Král pak pozval èeského kníete a postoupil mu pøed císaøem své království. Uhøi jej po druhé porazili a pobili opìt mnoho Moravanù. Králi to bylo hanba,
a proto se ji neodváil vrátit ke svým. Odebral se tajnì
na pou a tam zùstal do smrti. Bylo to v Uhrách, v kláteøe,

jen se nazývá Zábor a z nìho dodnes zní zpìv èeských mnichù.
XXV. O Vratislavovi, otci svatého Václava
Potom Boøivoj zemøel a z kníetství doel vìèného království.
Po nìm dostal stolec svého otce Zbyhnìv. Ten byl slabého
tìla a zemøel v mladém vìku, zanechav kníetství svému bratru Vratislavu. Ten si vzal enu ze Stodor, v kraji ateckém,
dceru èeského hrabìte, které øíkali Drahomiø. Byla to knìna
pohanka a mìla dva syny: starí se jmenoval Boleslav, mladí se jmenoval Václav. Ten byl tichých mravù, pro nì byl
u vech lidí oblíben. Proto jej po otci zvolili kníetem
a Boleslava podìlili Boleslaví. Protoe vak kníe Václav byl
jetì mlád a nemohl své zemì spravovati, poruèili jej svaté
Ludmile, enì milé Bohu i lidem. Ona byla Boøivojova ena
a hrabìnka ze Pova. (Èemu se tehdy øíkalo Pov, bylo pozdìji nazváno Mìlník. Pøed Mìlníkem toti stával hrad Pov
a pod mìstem protéká potùèek Povka.) Drahomiø závidìla
knìnì Ludmile, nebo chtìla vládnout sama. Pozvala si Tunì
a Komonì a slíbila jim støíbro a konì, jestlie Ludmilu zabijí
nebo tajnì zardousí.
Aby se jí zavdìèili, slíbili jí to oba.
XXVI. O svaté Ludmile, první køesance
Svatá Ludmila vychovávala kníete a mìla svùj dvùr v Tetínì.
Protoe byla velmi oblíbena, donesli jí kterési dìti Kristovy ty
øeèi, které mluvila Drahomiø a druzí, a, to, co jí slíbili ti dva.
kdy svatá knìna poznala úmysly své zlé nevìsty, zaèala
se pøipravovati na smrt, nejdøíve vyplácejic, co slíbila.sirotkùm.
A kdy pak dlela v pobonostech, èekajíc dobrovolnì na smrt,
pøijeli Tuò a Komoò a sestoupili na dvoøe s koní. Vìdouc, e

ji chtìjí zabít, kázala jim, aby li pøed ní. Tázala se jich
na zdravé své nevìsty a rozkázala svým lidem, aby jim dali,
èeho tøeba. Toho dne se zpovídala, oèekávajíc nábonì smrt.
V noci na ni ti dva zlí vrazili do komnaty a zde tu svatou knìnu zardousili závojem tak ti dva pohani poslali sebe k èertu
a sv. Ludmilu k Bohu.
XXVII. O matce sv. Václava
Drahomiø si vzala syna na starost a dotázala se kmetù, kdo
má být správcem zemì, ne kníe dospìje. Kmeti se mezi
sebou poradili a dali jí právo vychovávat svého syna
a spravovat zemi do té doby, dokud kníe nepøijde do let a k
potøebnému rozumu.
Drahomiø zaèala podporovat pohanství a vyhánìt knìze
ze zemì. A kdekoliv s její dostal knìz nebo køesan do rukou,
byl s ním konec. Byla to jen její zloba, pro ni potvala pohany
na køesanstvo. Uprostøed Prahy se strhl takový boj, e tekly
krvavé potoky a na obou stranách bylo mnoho zabitých. Ona
to nevidìla nerada; pravila: Pøeji smrt pohanùm, nebo tím
se zmení køesanská moc.
Kdy pøiel kníe Václav k letùm, vymanil se z moci své matky a pravil jí:
Matko, usaï se na svém vìnu, správa zemì pøísluí mnì.
A zaèal spravovati zemi. Dal otevøíti domy boí, knìstvo, matkou vypuzené, povolal do zemì zpátky. Rozmnooval boí èest
v zemi, vykupoval pohanské dìti a køtil je, sám pekával oplatky ke mím, v noci nosíval vdovám z lesa døíví, v kostelích chodíval bos, a mu z nohou tekla cestou krev. enu ádnou nemìl, za dìti mìl sirotky. Pod paí vdy nosil altáø a nauèil mu
své komorníky. Jeden pano spával pøed ním a tomu zouval

kornì a sám mu je èistil. Tento komorník se jmenoval Podiven a pøi pobonostech vdy kníete mrskal.
XXVIII. O sv. Václavu a kníeti kouøimském
Kdy zlický kníe Radislav spatøil, e Václav je tak pokorný,
nedomníval se, e by mìl odvahu se bránit, a zaèal jeho zemi
kodit. Jeho nemoudrost jej pøivedla k tomu, e proti kníeti
popudil celé Zlicko. Zaèal dobývati itomirského dvora a pøedhazovati Václavovi pletichy. V tom se arci zlický kníe velmi
mýlil. Nebol vìz: stateèných lidí znamení jsou tiché skutky, mírné mluvení. Nic ne spílat umí èlovìk patný, po èinu se teprv
pozná zdatný.
Kníe Václav to dobøe na sobì ukázal. Jakkoli tichý, pøikázal vem vstáti na vojnu a vytáhl z Prahy. Kníe zlický táhl proti nìmu. Václav vida, e se mají bojovì utkat, poslal ke kníeti
Radislavovi posla s tímto vzkazem: Mùj názor jest, e se sluí,
aby se bil ten, kdo si ádá cti a prospìchu. Proto se sluí,
abychom se bili já a ty, nedejme, aby se v boji pobíjel lid. Kdo
z nás zùstane na ivu, ten se stane kníetem v obojím kníetství. Dejme svým vojskùm povel státi v pokoji a míru, nepomáhat ani tobì ani mnì.
Radislav nevìda, co by na to øekl, pøistoupil zahanben na tu
øeè. V té chvíli by byl radìji na Zlicku, aby se zbavil toho, jemu pøedhazoval pletichy.
Od svých lidí vyli dvì kníata a sly, jak Bùh vecko správnì øídí! Kdy Radislav se octl ji poblí kníete Václava, uzøel,
e kníe Václav má na èele zlatý køí a po obou stranách andìla. Radislav seskoèil se svého konì a vydal se mu
na milost. Kníe Václav jej na milost pøijal øka: Brachu, nechej mého a mìj dosti na svém.  Pobyl s kníetem v itomíøi
a tam se také spolu smíøili.

XXIX. O sv. Václavu a o císaøi
Stalo se, e císaø pozval k svému dvoru kníata a i kníe
Václav el na ten snìm. Kdy ji kníata byla shromádìna,
kníe Václav se pohøíchu opozdil. Císaø se rozhnìval na jeho
dlouhé modlení k Bohu a ustanovil, e kdo by vstal v ústrety
èeskému kníeti, a pøijde, anebo mu dal místo, tomu má být
sata hlava a jeho dìtem odòato vechno dìdictví.
A kdy císaø s kníaty zasedal v radì a soudil rozlièné pøe
a kdy vstoupil èeský kníe a pozdravil, tu mu vstal císaø vstøíc
s velikou úctou a posadil jej na svém stolci a kníata rozesadil okolo. Pak se zaèal kníatùm omlouvati, e prý se jinak
státi nemohlo. Vidìl jsem mu na èele zlatý køí a po tom poznávám, e je ten èlovìk svatý. Byli s ním boí andìlé a velice
mi hrozili. Proto jsem nelenil a vstal jsem mu vstøíc.
A císaø zaèal Václava prosit, aby mu ráèil být pøítelem a aby
si ráèil vzít z jeho klenotu, co by jen ráèil míti. Tu svatý kníe
na nic jiného nedbaje vybral si, co mìl za nejlepí, toti ruku
svatého Víta, který velice vytrpìl pro Boha. Tenkrát císaø, jak
byl milostivý, zprostil zemi ví sluebnosti. Aby mìl svatý Vít
dùstojnou schránu, spìchal kníe postavit mu na hradì chrám.
XXX. O smrti sv. Václava
Bratr závidìl Václavovi a pøemýlel, jak by se zmocnil zemì.
Protoe mu nemohl nijak ukodit, pozval jej, jak mìl velikou
zlost, do Boleslavì na hody pod záminkou køtu svého syna.
Kdy Václav pobýval u bratra, nabízel mu jakýsi bohabojný
mu konì a pravil: Vyskoè na konì a zèerstva odtud uhánìj,
sice se doèká od bratra alu. Chce tì za bít, aby mohl sám
být kníetem. Kníe mu na to odpovìdìl: Dobøe to vím, brachu. Dìkuji ti za lásku a vìrnost, ale ji jsem il dosti dlouho.
Nemohu-li pro Boha trpìti jinak, chci pro nìj alespoò tu smrt

pøijmouti. Vypijme tu èíi na èest svatému Michalu, aby nae
due odnesl do nebeského království. A_ mínil kníe tu èíi,
o ní mluvil Syn Boí: Mùete-li z té èíe vypíti? Ji pøila chvíle,
abych ji vypil do dna. Praviv to, poèal se louèiti, øka: Více
vás ji zde neuvidím. Pak Václav vstal a ubíral se na modlení
do chrámu. Zde na nìho èíhal se svými lidmi Boleslav. Kdy
kníe uzøel svého bratra, poèal mu dìkovat za kvas, uspoøádaný mu na poèest. Tu Boleslav vytrhl z pochvy meè a pravil:
Brachu, já ti ve vem a vdy rád slouím a nyní ti poslouím
takto: ji jsi domluvil A al ho po hlavì meèem. Ale pojala ho
taková hrùza, e mu stìí krábl po kùi. Pøece vak ual sv.
Václavu ucho a pak mu vypadl meè z ruky. Svatý kníe meè
vzal a øekl: Bratøe, mohl bych ti teï oplatit, ale mùj tvùrce je
mi tak milý, e bych za celý svìt tvou krev neprolil. A vrátil
meè bratrovi se slovy: Cos poèal, raè dokonèiti! I poklekl
u kostela na práh. Boleslav se pøitiskl k bratru a volal na lidi
a naøíkal, e ho chce bratr zabít. Kdy kníe kleèel na prahu
kostela a porouèel svou dui Bohu, pøiskoèil Hnìvsa a jeho
bratøi a tu svatou dui oddìlili od tìla. To se stalo roku 928
po narození Boího Syna. Protoe Boleslav vystrojil kvas pro
køtiny, nazval pro onu pøíhodu svého syna Strachkvas. Ti, kteøí
byli vinni smrtí svatého kníete, vytrpìli mnoho zlého. Hnìvsa
se s konìm propadl, jeho bratr se rozloil malomocenstvím.
Pøísluníci jeho rodiny mívají zlé nemoci a nìkteøí roènì záchvat vztekliny.
XXXI. O Boleslavovi Litém
Po smrti sv. Václava se stal kníetem jeho bratr, Boleslav
Lítý. Toho roku císaø, chtìje pomstít svatého Václava,
se vypravil proti Boleslavovi. Ten proti nìmu vytáhl, ale nemohl v boji obstát pro své høíchy. Císaø Èechy porazil a zemi

si podrobil daní. I kníeti pøikázal na svém dvoøe slubu, toti
dreti nad ohnìm kotel, O zázracích svatého Václava Bùh,
chtì oslaviti svatost sv. Václava èinil skrze nìj, veliké zázraky. Kdy Boleslav uzøel, e se nemùe protivit boí moci, zaèal na pùl vìøiti v svatost svého bratra. Po tøech letech ho dal
pøenésti do Prahy a tajnì pochovat v kostele sv. Víta. Kdy
nesli to svaté tìlo do Prahy, nemohli jím na dvou místech hnout.
Pøeli dvì øeky bez mostu a bez lodí. Z aláøù vyli vìzòové
v okovech. Rány sv. Václava se vechny zacelily, mimo jednu, která byla jako èerstvá. To byla ta, ji mu zasadil rozlícený
bratr  a nyní byla jeho obalobou. Ucho, které Boleslav ual,
nikdo nevidìl. Sv. Václav mìl sestru Pøibyslavu. Tato zboná
dívka pravila kníeti: Dovìdìla jsem se skrze zjevení svého
bratra, e to svaté ouko leí mezi stìnou a dveømi na místì,
kde se stalo to neblahé dílo.
Kdy tak ucho nalezli, pøiloili je k hlavì a ono pøirostlo
k nejvìtímu údivu vech.
Byl pøi tom jeden knìz, ten pravil s velikým pláèem, aby mu
sv. Václav ráèil udìliti kousek svého tìla, a sliboval mu, e
mu bude tím nábonìji slouiti. Ihned se sv. Václavu zaèal viklati jeden nehýtek, knìz jej vzal a vøele mu podìkoval.
Vichni pøítomní vzdali Bohu chválu a to svaté tìlo pohøbili.
XXXII. O Boleslavovì vládì
Kdy Boleslav poznal, co zavinil, uèinil svého syna Strachkvasa pro spásu své due mnichem Kdyby vsak byl nemìl
pravé lítosti, byla by mu svátost jeho syna málo pomohla.
Pak rozkázal kníe Boleslav zemanùm v Boleslavi, aby mìsto obezdili. Zemané se o tom radili a vzepøeli se tomu
a vzkázali to kníeti po øeèníku. Tomu kníe øekl:

Bìda ti, mùj starý vinníku! A hned mu vlastní rukou srazil
hlavu a tak, jak byla krvavá, ji hodil za sebe. Vyskoèil na peò
a zaèal hovoøit: Kdo se mi chce protiviti?
Poté se mu páni pokoøili a Boleslav ohradili zdí.
O Boleslavovi tìdrém
Pak zemøel Boleslav Lítý a na stolec nastoupil jeho syn Boleslav. Vydaøil se svat ze zlého a milosrdný z ukrutného. Nebo postavil v èechách dvacet kostelù a mìsto Mladou Boleslav. Èinil veliké almuny a køesanství velice podporoval. Jeho
panenská sestra milovala slávu boí. Ve ví kniecí slávì la
do Øíma a vymohla Praze biskupství. Pøinesla do Èech øeholi sv. Benedikta a k Svatému Jiøí pøivedla mnoho panen.
Prvým biskupem byl Sas Dìtmar, druhý  svatý Vojtìch, byl
také mnich. Jeho otec se jmenoval Slovník, sídlem na Libici,
jeho matkou byla Støezislava. Byl sestøenec zlického kníete.
Nedbal vak svìtské slávy a chtìl proto biskupství postoupiti
mnichu Strachkvasovi. Strachkvas vak je nechtìl pøijmouti.
Tu mu pravil sv. Vojtìch: Synu, vím nìco velmi jistì. Nyní mùe a nechce pøijmout. Potom bude chtít a nebude moci.
Svatý biskup chtìl odnauèit lid pohanským zvykùm a pøivést
ke køesanským obyèejùm: uzavírat pravé manelství, pohøbívat na høbitovì, neobchodovat v nedìli, nemíti otroky. Kdy
vak nemohl kopøivy ze své zahrady vyplít, proklel celou zemi
a odeel do Øíma. Strachkvas dosedl na biskupský stolec
proti jeho vùli. Kdy jej svìtili na biskupa a knìí stáli okolo
nìho, vstoupil do nìho èert a neopustil jej, dokud dýchal.
Pak se sv. Vojtìch vrátil do Èech a zemi odklel, naèe,odeel do Polska, hodlaje tam kázati. Pak zaklev opìt
zemi, odebral se do Pruska a s muèednickou korunou
se dostal k Bohu. To se stalo léta 997 od narození Boího

Syna. Z jeho smrti vinil císaø Èechy, a proto uèinil proti jejich
vùli biskupem Tegdaga. Kníe Boleslav slouil horlivì Bohu,
a dobøe se mu proto daøilo. Porazil tenkrát mocnì Poláky
a dobyl vekeré jejich zemì a do Krakova. Tam usadil posádku a obsadil i jiné tvrze svými Èechy. Byl to stateèný hrdina, proto mìl èest i majetek.
XXXIII. O èeském králi Boleslavu Skoupém a Slepém
Pak svatý a lechetný Boleslav umøel. Na stolec nastoupil
jeho syn Boleslav Skoupý. Ten nechtìl Èechùm v Polsku posílati stravu, a proto ztratil polskou zemi i celou svou èest
i ivot. Poláci dobyli v Polsku na Èeích vech tvrzí, a kolik
Èechù tam zbylo, vechno pobili. Boleslav odeel do Polska
a uzavøel s nimi mír pro sebe neprospìný. Nebo Mezka,
polský kníe, pozval èeského krále na hostinu a pod záminkou míru mu dal vyloupati oèi. Hle, tam vede lakota! Jen blázen ji má za moudrou: Èeský kníe cizí obìd hledá a stihne
jej taková bìda!
O Oldøichu a Jaromíru
Kníe Boleslav zemøel na velikou bolest a polský kníe Mezka vtrhl mocnì do Èech.
Boleslav Slepý mìl dva syny: starí se jmenoval Oldøich,
mladí Jaromír. Tenkrát dlel Oldøich na dvoøe císaøovì. Mezka vak, jen mìl mnoho zlata, koupil Oldøicha od císaøe.
Vechen lid proto na císaøe reptal. Jaromír, aè jetì mlád,
chtìl zemi brániti. Avak ti, kteøí mìli obranu provádìt, byli
lhostejní, jen støíbro od nìho brali.
Oldøicha zavøel Mezka do vìe a týral ho hladem:

XXXIV. O nevìøe vrovických a o kníeti Mezkovi
V tu dobu byli nejmocnìjím rodem v zemi Vrovici. Jejich
starostou byl Kochan. Kdy tenkrát vidìli, e v zemi je nejsilnìjí Mezka, uèinili velmi nemoudré rozhodnutí. Pravili:
Vyhubíme kníecí plod. Tak se stane ná rod slovutným. Budeme hráti s kníaty jako v achy, berouce od nich úplaty. Cizí
kníe se nás bude bát. A budeme-li chtíti, mùeme sami dodati kníete. Proto nedovolme, aby kníecí plémì se rozrostlo,
chceme-li sami býti mocni.
Kdy tak Vrovici mluvili, smýleli velmi mrzce. Snad nevìdìli, e se vech stran kolem nich byla kníata, z nich kadý
touil po vládì v zemi. Ale císaø mìl vechno v moci.
Ale nemoudøi Vrovici z toho veho nemìli strach a svého
kníete Jaromíra zajali. Vyvedli jej na Velizskou horu k jedné
lípì a k té svého kníete pøivázali. Ach, jak se potázali se zlou!
Poèali s ním ertovati a støíleti na nìj jako do terèe ípy. Ale
ádný z nich nevidìl, e svatý Jan, Boí Køtitel, kníete zachránil. V jeho houni støely utkvìly, ani se dotkly kníecího tìla.
O Høivcovi a Hovorovi
V tom lese mìl kníe dva lovce, Høivce a Hovoru. Høivec
drel s Vrovici, Hovora vak byl vìren svému pánu. Høivec
kníete zradil a nejvíc ho muèil. Jakmile se to dovìdìl Hovora, spìchal do Prahy a øekl to kníecím vìrným. Ti vak odpovìdìli. Nevíme, co proti tomu dìlat, ba nevíme ani kam
jíti. Na to Hovora: Já budu troubit a vy spìchejte za hlasem
trouby! Pak se Hovora zjevil Vrovicùm a tu naò Høivec ukázal jako na nebezpeèného a ádal, aby ho nenechali na ivu.
Vrovici tedy Høivcovi rozkázali, aby Hovoru obìsil. Ten je
prosil, aby mu dovolili tøikrát si zatroubit. I zaèal troubiti a pak
povídal:

Ach, bìda mi neboáku! Vidím, e brzy umru. Kmotøíèku,
u tebe se mohu nadíti vìrnosti, tobì porouèím své dìti. Vrovici se mu smáli. Praané se k nim blíili za zvukem trouby.
Poruèili mu, aby si zatroubil po druhé na troubu a uvázali
mu kolem íje provaz. Hovorce zatroubil a prosil Boha
za spásu své due. Modlil se velmi dlouhý otèená, nebo to
tak potøeboval. Høivec mu pravil: Kmotøíèku, neraè tolik vaniti a vylez výe na dub! A kdy troubil po tøetí, iroce
se rozhlíel dokola. Tu náhle Praané vyrazili a na Vrovice
vzkøikli. Ti se rozprchli. Nìkteré Praané zajali na úprku, jiné
stíhali po lese a velmi nemile je pobíjeli.
Kochan tenkrát nevìdìl, kolik má doma slepic, nebo se vryl
pod skalou do zemì a tam se, bohuel, ukryl. Potom odvázali kníete od lípy a to místo si poznamenali. Pozdìji tam postavili oltáø a kostel sv. Janu. Hovorce chytil Høivce na útìku
a povìsil ho tým lýkem na tém dubì.
Páni Hovorovi dìkovali za vìrnost a blíe Velize mu darovali ves.
XXXV. Jak sv. Jan vysvobodil Oldøicha
Kochan, který tu hodinu pøeèkal, obrátil vechnu vinu na kníete. Pravil: On zradil svého otce i bratra. Zaslouí si od nás
vìrných jen veho zlého.
I poradil jim, aby mezi kníaty èinili rozepøe, dodávaje:
Vichni nás budou pokládat za lidi. Nae kníata, budou-li
chtít, nic nám pak nebudou moci udìlati.
Kníe Mezka dobyl praského hradu i celé zemì kromì Vyehradu. Za této války il Kochan v pokoji, ale tajnì radil Mezkovi, polskému kníeti, ke kodì svých:

Chce-li se zmocnit èeského kníetství, musí døíve stít hlavu
Oldøichovi. Pak teprve bude mít v zemi klid. Jsou jetì nìkteøí, kteøí v nìm vidí svou nadìji, a proto tebe neposlouchají.
Ale nebude-li ho, bude ty celá nae nadìje! Kdy uslyel
Mezka tento Kochanùv vzkaz, poruèil po poslu, aby Oldøichovi sali hlavu. Jakmile se Oldøich dovìdìl, e ho nazítøí chtìjí
popravit, nevìdìl, co si má poèíti, i zaèal prositi sv. Jana Køtitele, aby jej vysvobodil, jako vysvobodil bratra. Sv. Jan ihned
Oldøicha pøenesl do Oldøíe a kníe mu na tom místì postavil
pozdìji kostel. Kdo býval v Oldøíi, ten tam ten kostel sv. Jana,
by zpustlý, vídal.
XXXVI. Jak dobyl Oldøich na Polácích Prahy
Kníecí vìrní se sebrali a tajné postupovali ku Praze. Smlouvali se s pastuchou a slíbili mu pìkný dar, kdyby jim chtìl zradit Prahu. Pastucha slíbil a vybídl je, aby stáli na Strahovì
a èekali na hlas jeho trouby. Protoe na tom místì mìli strá,
nazvali ten les Strahov.
Nazítøí pastucha pøi vyhánìní stáda zavolal na vrátného, dal
si spustiti most a zaèal silnì troubit. Èechové vybìhli na Prahu
a Poláci utekli ode veho z hradu pryè. Èechové stanuli uprostøed hradu, a e jich bylo málo, nepronásledovali Poláky. Ti
se ani neohlédli, ba nìkteøí plavali nazí na druhou stranu reky.
Volal na nì toliko sám pastucha a Polákùm se zdálo, jako by
za nimi bylo sto oøù. Oldøich vypudil Mezku ze zemì a Kochan
se svými se dal na jeho stranu do slueb a dìlal, e je mu
ve vem vìrny. Obalovával vak u nìho kníete Jaromíra.
A Kochan tak rozetvával bratry proti tobì, a kníe dal svému bratru vyloupati oèi. Jaromír bratru povídal: Dobøe vím,
brachu, es to neuèinil o své újmì, nebo sám jsi proti mnì
pøece nic nemìl a vdycky jsi mne pokládal za vìrného

a nevìrným ti byl Kochan. Suknì nebývá blií koile. Kdo
se pro vzdálené bliího vzdaluje, ten vìru moudrým nesluje.
Na Vrovice se nespoléhej a trestej je, kde mùe!
Ta slova dola a ke Kochanovi. Vzal otìp a el na záchod
a tam èíhal na kníete. Kdy ten sedìl pøi vìtí potøebì, tu
Kochan hanebnì proklál nevinného, lechetného kníete Jaromíra.
XXXVII. O pìti svatých bratøích
V té dobì est èeských mnichù poznalo nástrahy svìta,
a proto se usídlili v jednom polském lese. Jedli vìtinou byliny, chléb jen zøídka kdy o velikonocích mìli jáhly, kdeto maso,
sýry, vejce nechtìli ani jmenovat. Za postele mìli rohoky
a pod hlavu si kladli místo poduky kámen. Na modlitbách
se tepali hrozným bitím a málo- kdy spolu promluvili. Jen kdy
mìli v ruce biè, pravívali k nìmu: Høeí, kdy mi polevuje,
spasí mne, kdy dobøe bije! Tehdy Mezka, bohatý polský.
kníe, dovìdìv se o jejich tak svatém ivotì, poslal k nim vìrného posla a dal jim sto høiven èistého støíbra, aby se za nì
zbavili své chudoby. Kdy spatøili støíbro, pravili mui, kteøí
spolu pùl roku nevedli ádné øeèi:
Toto jest záhuba pro dui a srázná cesta do pekel. Kdo
se støíbra drí, toho Bùh v pøízni nedrí. Proto si ho ani nevimli a poslali estého, toti Barnabáe, aby kníeti opìt støíbro vrátil. I zùstalo jich tam pìt bratrù, jim øíkali: Benedikt,
Matìj, Jan, Kristin, Izák.
Tu na nì pøili zlodìji, vloupali se jim do jejich chýky a zaèali
hledat to støíbro. Kdy jim bratøi nemìli co dáti, podøezali jim
po ukrutných mukách hrdla a tak je poslali k Bohu.
To se stalo roku tisícího ètvrtého od narození Boího Syna.

XXXVIII. O Oldøichovi a Pøimdì
Tenkrát se stalo, e kníe Oldøich lovil a jsa sám v pustém
lese zabloudil. Kdy byl velmi stísnìn a rozhlíel se kolem dokola, spatøil náhle, jak tu stojí hotový hrad. Rád by si byl kníe
k nìmu zael, a e neznal cestu a e bylo okolo husté hloí,
sesedl s konì a proklestil si cestu meèem. I poèal lézti
do hradu po kmenech, jeto se nemohl nikoho dovolat
a nenael znamení, e by v nìm byli lidé. Most k hradu byl
zvednut a dokola byly tvrdé zdi. Kdy tak kníe se ostal
po velkém úsilí do hradu, proel vemi sklepy.a uzøel zetlelé
roucho, ale èlovìka tam nebylo. Nalezl tam veliké bohatství
a mnoho vína. Prohledav hrad, vyel tou cestou, jakou vylezl.
Pak jej kníe pøidìlil panu Pøimdovi a po tom byl hrad nazván
Pøimda.
XXXIX. O zaloení Pøimdy
Proè byl ten hrad postaven v pustinì, proè byl tak oputìn,
e k nìmu nevedla ani cesta  proè to vechno se stalo, dovìdìl jsem se v nìmecké kronice. V ní jsem èetl, e byl jakýsi mladý hrabì z Aldenburka, který dlel na císaøovì dvoøe. Zamiloval se do císaøovy dcery a také ona mu dávala najevo,
e ho miluje. Nemìl odvahy ucházeti se o ni u cisaøe, nebo jí
nebyl roven. A tak milostí chøadl a princezna také tuze usychala touhou po nìm. Jak se èasto v takových pøípadech stává, pøivedla ji její silná láska a k tomu, e ji pojala ádost.
Nebo málokdo se zbavuje tajné lásky po dobrém. On prodal své hrabství císaøi, a kdy mu císaø dal peníze, zaèal
se toulati po pustých lesích a vyhledávati vhodné hraditì.
Nalezl horu a poèal stavìti hrad, a kdy byl hotov, navozil tam
zásob; tolik, e by staèily na sto let. Kdy to vechno dokonèil, dal vechny dìlníky pobít. Pak zavedl vechnu èeleï

do jednoho domu, ten zavøel a ohnìm zehl vechny lidi. To
uèinil s tím úmyslem, aby nikdo o hradu nevìdìl. Potom princeznu unesl tajnì na svùj hrad a zde s ní sám dlel po pìt let,
take o nìm ádný èlovìk nevìdìl. Stalo se pak, e císaø byl
dvorem v Øeznì a. vyel si na lov a zabloudil. Nevìdìl, co si
poèít, a touil spatøiti nìkde nìjakou ves. Dal se vzhùru podél
potoka, a se mu potìstilo pøijít pod ten hrad, na kterém byla
jeho dcera s jeho zetìm. Jakmile jej spatøil, spìnì popojel
k mostu a zaèal velice prosit, aby ho ráèili vpustit, nebo Ji
tøi dny prý nejedl a padal naò studený dé. Vpustili hosta
na hrad a uctili jej, jak mohli. Èlovìk jim pøiel ji zavdìk, nebo nevidìli ádného pìt let a rádi by se dovìdìli nìjaké novinky. Vyptávali se na císaøe a on si zaèal vymýlet o sobì,
jako by vypravoval o jiném, nebo je poznal. I pravil: Èi nevíte, e císaø ji zemøel?
Princezna odpovìdìla: Ach, jak ráda to slyim. Pøeji mu to
z celého srdce, aby mùj milý od nìho neutrpìl zlého. Celému
svému rodu bych toté pøála, aby mel mùj miláèek pokoj.
Císaø z hradu odeel a vypovìdìl mu válku, podávaje kníatùm zprávu o svém nevdìèném zeti. Tìce si proklestili
k hradu cestu a poloili se pøed ním. Císaø zeti vzkázal:
Sluí se, abys vìdìl, e já jsem jedl tvùj, chléb. Ale protoe
jsi mým zetìm proti mé vùli, vypovídám ti boj na ivot a na
smrt, a nic nedbám na svou dceru.
Kdy se mìl hrabì brániti, nemìl èím, nebol vechny tìtivy
zetlely a nebylo, z èeho by vyrobili jiné. Hrad by, ji býval ztracen, kdyby si nebyla princezna rychle vy
myslila postavit se spìnì na hradby a s nich volat: Vìzte,
e nechci íti déle ne mùj milý. Nezabije-li mne jiný, zabiji
se sama. Kníata se za ni u císaøe pøimluvili a vyprosili pro
nì pro oba milost. Hrabì s princeznou pøedstoupil pøed cí-

saøe a zvednuv most odeel z hradu se vím jmìním. Pøed
síní schovali vechny své klenoty a vydali se sami písaøi
na milost.
Proto byl ten hrad tak pustý, kdy jej tenkrát. kníe Oldøich
objevil.
XL. O Oldøichovì lechetnosti a Kochanovì nevìøe
Kníe Oldøich se rozpomenul na smrt svého bratra a poznal
lest nevìrného Kochana. I pravil mu: Tys mì pøipravil o bratøíèka. Já tì pøipravím o ivot. Dal mu vyøezat jazyk a vyloupat
oèi a za iva z nìho vytahovat støeva. Vrovici to vidìli, ale
neodváili se ani pøimluvit. Kdy Kochan chodil okolo sloupu
a vytáèel ze sebe støeva, naøíkal na svùj rod a mluvil takto k lidem: Nikdo se nespoléhejte na mohutnost rodu ani na hloubku svého rozumu. Kníe ponenáhlu vechno ve své zemi opanuje. Jeho zloba mne postihla právem. Chtìl jsem pobít vechna kníata a za to jsem vzal vhodnou odplatu.
XLI. O selské knìnì Boenì
Kníe Oldøich lovil v okolí Postoloprt. Kdy jel skrz jednu ves,
stalo se, e spatøil selskou dívku. Stála na potoce bosa a bez
rukávù a prala roucho. Byla to velmi krásná selská dcera
a nadto velmi cudná. Kníe se zastavil, poèal se diviti její kráse a hned si ji vzal za enu. Ta knìna byla velmi lechetná
a jmenovala se Boena. Ale páni to zaèali míti kníeti za zlé.
Tu kníe øekl, co páni neradi slyeli: Páni, poslyte, prosím!
Ze sedlákù èasto bývají lechtici a lechta mívá syny sedláky. Jen starobylé støíbro èiní lechtu lechtou. Chudoba lechtice viní èasto ze sedláctví. Vichni jsme vyli z jednoho otce
a lechtic je ten, èí otec mìl pøemnoho støíbra. Protoe je lechta tak pomíchána se sedláky, bude Boena mou enou. Ra-

dìji si vezmu za enu èeskou selku ne nìmeckou princeznu.
Kadé srdce hoøí pro svùj národ; proto by Nìmkynì ménì
pøála mému národu. Nìmkynì bude mít nìmeckou èeleï,
nìmecky bude uèit mé dìti. Dolo by k rozdìlení národa a k
zkáze celé zemì. Páni, nevíte co vám prospívá a co kodí,
kdy mi lajete pro mé manelství. Kdybyste stáli pøed knìnou, kdo z vás by za vás øeènil? Kdy mìl Oldøich s Boenou syna, dal mu jméno Bøetislav.
XLII. O kníeti Bøetislavovi, císaøovì zeti
Potom kníe Oldøich zemøel a na kníecí stolec nastoupil
jeho syn Bøetislav. Toho èasu byl císaøem Otto Bílý. Ten mìl
velmi krásnou dceru. Kníata jezdili k dvoru, aby se té kráse
divili, a po celém svìtì se mluvilo o její kráse. Byla vychovávána svìtsky v kláteøe, jemu øíkali Sviní Brod. Kdy
se dovìdìl Bøetislav, e tam je, pravil mezi panici:
Buï té dívky dobudu, anebo ztratím ivot. Do klátera jel
jako jezdec, ale v bil jej vojensky. Císaøovì dceøi øíkali Jitka,
a kdy Èechové vtrhli do klátera, tu ona, odìna do arlatové
kápièky, skryla se za oltáøem v kapli. Kníe Jitku vyvedl
z klátera a vysadil ji na konì. Bradatí mnii zatáhli vrata øetìzem a spìchali se zatím ozbrojit. A kdy se seli se svými
lidmi, vyrazili silnì proti kníeti. Kníe do nich mocnì sekal
a Jitka jsouc podìena drela se ho pevnì jako lopuch. Nìkterý fráter stál bez ruky, jiný leel bez nohy, tøetí mìl ránu pøes
celý høbet, ètvrtý ji byl bez due. Kníe Bøetislav pøeal meèem velice tlustý øetìz a zdráv vyjel s Jitkou ze dvora. Jakmile se to dovìdìl císaø, vypovìdìl Bøetislavovi válku. Pøísahal,
e jeho stolec musí stanout v Boleslavi. Kdy o tom pøila
zpráva Bøetislavovi, pravil zemanùm: A se vzteká
v Èechách, já budu páliti v Nìmcích. Kdy se o tomto jeho

úmyslu dovìdìla knìna, poradila kníeti velmi moudøe: Nedìlalo by to dobrotu, vá spor by jen vzrostl. Já pojedu svému
otci naproti a snad to pøivedu k dobrému konci.
I jela knìna svému otci vstøíc a jala se u nìho dobývati milosti pro svého milého. Císaø jí nechtìl vyhovìt. Pravil: Nechci zruiti svou pøísahu. Pøísahal jsem, e mùj stolec musí
státi v Boleslavi. Kdybych mu dal milost, musel bych pøísahu
poruit. Dcera mu øekla: To se dá snadno udìlat. Dej mi
stolec a já jej tam postavím. Podle té rady dal císaø postaviti
svùj stolec v Boleslavi a vyzval èeského kníete, aby k nìmu
pøiel. Kdo byl v Boleslavi, mohl tam ten stolec vidìt. Tehdy
dal císaø svému zeti, udatnému Bøetislavovi, za vìno výsadu,
øka: Kdy tì pozve císaø na svùj dvùr, pus oheò na míli okolo
sebe!
Od té doby byla ve znaku èeského kníete orlice plamenném títì.
XLIII. O pøenesení tìla sv. Vojtìcha
Pak kníe, toue pomstíti svého dìda, vypravil
se na polského kníete Mezku. Mezka se vydal proti nìmu
s mocnými silami, ale v boji zahynul. Od Èech a do Hlohova
bys nebyl býval slyel polského slovíèka, nebo Bøetislav celou zemi vypálil. Poloil se v Hvìzdnì s Èechy táborem. Odtud si vzali tìla pìti bratøí i sv. Radima.
Sv. Vojtìch se nedal vzíti, a tak se musili tøi dni postit. Nadto èinili veliké sliby, zapovìdìli v pátek krèmy, slíbili pravé manelství, zatratili pohøbívání na poli a dali svobodu robotným lidem. Kdo by tyto sliby poruil, toho biskup proklel. Jakmile
se zøekli veho toho, zaè kdysi byli sv. Vojtìchem prokleti,
vyzvedli jeho tìlo a odnesli je domù zároveò se vemi jinými
svatými. Vzali zde také tøi zlaté desky malované, z nich ka-

dá váila tøi sta liber. Mezi nimi byl zlatý køí zhotovený Mezkou,
tøikrát tìí ne on. Vyvezli z Polska na stech vozech zvonù
a mnoho jiných klenotù. To se stalo roku 1036 od narození
Boího Syna.
Poláci alovali v zimì na Èechy pro násilí a ádali tam právo proti nim. Pape poèal Èechùm hrozit, ale spatøen, e
se Èechové nechtìjí modlit, vybídl je, aby nìjak Bohu polepili. Kníe za to zaloil v Boleslavi kláter.
Tehdy zemøel císaø, Jitèin otec, a s jeho smrtí ulo Èechùm
mnoho prospìchu.
XLIV. O Bøetislavovì bojí s císaøem
Druhý císaø se chtìl zmocnit na Èeích polského zlata.
a proto zamýlel odejmouti Bøetislavovi kníetství. Táhl
s velikým vojskem do Èech. Kdy doel k Bavorskému lesu,
oznámili ji Bøetislavovi, e Nìmci stojí u lesa. Bøetislav promluvil ke svým:
Vím dobøe, e vae luèitì nejsou z borového døeva ani
vae meèe z døeva lipového a z císaøe nepoteèe mléko místo krve. Jestlie jej zasáhne mùj meè, poteèe i z jeho boku
krev.
Jakmile to øekl, pøikázal vem, aby zùstali v Domalicích.
Pravil: Tady se s císaøem utkáme. Uslyev, e s druhé strany jdou do Èech Sasíci, øekl kníe: Nebojte se saské rány!
Rozkázal Prkoovi z Bíliny, aby vytáhl proti Sasùm a svedl
s nimi boj pro jediné slovo. Pravil: Nedopus, aby se spojili
s císaøem. Jestlie nìco ztratí, vechno ti nahradím. Nehleï
pøed bojem, zda je jich moc èi málo, èastìji málo nad mnostvím vyhrávalo. Málo sròù zahání mouchy na vechny strany a jeden jestøáb rozeene vrány. Sasíci mají svìtlé vlasy
a takoví bývají málokdy udatní, jak o tom svìdèí knihy. Dobrý

rytíøi, boj se patné povìstí. Není nad ni vìtího netìstí. Dokud jsem iv, budu tebe a tvùj rod podporovat. Jeï s Bohem,
ten raè býti s tebou! Vyprovodil Prkoe a obrátil se na císaøe.
Kdy pøiel do Domalic, dovìdìl se kníe, e císaø ji jest
v lese; velel svým, aby se zdvihli a veli vichni do lesa. Poruèil Chodùm, aby èinili záseky okolo Nìmcù i okolo nich. Páni
mu to mìli za zlé, pravíce: Budou-li silnìjí ne my, kudy
uprchneme? Kníe odpovìdìl: Proto jsem dal uèinit záseky, buï se braòte, anebo se dejte zabít. Já odtud nechci odejít
poraen. Poruèil jsem Chodùm, aby zabili toho, kdo ode dne
uteèe. Proto je nutno, abyste si poèínali udatnì. Oni jdou
s úmyslem pobrati nám bezprávnì nae jmìní. Nechcete-li
své jmìní vydati Nìmcùm, musíte stát pohromadì. Nebo my
se právem bráníme násilí.
Jak to øekl, dal rozkaz na císaøe udeøit. Tenkrát Èechové
hrdinsky zvítìzili nad Nìmci a mnoho jich pobili. Zahynulo mnoho nìmeckých kníat a hrabat a císaøství uel ivotem. Bylo
zabito mnoho slavných lidí a pro. spása jejich duí postavili
na tom místì kaplièku.
Prko vak se nechtìl utkat se Sasíky a nechal je klidnì
v zemi se potulovat. Kadý soudil na zradu, a to z toho, e
saský vévoda, který pálil zemi, Prkoovi nekodil. Kdy
se kníe vrátil, dal Prkoovi vyloupat oèi a zutínati mu ruce
i nohy za trest, e se nechtìl se Sasíky utkat a e je nechal
po libosti procházet zemí.
XLV. O biskupu Ekardovi. O smrti Bøetislavové
Knìna Jitka uèinila biskupem svého rodáka Ekarda, velmi chytrého Nìmce. Ten stanovil desátky: dva peníze za kadý
dùm; kadý oráè aby dával svému knìzi dva korce obilí, a to
jeden penice, druhý ovsa. Po Ekardu byl bikupem Hyza,

po nìm ebíø. Potom kníe Bøetislav porazil uherského krále
a útokem dobyl Ostøihomì. Pak vrátil polskému kníeti Vratislav pod podmínkou, e mu bude platit roènì 800 høiven èistého støíbra.
Kníe mìl syna Spytihnìva a tomu dal v údìl Plzeòsko. Tenkrát stavìl kníe zdi okolo praského hradu a Spytihnìv mìl
hraditi èást okolo Sv. Jiøí. Zde byla abatyí jeho pøíbuzná, Nìmkynì, a její pec stála právì, kudy el provaz. Aby zeï la rovnì, dal pec Spytihnìv zboøit a øekl: Dnes nebudou v této peci
Nìmkynì mazance péci. Kdy to knìna uslyela, vyrazila
ze své cely, obsypala kníete nìmeckými jeptikami
a prostoøece naò vyjela: Takovou slávu mám, e jsem spøíznìna s Èechy! Jsou mezi nimi velicí hrdinové. Vìzte, e èeský knìic dovede zboøit pec, z takového hrdiny mùete mít
radost. Kdy jsi tohle dokázal, mùe jít bez starosti
na váby! Spytihnìv zadrel své pokárání a svùj hnìv obrátil ve smích. Neodpovìdìl jí ani slova a uchoval si svùj hnìv
na pøíhodnìjí èas. Tenkrát Uhøi zajali na Moravì mnoho lidu
a Èechové se na nì vypravili. Kdy se vojsko dostalo
k Chrudimi, tu se kníe Bøetislav pohøíchu rozstonal. Tak zemøel v tom mìstì èeský hrdina a celá zemì mìla pro jeho
smrt smutné chvíle. Kdo zavítal k jeho hrobu, jako nad hrobem otce naøíkal.
X LVI. O Spytihnìvu, nepøíteli veho nìmeckého
Potom byl kníetem Spytihnìv, jeho syn, a ten ihned ukázal
Nìmcùm svùj hnìv. Ve tøech dnech vyhnal ze, zemì vechny
Nìmce a zahanbil svatojiøskou knìnu. Posadil ji na vùz, vyvezl ji ze zemì a nechal ji v Bavorském lese. I matku se vemi
klenoty, rouchy, skøínìmi vyprovodil ze zemì i s jejími dámami a vemi ostatními Nìmkynìmi. Kdy vyplet ze zemì Nìm-

ce i vechny Jiné cizozemèe jako kopøivy ze zahrady a jako
lopuch z koòské høívy, vyjel na uherského krále, hubitele moravského lidu. Hrdinsky Uhry pobil a dobyl v Uhrách mnoho
tvrzí. Kníe mìl ètyøi bratry a ctil je jako svého otce. Kdy dorostli do let, milostivì dal kadému jeho díl. Kníetství odkázal po sobì Vratislavovi, Moravu Otovi a Kunrátovi. Jaromíra
kázal uèiniti biskupem, kdyby dosavadní biskup døív zemøel.
Kdyby se to nestalo nebo kdyby an nechtìl èekat, mìl do té
doby dreti Hradecko; kdyby se nestal biskupem, mìlo
se Hradecko stát jeho údìlem. Rozdìlil bratrùm sto tisíc høiven støíbra a tak je oddìlil. Vem bratrùm byl jejich díl milý
a øekli: Ná bratr nás podìlil dobøe. Kdy Jaromír sídlil
na Hradecku, líbilo se mu tam jedno místo. Postavil si tam
dvùr a zùstavil mu po sobì jméno Jaromìø.
XLVII. O Vratislavovi, prvním èeském králi
Spytihnìv zemøel a na kníecí stolec nastoupil jeho bratr Vratislav. Roku 1044 po narození Boího Syna nastal takový hlad,
e na nìj zemøela tøetina veho lidu. Císaø Jindøich III. byl tenkrát v Øimì. Jeho císaøovna chtìla jet s ním, a kdy projídìla Milánem, tu i milánská obec chtìla zabít. Moudøejí tomu
zabránili, avak pøece jen uøezali jejímu koni ocas. Císaø
se proto poloil vojensky pøed Milán a rozhodl se, e od mìsta
neodjede, dokud je nebude míti v moci. Císaø kázal èeskému kníeti, aby byl v tom boji u nìho. Tu se rozíøilo ve mìstì
a mezi vojskem, e císaøi jedou na pomoc mui, z nich kadý má sílu za pìt. A ti jsou prý tak ukrutní, e jedí lidi. Kadý
prý a posoudí, jací asi lidé to mohou být.
Kdy se Èechové dovìdìli, jaká povìst o nich jde, tu, kdy
ji byli blízko mìsta, uili lsti: napíchali na ronì tìsto ve formì
dìtí a ukazovali jim, jak hltavì jedí. Vlachové myslili, e Èei

jedí dìti, a velmi se jich báli. Pravili: Ubohá matka, která
se odváí poèkat se svými dìtmi na tyto lidi! Jakmile Èechové pøili k mìstu, pøebrodili øeku, nebo Údolen z Chy nalezl
brod a tím svùj rod proslavil. Èechové si nadìlali kraboek
a tìmi chránìni dobyli mìsta útokem. Nebo Vlachové mysleli, e to po ebøících lezou na zeï èerti; neodváili se s nimi
srazit a utekli. Èechové, chtíce pomstít pohanu císaøovny, uèinili skutek, o nìm jest mi hanba mluvit. Kdo chtìl zùstat v tom
mìstì na ivu, musel kobyle z øiti vytrhnout fík svými ústy. I zaèali pak naznaèovat na prstech fíky. Kdy takový fík nabídne
Vlachu, tak by tì zabil. Èechové se dostali první do mìsta
a vzali si ne lepí klenoty.:cla hradì sv. Víta Mojí noha svícnu
prý alomounova. Milántí ji prý vzali v Jerusalemì, kdy táhli na idy s Titem a Vespasianem. Kdo chce, mùe tu nohu
vidìt pøed oltáøem. Vìz, e se jí nynìjí práce nemohou rovnat. Podìbradtí prví vystoupili na tu zeï. Proto dostali
od kníete do títu ebøík.
XLVIII. O nejvyí poctì prvého èeského krále
Ta sluba pøila nìmeckému císaøi zavdìk a dal èeskému
kníeti na vybranou: buï aby si vzal z mìsta tìla svatých Tøí
králù, anebo aby se jeho zemì stala královstvím. Kníe to
pøedloil k rozhodnutí zemanùm a podle jejich rad vybral zemi
korunu. Nadto zmìnil císaø zemi tít a úøad èeského kníete
na svém dvoøe. Místo èerného orla dal králi bílého lva s jedním ocasem a ustanovil krále èíníkem na svém dvoøe, zprostiv jej døívìjí sluby, toti dret kotel nad ohnìm. A kdy
se bude volit císaø a uchazeèi se budou pøít, tu mìl vejíti mezi
nì; a císaøem e se stane ten, koho on urèí. Potom císaø Vratislava korunoval na prvního krále a prohlásil králem èeským
i polským.

XLIX. O biskupu Jaromírovi, královu bratru
Biskup ebíø zemøel a Jaromír se zemany pøedstoupil pøed
krále a pøipomenul mu Spytihnìvùv odkaz. Král, aè o nìm
vìdìl, chtìl pøece biskupem uèiniti Nìmce. Zemané se radili
a nakonec poádali Kojatu, aby promluvil jejich jménem
s králem. Kojata se domluvil s moudøejími a vzal na sebe øeè
za kníete Jaromíra. Pravil Králi, raè slyeti øeè svých vladykù! Pamatuj na díl svého bratra, jím jest biskupství. Sluí se,
aby on sedìl na tom stolci. Nesluí se, aby král tak topil svého bratra. Nechceme postoupiti biskupství Nìmci. Tvùj bratr
namáhavì vypudil Nìmce ze zemì, nevíme, kdo do tebe vloudil nìmeckou ílu. Králi, vechnu svou èest má od Èechù,
od Nìmcù jen úklady. Nedopustíme, aby se Nìmec stal naím biskupem. Král se otázal:  Je to vae slovo? Vichni
odpovìdìli: To jest nae slovo. Kdy král vidìl, e jest tìko
protiviti se celé obci, pravil: Chtìl jsem vyzkouet vai vìrnost. Dìkuji vám, e jste vìrni svému kníeti. Biskupství pøeji
svému bratru a budu mu v tom nápomocen, aè budou-li jej
kanovníci chtít volit.
Kanovníci jej mìli biskupem rádi. Nìmci mu øíkali Gebhart.
Tento biskup porazil Jana, biskupa moravského, nebo Olomouc prý patøí pod biskupství èeské. Pravil mu: Dìlá
se biskupem a nemùe to dokázat. Ten mu odpovìdìl: Dosvìdèím listinami, e biskupem jsem. Knìz Jan na praského
biskupa aloval v Øímì, ale on se nechtìl dostaviti k roku. Pape se naò proto rozhnìval, ale Jaromír získal pomoc
u Mechildy, královny lombardské, jejím byl pøíbuzným; proto
jej také velmi ctila. Ta získala pro Jaromíra papeovu pøízeò.
O té královnì jsem vypustil vyprávìní oné kroniky, nebo se to
netýká naí zemì a také se taková øeè na mne nesluí. Mnohý mravný by mì vinil: a Jednak nemravnì, es to psal.

L. O míeòské a saské vojnì
Potom král pro moravského kníete porazil Litolda. vévodu
rakouského. Pak se vypravil na kníete srbského, toti na míeòského markrabìte. Blíe Mínì postavil král hrad Hvozdec a rozestavil pøed Míní vojska. V Míni byl Beneda, udatný Èech, který byl u krále v nemilosti. Král, dav mu své slovo,
kázal mu, aby seel k nìmu, a zaèal s ním hovoøit. Vzpomnìl
si, e Beneda chtìl zabít krále, a rozhodl se pomstít nevìru
nevìrou. Otázal se ho, coe svede svým meèem? Beneda
odpovìdìl: Pøetnu jím dva ernovy. Divil bych se, kdyby ta
vìc byla pravdivá. Snad se chtìl jen pochlubiti. Ledae by
k meèi pøistoupila taková síla, e by to pak bylo pravda, jako
se ète o Rolandovi kdy pohani tenkrát urazili Karla. Moná
vak, e Beneda chtìl jen králi vyhroovat. Král od nìho vzal
meè, jako by si jej chtìl prohlídnout, a probodl Benedu ranou
do tøísel.
O kníeti Bøetislavovi a Zderadovi
Od Mínì poslal král svého syna Bøetislava a s ním moudrého pana Zderada na saského kníete. Uprostøed Sas mìl
kníe dìtinský nápad: zajal se s panici osvìovat koupelí
v øece. Zderad kníeti pravil: Co jsi doposud nebyl na ádné
výpravì? Myslí, e se koupá ve Vltavì? Kdybys chtìl poøádnì pozorovat, sedìl bys na oøi v brnìní a hledìl na vechny
strany, maje se na pozoru pøed nepøáteli, nevypadnou-li
z háje. Kníe se na Zderada rozhnìval a nadával mu neudatných sket. Pravil: Nerýpej do mne! Vìz, e jsem pøiel
do svých let. Tys byl celý svùj ivot jen neudatná sketa!
A rozkázal mu, aby jel se lechtici pøed jeden hrad, a sám
se dále koupal s panici. Zderad odjídìje pravil Mám strach
se vzdálit. Zùstaly tady jen samé dìti. A stále jetì na cestì

se ohlíel. Jen co poodjel, zvedl se nad kníetem prach. Zderad dal zvìdem vyetøit, co by to bylo, a naplnìn obavami,
velel vojsku vydat se zpìt. To udeøili na kníete náhle Sasíci
a pobili ji mnoho lechetných pánù. Kníe nahý do niti zde
stál jen s hrstkou a hrdinsky se bránil. Ji na nìj zaèali Sasíci
doráet kopími. Zderad mezi nì vrazil a odrazil je od kníete.
Pobili mnoho Sasù a zbavili se veliké kody i hanby. Po této
pøíhodì si zapamatujte vichni mladí, kteøí nedbáte rady starých: starého uèí obyèej, zkuenost moudrým èiní jej. Dokud
zkuenost a zvyk nenauèí, dotud kadý. jako èmelák bez rozumu hluèí. Èechové se tím èinem rozhorlili a pomstili svou
kodu i hanbu. Teprve zaèali zuøit hubit a pobíjet Sasíky i s
dìtmi. Nejen Sasíky, i Srby král pobil a mnoho zemì jim vzal.
LI. Jak èeský král vyhnal krále uherského
Kdy jel císaø na uherského krále, vzal si s sebou Vratislava. Císaø neznal zpùsoby Uhrù a mìl s nimi proto mnoho potíí. Byl by sotva se ctí z Uher vyel, kdyby s sebou nemìl èeského krále. Tøikrát pøepadli Uhøi leení a tøikrát, je èeský král
zahnal døíve, ne se Nìmci pøipravili, a pobil je. Èeský král
zapudil uherského krále o Øecka a pøinutil jej, e musel pøijmouti køest a jako znak do títu køí. Bylo v tu dobu v Uhrách
mnoho køesanù, ale král dosud byl bez víry. Tehdy dal císaø
èeské zemi výsadu a svobodnou volbu: kdyby nebylo kníecího pøíbuzného, aby za kníete mìli toho, koho by si zvolili.
V tu dobu mìl biskup jet do Øíma, ale pro nepøíznivé pomìry
se neodváil jeti pøímo. Jel tedy skrze Uhry. Kdy dlel
u Ostøihomì, tu zemøel a biskupem se stal Kozma.

LII. O Zderadovì smrti
Pak král zpychl a pøestal dbát o své bratry. Vypravil
se na svého bratra Kunráta, aby ho vyhnal z kníetství moravského. Kdy jel k Brnu, stavìl vojsko Zderad. Chtìl potupiti
králevice pøipomínkou saského koupání a øekl: Kníeti by
musili rozbíti stan u øeky, aby se mu Lépe: koupalo. Pro ta
slova se králevic na Zderada rozhnìval a zabil ho. Mezi otcem a synem vznikl pro to spor. Zderada pochovali pøed Prahou a ten kostel nazvali Zderad.
Králevic Bøetislav pak jel do Polska a pøijel s tøemi tisíci Poláky pøed Prahu. Stál na Proseku a zemi velmi pustoil. Vyadoval od otce boj. Král vak nebyl schopen
proti nìmu vyjíti, nebo mnoho Èechù se mu nedostavilo.
øekli: Není radno vkládat prsty mezi dveøe a veøeje. V Praze
spatøili sv. Václava, jak mìstu ehná. Bøetislavovi se zjevil sv.
Vojtìch a kázal mu, aby se otci pokoøil. Proto se vydal Bøetislav otci na milost, ale pøece, boje se ho, ze zemì odeel.
LIII. O prvním královu synu
Pak král Vratislav zemøel a na kníecí stolec dosedl jeho
bratr Kunrát. Nebo zemané nechtìli dát zemi Bøetislavovi,
jeto se osmìlil povstat proti otci: Pravili:  Jestlie mu to dovolíme, budou nám dìti èiniti totée Císaø jim to právo schválil, a proto si pozvali Kunráta z Moravy. Kníe Kunrát zemøel
v prvém roce a kníe Bøetislav se odebral k císaøi a zde vedl
pøed ním o zemi soud. Pøivedl si lechtice jako svìdky na to,
e aèkoli mìl proti otci nìco zlé vùle, pøece proti nìmu boj
nerozpoutal, a pro vùli prý jetì nikdo nikdy nebyl odsouzen.
Po této øeèi mu císaø zemi pøisoudil.
Kníe Bøetislav porazil Poláky a dobyl mnoho polské zemì.
Pak se zaèal pøíti s bratranci a chtìl je z Moravy vypudit. Zne-

svaøovali je Vrovici, kteøí nechtìli, aby bratøi ili v míru. Bøetislav jel proti nim na Moravu a proti nìmu vytáhl jeho bratranec Svatopluk. Kdy vojska stála proti sobì v poli, pøijeli náhodou obì kníata na horu, a jakmile se spatøili, chtìli
se sekati. Tehdy promluvil Svatopluk k bratranci: Brachu, já
vím, e nai lidé okolo nás nám zle radí a z.nesvaøují nás,
nebo z toho chtìjí mít prospìch. Posly, bratøe! ij se mnou
v pokoji! Kdy se nai lidé odvaují nás sváøet, nechme je bít
se spolu, aby mezi kníata a bratry netrousili spory. A
za støíbro, které mají od nás, zasadí svá tìla! Ta øeè
se Bøetislavovi zalíbila a pravil: Brachu, je pravý blázen, kdo
pro cizí øeè zvedá meè na vlastního. Kdy se zlí odvaují nás
rozvádìt, a toho zla u.iji! Kníata se tajnì rozjeli v pokoji
a z jitra vedli lidi do boje. Ty, kteøí je znesvaøovali, postavili
do prvních øad a tak bylo tehdy pobito na Moravì mnoho Vrovicù. V tom boji zahynuli èetní lidé na obou stranách smrtí.
Po boji se bratranci seli s Bøetislavem.
LIV. O smrti kníete Bøetislava
Tehdy pøemýleli Vrovici Boej a Mutynì, praví vraedníci
svých kníat, jak by mohli vyhladit kníecí rod. Kníe mìl tenkrát jednoho lovce, jmenoval se Lork, a ten získal od nìho
mnoho jmìní. Kníe mu velmi dùvìøoval. Jemu Boe) a Mutynì
slíbili veliké dary, a ho pøivedli k tomu, e se Nìmec zaèal
zabývat tím, jak zabít kníete. Kníe se od svých vìrných dovìdìl o jeho úmyslu, ale nevìnoval tomu víry. Nicménì se ho
pøece jen zeptal.
Ale Lork svedl ty øeèi na Èecha Pukatu a toho obvinil, e
chce kníete zabít. A kníe uvìøil více Nìmci. Svolal si lovce
a promluvil k nim:  Jednáte správnì, kdy ty, Pukato, chce
se svými pøáteli vybít vechen kníecí rod? Myslíte, e mohlo

zùstat utajeno, e vy, lovci, mne chcete zabít? Zazdá-li se mi,
dám vás vechny odpravit. I poruèil vem lovcùm, aby
od nìho odeli, toliko Lork mìl pøi nìm zùstat. Tenkrát kníe
lovil v dobì jeleni øíje a hodlal právì zasednout k veèeøi. Tu
pøibìhl k stanu unavený jelen a kníe první byl u svého konì.
V tu chvíli Lork støelil kníeti do srdce íp a tak na tom místì
v lese oddìlil jeho dui od tìla. A e se vichni rojili u koní,
tak ádný nespatøil, kdy Nìmec kníete ranil.
LV. O Boøivojovi a o Svatoplukovi z Moravy
Zemané poslali pro moravského kníete Boøivoje, bratra
èeského kníete, a toho dosadili na kniecí stolec. Jeho bratr Svatopluk mu byl tehdy nepøítelem, a proto bratru nepøál
èeské kníetství. Rozeslal po Èechách své vìrné, Zvlátì
chytrého Budivoje. Ten pøedstíral, e je moravským zbìhem,
a mluvil takto k èeským pánùm: Já jistì nechci Svatoplukovi
nìjak slouit, ale pøece jen musím mluvit pravdu. Neznám
vìrnìjího kníete a neslyel jsem, e by nìkde il tìdøejí.
Nic pro sebe neudrí a mnì se nelíbí, e rozdá, co má. Svým
zemanùm vechno dovolí, proto nechci být jeho èlovìkem.
Kdy Vrovici uslyeli tu øeè, pravili na své poradì: Svatopluk nám bude vyhovovat, nebo z bohaté vdovy bude chudé
dìvèe. Dopomùeme mu ke kníetství, pak na nìj nebudeme brát ohled a budeme si s ním hrát jako s chlapeèkem
a brát od nìho statky jako houby kolem kmene. Moravané
si zaèali získávat Vrovice dary a sliby, a oni Boøivoje vypudili ze zemì. Kníetem uèinili Svatopluka a potvrdili to u císaøe.
Ach, bídná lakoto, jsi na povrchu nalíèené zlo. Za kapku sladkosti dá mnoho hoøkosti. Mìli jste dobrého kníete a za nepatrný úplatek jste jej vypudili. I dostali jste krutého! Tomu,
Vrovici, vìøíte, a uvidíte nad svou hlavou sekyru.

O èápu, králi ab
Vrovicùm se stalo jako abám, kterým se zdálo nevhodným, e mají za krále peò, pøed ním smìly vechny skøehotat. Tenkrát se vìtí áby povaovaly za urozenìjí a takto
spolu hovoøily: Budou-li se mení áby nìkoho bát, musí
v netìstí vyhledat nás urozenìjí.
Vìtí se uradily na kodu mením a uèinily svým králem
èápa. Ten, jsa králem, pøestal dbát jejich rady a vybíral si nejdøíve vìtí. Malé se kryly za veliké, král pohlcoval veliké
a malých si nevímal. Kdy bylo velikých ab ji po málu, tu
se jim malé uklíbaly: Opatøily jste krále na nai kodu a tak
jste pro svou zlobu pozbyly síly. Tu jim veliká odpovìdìla:
Nesmìjte se! Vím dobøe, e král pozval svého dìda na hody,
bude brzy blízko malým i velkým. A se sejde králùv rod, budou nás poírat vechny! Po tom slovì byly zaraeny.
Poslyte, co vám povím! Blázen je, kdo hledá v cizinì, jak
ublíit otèinì. Kdybychom mìli za krále peò, tak bychom to
zlo nepoznaly. Kdykoliv si chci zdøímnout, zdá se mi
o èerveném zobáku. Hlupáci, jdìte ode mne, král bude myslit, e mluvíme o jeho zobáku!
Podle této bajky potkalo Vrovice, o èem se jim jakiv nezdálo.
LVI. Jak Vrovice sekali sekyrou
Císaø poruèil kníeti, aby el s ním proti Uhrùm. Kníe rozkázal, aby ho zastupoval v zemi Boe) a Mutynì. A ti, ostave
v zemi jako náèelníci, poslali do Polska pro kníete Boøivoje
s úmyslem oslabit jiné pány, roznítit válku a pak tìit z obou
kníat. Boøivoj uèinil v zemi velikou kodu. Kdy se kníe vrátil, obvinil z toho Vacek Vrovice. Kníe mìl v Èechách dobré mìsto, jmenovalo se Vratislav. Bylo vzdáleno od Mýta nì-

kolik mil. Na jeho hraditi jetì dnes roste býlí. Na tom hradì
se kníe zastavil a zasedl k radì s vìrnými. Vrovice do rady
nepustili. A zde vichni kníeti slíbili, e pobijí vechny Vrovice a e nebudou ivit starého ani mladého. Kníe vyel z rady
do jizby a zde pøed nìj pøedstoupil Mutynì, který o nièem
nevìdìl. Tu k nìmu kníe promluvil: Proè ses jaktìiv opováil vkroèit na mùj dvùr, ty dravý zhoubce svých kníat, stoupenèe nepøátel za hranicemi? A velel, aby jej pøed jeho oèima zabili a vybili celý jeho rod. Proti Boejovi, druhému kùdci
zemì, poslal kníe Vacka. Boej sídlil na Libici, kde mìl pevné mìsto i hrad, nebol Libici obtéká Cidlina a vlévá se tu
do Labe.
Stráný ohlásil pánu jezdce. Boej pravil: Vím, to jedou z vojny nai pøátelé, pøijedou dnes k obìdu. I dal ihned spustit
most a hosty vpustil do hradu. Vacek sotva
skoèil s konì a hned vechny v jizbì zaskoèil. Boeje rozsekali a pobili i celou jeho èeleï. Boejùv syn vybìhl do lesa
a byl by ji i utekl, ale prozradil jej èervený odìv.
Spatøil jej ubohého Vackùv syn a zabil ho. Kníe vyhubil
vechny Vrovice.
V Praze byli dva velmi krásní Boejovi synové, kteøí se pøipravovali k duchovenství. Kat je vzal za ruce a vlekl je na tritì
a v druhé ruce mìl sekyru. Pacholíèkové alostnì plakali
a volali: Matko, pomoz, matko, pomoz! Kat zvedl hlavy krásným dìátkùm jako bravu a sal jim je sekyrou. A tím zpùsóbem kníe Svatopluk vyhladil celý vrovický rod.
Zde vidí, e by bývalo lépe pro Boeje, kdyby støíbro nebyl
bral a nechal v zemi laskavého kníete. To se stalo  roku tisícího stého osmého od narození Boího Syna. Tého roku
zemøel biskup Kozma a na jeho stolec nastoupil Daniel.

LVII. Jak Svatopluk pobil Uhry
Tehdy vnikl do Moravy uherský král. Kníe Svatopluk se vypravil proti nìmu. Pak ale na honu ztratil v lese oko a vrátil
se do mìsta Chrudimì. Jakmile se vyléèil z úrazu, ihned
se chystal do Uher. Hrdinsky Uhry porazil a zmocnil se jejich
zemì a do Ostøihomì. Císaø pak jel proti Polákùm a kníe
pøijel císaøi na pomoc. Poláci nedbali pøíli císaøe, ale velice
se báli Cechù. Nebo císaø hradù nedobýval, ale èeský kníe, kam pøitáhl, tam se zmocnil tvrze. Poláci se radili, jak
Svatopluka zabít.
O Tistovi, jen zabil kníete Svatopluka
Jednomu z Vrovicù se podaøilo ujeti. Jmenoval se Jan Tista. Ten se Polákùm nabídl, e je kníete zbaví. Tajnì veel
do èeského vojska, a kdy kníe pøedstupoval pøed císaøe,
vstøelil mu do srdce otrávenou støelu a oddìlil jeho dui
od tìla. Zástup Èechù vybìhl na Jana Tistu, ale ten, vysekav
se vem, uprchl. Císaø ustanovil èeským kníetem prince Otu
Moravského. Proti císaøovì vùli si vak páni provedli stu volbu a uèinili kníetem jeho bratra Vladislava. Uèinili to ne proto, e by Vladislav byl lepí, nýbr aby kníetem nebyl ten,
jeho ustanovil císaø. Chtìli radìji nasaditi jmìní i ivot, ne
ztratit právo ve své zemi volit. Pravili: I kdyby císaø nám dal
nyní kníete z naeho národa, pozdìji by nám dal svého rodáka. Právo nutno hájit od poèátku ji. Pustí-li za rohy,
za ocas nechytí. Bude pro nás lépe ji nyní se bránit, ne
aby potom nae dìti tupily své rodièe slovy: Pokoji se oddali
a nám hrdla øezali. Proto nechtìli zemané mít Otu a zvolili si
jeho bratra Vladislava.

LVIII. O Vladislavovì boji se Srby
Vladislav el k císaøi a doel jeho milosti. Zatím co u nìho
prodléval a peèoval o pokoj v zemi, poslali nìkteøí páni pro
Boøivoje a vydali mu Prahu s Vyehradem. Vladislav, neznaje stav zemì, jel od císaøe do Èech a. ku Praze. A kdy dojel
k Brusnici, uzøel: Ejhle, srbský kníe Váceslav táhne
s mocnými sbory na pomoc Boøivoji. I øekl kníe: Nue, chystejte se k boji! Jeho lidé, spatøive to mnoství Srbù, velice
se zhrozili a kníete pøemluvili, e jel pøed Srby do Prahy. Ale
do mìsta ho mìané nepustili. Proto ve vrátil a svedl
se Srby boj. Èechové se bili udatnì a Srby porazili. Kdo byl
v tom boji i jen málo ranìn, tøeba jen odøen, pøece jen ihned
ztratil ivot. Od toho boje se povznesl rod pánù z Rùe. Jak
vznikl, to je mi líno vykládat. Pak kníe Vladislav porazil bratra a pøed Prahou si dobyl zemì i jména. To místo Praané
dobøe znají, stále je jmenují Bojitì. Bojù se v zemi událo sice
mnoho, ale to mìno zùstalo: jen jedinému místu. Nebo na tom
místì by boj sveden tøikrát a zde s hrstkou porazil èeský kníe pøesilu.
LIX. Jak soudil císaø v Praze
Vladislav poprosil císaøe, aby ráèil pøijíti do Èech. Císaø pøijel
a sedìl v Praze na soudì. Vladislav obviòoval bratra z války
a císaø se dotazoval kníat po právu: Oni vìc pøetøásali, a
pøisoudili zemi Vladislavem, økouce: Platí nae prvá volba,
druhá neplatí. Císaø pravil: Páni, ukate nám své listy, anebo dejte nám jinak jistotu, e vy, Èechové, mùete volit, koho
chcete, a zvoleného i zapudit.Pak císaø zajal Váceslava, kníete srbského, a kníete Boøivoje. Mnoha pánùm dal setnout
hlavu, mnohým vyloupati oèi, to aby vìrni zùstávali svým kníatùm a neznesvaøovali je. Tak dal vyloupati oèi vem, kteøí

vybídli Boøivoje k jízdì.do Èech. Tehdy chytili také Jana Tistu
a vyloupali mu oèi. Nejvíce vytrpìl kníe Boøivoj, e mìl mezi
svými vraha svého rodu. Vìzte, proè císaø tenkrát kázal vyhubit mnoho Èechù: ne proto, e by pøál právu, ale aby èeský
kníe nebyl silný. Kdy kníe pochopil císaøùv úmysl, pravil
s pláèem: Sekera na sebe topùrko pøipraviti chce, bere-li si
nepøítele za soudce. Teï dobøe poznávám, e vichni Nìmci
vyhledávaji Èechùm jen zlé. Kdybych byl chvíli poèkal, mìl
bych více lechetných lidí. Z vèerejích nepøátel by se dnes
mohli stát samí pøátelé. Nesmí se ivot kazit udatnému, jednou se bude hodit k odvánému. I chtìl bratra osvobodit, ale
císaø nedovolil. Vìda, e Milántí mají na Èechy spadeno
a hledí, jak jim jen ublíít, dal kníete chovat v Milánì
se vzkazem: Nedejte, aby se mnoho radoval
Vlai vsadili kníete do vìe a muèili jej hladem i smradem
sedm let. Pak kázal císaø, aby byl popraven. Vlai mu chtìli nazítøí setnout hlavu a v pøedveèer toho dne dali kníeti dosti jídla
a pití a vzkázali mu:  fez a pij! Od zítøka nebude jíst ani pít!
Kníe nevìda, co si poèít, zaèal se snanì modlit k Bohu. V noci
se mu ukázal sv. Apolináø a tázal se ho, chce-li domù. Kníe mu
mnoho slíbil, ráèí-li jej z vìzení vysvobodit. Sv. Apolináø øekl, aby
mu postavil chrám na tom místì, kde se octne. Pravil to a postavil
kníete do Sadské. Kníe to místo dobøe poznamenal vruby
a obrátil se do Milèic, kde zùstával pan Bena. Ten pán oba bratry usmíøil a pøivedl pak kníete se ctí do Prahy.
LX. O kníeti Sobìslavovi
Vacek uèil kníete, aby nikdy svým bratøím nevìøil. Kníe
zlého Vacka uposlechl a zajal moravského kníete Otu. Jeho
bratr Sobìslav se na Èechy rozhnìval a z obav pøed èeským
kníetem uprchl do Polska. Zde sebral mnoho Polákù

a rozlièných pohanù, vtrhl do zemì, poèal ji hubit a chtìl
se zmocnit bratra. Vladislav vyjel proti nìmu, a kdy pøijeli
k Labi, spatøili Poláky na druhé stranì. Na noc ujednali pøímìøí a ráno stanovili k boji. Èechové se proto té noci rozloili
bez stráe, ale Poláci poruili své slovo, tajnì se pøepravili
pøes Labe a udeøili na èeské stany. Døíve ne se Èechové
mohli chopit zbraní, nejstateènìjí mezi nimi zahynuli. Èeský
kníe stìí unikl pøed bratrem. Byl mezi Èechy jeden proslavený jinoch, lechetný a dobøe vychovaný. Byl to Dìtøíek
Buzovic a mezi hrdiny se mu øíkalo Tuøí roh. Kdysi chytil v lese
za ui ivou divokou svini, a proto dostal na tít sviní hlavu.
Drel se v tom boji velmi hrdinsky, ale nemìl pomoci. Tak zahynul, pobiv mnoho Polákù..
Sláva jinochu lechetnému, vychovanému ve vìrnosti! Bohatství a rozko pomine, trvá dobré jméno jediné. Po stu letech chválím lechetného Dìtøíka a radím ti: Opus ve, co
má z due rád, a jdi si dobrého jména dobývat. Poté kníe
odpustil bratrùm jejich hnìv a poslal bratra Sobìslava
na Vacka, nebo ten radil kníeti o bratøích jen zlé a rozvádìl
je. Sobìslav poznav nevìrného rádce, dal zlého Vacka zabít.
Vacek byl mu obtloustlý a krátký a rád nosil strakaté roucho.
Mladí lechtici se mu pro to sinávali a míku na køepelky øíkali podle nìho vacek.
LXI. Jak vybili øímský kostel
Nový císaø chtìl táhnouti do Øíma, aby pøijal poslední korunu. Rozkázal èeskému kníeti, aby jel s ním, on vak místo
sebe poslal svého synovce Bøetislava. Ten mìl s sebou tøi
sta vybraných bojovníkù. Strýc Boøivoj se zaò zaruèil, e bude
stateèný, a doporuèil mu milánské mìany, aby jim nìjak
oplatil to ukrutné vìznìní.

Bøetislav v Øímì rád chodil po kostelích. Dovìdìl se., e
pape pochází z Milána a e tedy má u sebe nejpøednìjí milánské mìany. Císaø s papeem se pohnìvali a pape jej
nechtìl korunovat. Bøetislav se z té války zaradoval a zaèal
pobíjet papeovy pøíbuzné, mstì svého strýce tak, e chtìl
zabít i papee. Pape uprchl do kostela sv. Petra, kníe Bøetislav vbìhl za ním a kázal kostel vybít a pobít v nìm vechny
Vlachy. V konal to kováòský pán a on také zabil v kostele první
lidi. Pobíjeli Vlachy bez rozpakù, a tekly krvavé potoky. Èechové zajali papee a vzali si z kostela veliké klenoty. Byli by
zanechali po sobì vìtí památku, kdyby se nebyli zdìsili krvavého detì. Tak musil císaø papee vysvìtit a Èechy zbavit
klatby a dáti jim rozhøeení. Tehdy zemøel biskup. Daniel a na
jeho stolec nastoupil Heøman.
LXII. O dobrém králi tìpánu
Dobrý uherský král tìpán a èeský kníe Vladislav si dali
schùzku a ubírali se pokojnì na hranice. Radili se, jak by mohli
íti v míru. A kdy sami dva mluvili za horou, nevìdìli nic
o tom., e Uhøata se uradila a udeøila na Èechy. Na obou stranách bylo mnoho mrtvých. Èechové se ji dali na útìk, avak
Uhøi se za nimi mocnì hnali. Jiøík, syn Stanùv, sám Uhøata
zastavil a tak zachránil Èechy pøed smrtí. Tento jinoch dokázal pravý div v boji s Uhry a ukázal velikou hrdinnost. Kamkoli
se obrátil, tam se brodil a do Mezen v krvi. Pohøíchu tam zahynul. Moravský kníe Ota si vyel pro kratochvíli na horu. Dlel
toti stranou a nic o tom skutku nevìdìl. jakmile spatøil, e
Uhøi útoèí na èeské stany, zavelel výkøikem
Moravanùm a ti zaèali bít Uhøata se dvou stran a ádného
neivili. Kdy se to dovìdìli král a kníe, bìeli bez poøízení
ten tam, onen onam. Kníe prokázal èest i mrtvému Jiøíkovi

a dal jeho dìtem do títu èervené a bílé pruhy, nebo lechetný Jiøík hrdinsky bojoval, kdy rubal Uhry. Kníe Vladislav nemìl dítek, a proto pøed zemany pozval Boøivoje a postoupil
mu své kníetství.
LXIII. Jak Vladislav vypudil Boøivoje
Kdy byl Boøivoj kníetem, neplnil zemanùm sliby. Poèal bráti
do rady Nìmce. Proto se naò jeho bratr rozhnìval. Vzal si ho
samého do komnaty a øekl mu: Brachu, musím si s tebou dùvìrnì promluvit. Proè si, brachu, nebere pøíklad ze svého
druha a neene Nìmce ode dvora? Èi u nepamatuje, jak
Nìmci nám ubliovali, jak hubili ná rod? Co jsi vidìl
v nìkteré jiné zemi, aby byli cizozemci v radì? Ublíí si na cti,
kdo takto jedná. Poctivý svou zemi neopustí, kdo se doma
nezachová, ten se u nás hostí. Jak by mohl cizozemec zachovati víru, kdy neumìl ani doma íti v míru? Jak mùe dát dobrou radu, kdo myslí jen na tvou kodu? Cizozemec nepøiel
usilovat o tvé dobro, nýbr o svùj uitek. Mìlo-li by se ti zle
vést, kdo mu zabrání do zemì lézt? Kníe mu odpovídal takto: Ó, vím dobøe, e dokud jsi ty býval kníetem, es míval
v radì toho, kdo ti byl milý. A teï, kdy já vládnu, vezmu si
do rady toho, komu vìøím já! To pravil a vyel z komnaty
s hnìvem. Kníe Vladislav vak pøed nìj pøedstoupil
se zemany: Nechce-li se starat sám o své dobro, ujmu
se kníetství já!
A vyvedl jej z oné sínì, vyhnal ven a pøivedl svou èeleï. Boøivojovi Nìmci stáli pøi tom a neopovaovali se ani pøimluviti.
Vladislav nastoupil na kníecí stolec a po tøech letech jej
opìt postoupil Boøivoji. Kníe Boøivoj postavil kostel v Sadské
a zasvìtil jej sv. Apolináøi za to, e ho vysvobodil z vìzení a e
mu opatøil èeské kníetství. Ale nedovedl si váit oné pøíznì

a opìt zaèal zvát do zemì Nìmce. Kdy soudil, e kníetství
ji má jisté, poslal do Domalic list, aby Nìmce vpustili
do zemì a postoupili jim Domalice i s okolím. Jakmile se to
dovìdìl kníe Vladislav, pravil zemanùm: Ó, nemùe to tak
zùstat, on sám bude muset jít do Nìmec. Vladislav se poradil
se zemany a Boøivoje opìt sesadil s kníetství a poruèil mu,
aby odeel do Nìmec. Pravil mu:
Brachu, nemùe být bez Nìmcù, odeber se s nimi proto
na Rýn, tøeba si dobude s jejich pomocí císaøství! Radìji chci
vidìt zánik svého rodu, neli potupu èi honu na národu i 
LXIV. O smrti biskupa Heømana. O lechetném Sobìslavu I. a o jeho boji
Biskup Heøman opustil tento svìt; pøed jeho smrtí pøiel hlas
økoucí: Tys dal idy køtíti, proè jsi opìt dovolil idoviti? Jako
zeï ses mìl postavit za právo, a to bylo: nedopustit tupení
køesanstva. Pojï na soud pøed soudce spravedlivého, vydej poèet, pastýøi, ze stáda svého! Biskup umíral s velikým
pláèem. Na biskupství nastoupil: Silvestr.
Tehdy také umøel kníe Vladislav a po nìm se stal kníetem jeho bratr Sobìslav. Ten pobil udatnì Bavory a. mnoho
Nìmcù v Èechách. Císaø Lotr, chtìje Nìmce pomstít, vypravil se s mocnými vojsky do Èech, øka: Chci se pomstít, chci
pobít vechny Èechy.
Kdy císaø pále a vradì dorazil k Chlumci, tu se s ním èeský
kníe jasnì srazil v boji. Èechové li za kníetem jako lvi
a vìrnì jej ochraòovali. Od ran kníete ly takové jiskry, e ho
pokládali ne za èlovìka, ale za ïábla. Nedbali o zajatce ani
o koøist, vyhledávajíce jen dobrého jména. Tak Nìmce hrdinsky pobili a chytili císaøe na útìku. Nemìli ádného zajatce,

jen biskupy a opaty. Ty vodili Èechové v brnìní a pod pøilbami, nebo soudili:
Kletby se vystøíhejte, knìí se nedotýkejte! Nechte je, jak
jste je zajali, dejte jim k jídlu dosti sena, nebo vechno ostatní nám spálili a pobrali, kdekoliv stáli po ví zemi. Rádcové
chtìli je dát zabít,.kníe tomu vak bránil. Pravil: Kdo jest
kníetem u svým rodem, takového matka, je-li zabit, po druhé
neporodí. Avak kdo se jím stává volbou, takového smrt celkem neukodí. Nìkteøí dokonce si jejich smrti pøejí, zvlátì ti,
kteøí sami mívají nadìji stát se kníetem. Vìzte, e mùe-li
se nìkde stát nìkdo kníetem volbou, nelze od toho kníete
zbavit. Èeský snìm s tou øeèí souhlasil. Císaø slíbil zemanùm, e více zemi nebude ubliovat, ale e bude ve vem roziøovat slávu Èech. Tehdy císaø také vrátil zemi korunu se slovy:
Netøeba, abyste ji více kupovali. Nebo døíve císaø nechtìl
korunu dát, musili ji vdycky draze koupit.Dále pravil: Vím,
e krále mùete mít, ale korunu musí obdret ode mne. Ten
boj byl sveden roku 1134 od narození Boího Syna. LXV.
O Sobìslavovì boji s Poláky. O praských idech Toho roku
vrazili do zemì Poláci. Èechové s nimi bojovali, mnoho jich
pobili a polskou zemi vyplenili. Tehdy byla nalezena hlava sv.
Vojtìcha, jako zázrakem jetì krvavá. Kníe, aby svou zemi
okrálil, obehnal hrad v Praze opìt zdmi.
Tehdy také zabili idé køesanské dìti a byli z toho usvìdèeni. Kníe je dal vechny pobít a jejich domy vyplenit. A kdy
je bili a v domech plenili, nalezli v jejich kole velikánského
hada, nevídaného v celé zemi. idé nikomu nepovìdìli, zda
o nìm vìdìli èi ne.

LXVI. O skonání opata sv. Prokopa O Vladislavovi, druhém èeském králi
Roku 1104 od narození Boího Syna za Oldøicha, kníete
zlického, to jest kníete kraje pozdìji zvaného kraj kouøimský, skonal sv. Prokop, veliký pomocník Èechù, jak také svìdèil nìmecky opat, kdy ho sv. Prokop bil holí.
Pak zemøel lechetný kníe Sobìslav. Po nìm byl kníetem
jeho syn Vladislav. Ten svého otce nenásledoval, byl pøítelem
národa nìmeckého. Neukázal v nièem ádné hrdinství, jen
se spøátelil s císaøem Bedøichem. Ten jej pozval do Øezna
a korunoval jej na èeského krále.
Král Vladislav jel do Prahy pod korunou a vedl s sebou velký houf Nìmcù. Se smíchem zaèal hovoøit k Èechùm: vìøíte
nyní, e jsem mohl dojíti cti bez vás? Jeho synu se zdála ta
øeè neslunou a aloval pro ni na otce zemanùm. Pravil: Necítím se vázán vìrností k svému otci, kdy vidím, e on je nevìrný svému národu! Kdy se o tom dovìdìli páni, sebrali
se ke králevici a zaèali se se Sobìslavem radit. Po poradì
se odebrali ke králi a k tomu mluvili: Králi, raè vyslyet øeè
svých kmetù a øeèníku nezazlívej, co ti oni vzkazují. Kmeti se tì
táí, kdoe tì donutil k tomu, e jsi poníil svou moc i èest?
Vdy jsme s tvým otcem dobyli koruny bojem a zbavili jsme
se císaøovy moci vlastním pøièinìním. Jak ses mohl jakiv
odváit pøijmout korunu v Nìmcích bez nás, kdy jsi ji mohl
obdret v Praze bez vdìènosti ke komukoliv? Chce-li pøebývat s Nìmci, jak se opovauje nazývat èeským králem?
Král nedal øeèníku dále mluvit a zaèal jim hrozit císaøem. Tu
zemané chtìli krále na místì usmrtit; ten se musel ukrýt a pak
jít ze zemì.

LXVII. O Sobìslavovi, pøíteli Èechù
Po králi byl kníetem jeho syn Sobìslav. Ten, jakmile spatøil
nìjakého Nìmce, dal si jej pøivésti a uøezal mu nos, øka: Nìmèe, nesliï po svìtì, seï v své zemi mezi svými! Neodeel jsi
od nich s dobrými úmysly. Povìz, proè jsi vlastnì pøiel mezi
cizí? Kdy to ostatní vidìli u kníete, tu jakmile uzøeli, e jdou
Nìmci, volali na nì jako na vlka a øezali jim ui a nosy. Kdo
pøinesl tít nìmeckých nosù, tomu kníe dával sto høiven.
Po celém Nìmecku la povìst, e Sobìslav Nìmce nenávidí. Moudrý mu mìl za dobré, e ne- ~poutí do zemì cizince:
Dobrý svùj národ zvelebuje, zrádce o nìj nepeèuje. Zemì
jest matka kadého. Kdo ji nemiluje, nemám ho
za lechetného. Tuláci se èeské zemi vyhýbali, nebo se báli
kníete. Král aloval na Èechy císaøi. Císaø jej vybídl, aby mìl
trochu strpení. Pravil: Pro tvého syna pobiji vechny Èechy
a uèiním tì v Èechách nìmeckým králem. Kdy se tu øeè
o Èeích dovìdìl jeden hrabì, nemìl po kom poslat do Èech
zprávu, a si musel posla najmout.
Sobìslav po èas me nemluvíval a nepøijímal. Posel, chtìje u kníete rychle svou vìc vyøídit, sdìloval mu poselství
za me. Kníe na nìj vyhekl a vzdechl k Bohu. Nìmec
se zdìsil a zdechl. Císaø chtìl vypovìdìti Èechùm válku, ale
nikde nenalezl osla. Odváil se jeden udatný rytíø a ten se ubíral do ech s tím poselstvím. Pravil: Copak tam straí? Sám
jsem èasto staèil na deset lidí. Kdy mi nìkdo bude chtít ublíít, tak se s ním budu bíti.
A kdy uzøel kníete, stanul v ustrnutí jako osel. Kníe pøistoupil blíe a posel strachy vypustil dui. Tenkrát zemøel biskup Silvestr a biskupem se po nìm stal Menhart.

LXVIII. O Sobìslavovì vítìzství nad Nìmci
Císaø chtìje Nìmce pomstít, vypravil se do Èech s velikou
mocí. Kde byli jací Brabanti a Frízové, Porýòané a vábové,
Bavoøi a Durynkové, Sasi i Flandertí. ti se vichni sebrali
a vydali na kodu Èechùm. Nìkteøí li se ví èeledí, hodlajíce
pobít vechny Èechy a první zemi obsadit. A kdy císaø Lotr
II. dorazil k Lodínu, vyel proti nìmu Sobìslav s vojskem malým jako dvì stádce. Jakmile kníe uzøel ten malý poèet svého lidu, prosil o pomoc svatého Køtitele. Císaø se dovìdìl
o Èeích a ubíral se lesem ku Praze. Sobìslav naò èekal
se svými na vsi. Jako zeï táhli Nìmci ku Praze úvozem
a Èechové stáli na jednom místì a sekali je. Pak jedni vyrazili Nìmcùm do týlu, druzí do boku a tøetí na nì mocnì udeøili. Tak porubali celé nìmecké vojsko. Nezùstal ani císaø ani
kníat. Tøi dni tekl krvavý potok, nebo pøed bojem kníe øekl:
Neivte chudého ani bohatého, ádného nezajímejte. Postavili zde kostel sv. Janu a na památku nanesli smìrem
ku Praze kopec. Mezi koøistí, kterou tam získali, bylo pùl tøetího tisíce prstenù sòatých s rukou zabitých rytíøù. Jakmile uslyel Vladislav, nìkdejí èeský král, e je zabit císaø, bùh Nìmcù, roznemohl se alostí a nemohl uniknout smrti. Sobìslav
pøenesl do Èech svého otce a pohøbili ho na Vyehradì.
LXIX. O Sobìslavovi a o císaøi
Pak byl zvolen v Nìmecku jiný císaø. Ten poznav v Sobìslavovi mue udatného, který jest hotov umøíti za èest svého
národa, poèal být k nìmu laskav. Nevìdìl, co si má jiného
poèít, jeto se mu nedostávalo dvou set rytíøù. Ti vichni byli
pobiti v Èechách a bezmála by nebyl uel ani jeden. Císaø
nemìl tenkrát dobrý snìm, protoe kníata v Nìmecku byli
mladíci. Tato slova mi mùe nìkdo zazlívati, øka: I dìti bývají

moudré! Ale já vím: I mladý moudrým, aè zøídka, bývá, leè
málokdy moudrosti své pouívá. Øemeslo èiní dobrým cvièení, k istrovství vede cesta zkouení. Starý se mùe øídit zkueností a cvikem, to je mu velkou pøedností pøed mladíkem.
Císaø vìdìl dobøe, e je to pravda, a nevedl proto ádné války. Byl pøítelem èeského kníete ovem i proto, e byl sláb.
Kníe Sobìslav mìl dva.syny. Jeden se jmenoval Boleslav,
druhý Pøemysl. Nìmci jim dali jiná jména: Boleslavovi øíkali
Bedøich a Pøemysla si pøejmenovali na Kunráta. Protoe císaø nemohl ukodit Sobìslavovì moci, vymyslil si lstivý plán,
jak odnauèit jeho syny èeským obyèejùm. Zaèal prositi Boleslava, aby dovolil a ráèil poslat své syny k nìmu. Kníe to
nechtìl uèinit. Pravil: Jsou dìti a mohly by se promìniti
ve svých mravech. Císaøi, sám bys mohl vìdìt, e kníe má
mít úctu k zvyklostem své zemì. Kdo se pøidrí i tìch i onìch
mravù, tím ménì se bude dret svých krajanù a tím ztratí kadý kníe svou èest. Proto nechci dáti své dítky k tobì. Mùj
otec z tého dùvodu ztratil svou královskou hodnost a pro nìmeckou øeè musel opustit svou zemi. Tu císaø zaèal velmi
naléhat, a mu kníe musil své dìti poslat. Jako vola za rohy
vypustil èest svého národa. kdy k císaøi dìti poslal.
LXX. O Sobìslavovì radì synùm
Císaø Sobìslavovi sliboval vìrnost, a jeho dìti èetinì oduèoval. Pøikázal jim uèiti se nìmecky a domù je nepoutìl. Kdy
ji jen málo èesky umìli, dovìdìli se od posla, e jejich otec
je velmi churav. Øekli si: Snad bez nás nemùe umøít. Vrátili
se do Èech bez dovolení a zastihli otce opravdu nemocného. Otec s nimi poèal rozmlouvat a pravil: Chci vám dáti nìkolik nauèení. Svého otce a svou matku ctìte, vìrnìjích nikde nenajdete. Proto vás vìrnì pouèím o tom, jak mùete

dojíti dobrého jména. Zemi vám zùstavuji, vá národ vám
doporuèuji, abyste jej vdy zvelebovali a Nìmce do zemì
nepoutìli. Kdy se nìmecký národ usadí v Èechách, bude
konec vekeré moci naeho rodu. Nebo zemi zradí i kníata
a nae koruna bude odnesena do Nìmec. Nìmci jsou
z poèátku mírní a krotcí, ale jakmile se rozmnoí, nedbají
na svého pána a hledají si pána ze své zemì. Kdybych se i po
ptáèku dovìdìl, e byste snad dreli s Nìmci, dal bych vás
vloiti do koeného pytle a v tom pytli utopit ve Vltavì. Snadnìji bych oelel vás, ne abych elel nad hanbou svého národa, tøebas u lee mrtev.
I pøikázal, aby pøed nìj pøedstoupili zemané, a k tìm promluvil takto: Dìkuji vám za vai ryzí vìrnost, kterou jste mìli
ke mnì bez míry. Prosím, abyste ji zachovali i mým dìtem,
budou-li dreti se svými. Nebudou-li své milovati, nic na nì
nedbejte, bulte prosti ví vìrnosti k nim a opatøte si za kníete
oráèe od pluhu. Nebo spíe sedlák bude dobrým kníetem,
ne se nìjaký Nìmec poctivì srovná s Èechem.
LXXI. O Sobìslavových synech Bedøichovi
a Kunrátovi
Pak ten lechetný kníe umøel a na stolec nastoupil jeho syn
Bedøich. Ten poèal Èechy hanìti a mnout v Èechách Nìmce. Èechové jej ze zemì vypudili a uèinili kníetem Kunráta.
Tím si ale patnì polepili, v kopøivu jen pøemìnili býlí. Nebo Kunrát následoval bratra a Nìmce zval v proudech
do zemì. Jakmile pozvali Poláci, e Èechové neposlouchaji
svého kníete, udeøili náhle na zemi a èinili velikou kodu.
Èechové na nì vyli s kníetem v èele a udatnì je porazili.
A kdy je pobili, vyhnali ze zemì kníete. Pramli: Tobì smrdí
èeská due, táhni si do Nìmec, bídný pse! Vyprovodili jej

na hranici a tam jej zabili. Nebo on øíkal: Èeská due mi
smrdí právì tak jako scíplá fena. Tehdy umøel biskup Menhart. Na biskupský stolec nastoupil Daniel.
LXXII. O Bedøichovi a Stanimírovi
Tehdy prodléval jeden z kníecího rodu v Nìmcích. Jmenoval se Stanimír. Ten zaèal mluvit v ten smysl, e kdyby mìl
moc, e by vypudil z Èech vechny Nìmce. Vìtí pøemluvili
mení a tak uèinili Stanimíra kníetem. Ten Nìmce do zemì
nepoutìl a kázal jim øezati nosy. Ale jakmile se uvázal
ve vechny hrady, hned ukázal Nìmcùm lásku. Zaèal Èechy
stínati a Nìmce podporovat. Celý dvùr mìl nìmecký
a Èechùm k sobì ani nedovoloval. Na praském hradì usadil nìmeckého hrabìte a vechny tvrze obsadil Nìmci. A pak
mluvil k Èechùm: I proti vaí vùli zde budou Nìmci bydlet!
Zemané se tajnì seli na Køivoklátì a zde dreli tajnou poradu. Poslali pro Bedøicha, dali mu radu, aby èinil z Køivoklátu
výpady a Stanimíra aby vinil, e vládne v. jeho kníetství, slovy: Nechci být ber svého kníetství, zbavim tì ivota dobývaje
si svých práv. Ale chce-li mi dáti støíbro, nebudu tì u upomínat.
Nad tím se Stanimír zaradoval a kázal vem Nìmcùm, aby
se seli a aby mu vìrnì poradili, jak Èech oklamat, aby mohli
sami zùstat v zemi. Kdy se vichni Nìmci sesli a pøili pak
s kníetem k roku na Bojitì, tu Stanimír je pouèoval o této
lsti: Kdy vám øeknu: Promìòte se, oblecte si rychle brnìní.
Jestlie nám Bedøich neustoupí, nemekejte a zabijte ho!
Èechové se dovìdìli o této lsti a vzali i na sebe k roku pod
roucho brnìní. Bedøich zaèal Stanimíra obviòovat, e se opováil zmocnit se jeho zemì. Stanimír se rozhnìval a zvolal nìmecky: Promìòte se, promìòte se a drte se pohromadì!

Kdy se Nìmci chtìli oblékat do brnìní, èechové je zaèali pobíjet a pravili: Takhle se promìníme, na èervené aty vám
nastøíháme! Zabili Stanimíra s jeho lidmi a zemi od Nìmcù
vyèistíli. Ti, kteøí zùstali na tvrzích, prchli, sotva se o tom dovìdìli. Tak Bedøich opìt nabyl kníetství a pak u drel se svým
národem. Nìmce u nemiloval a øezal jim nosy jako jeho otec.
A e klepané mlýny melou Lépe, mìl odtud vekerou úctu
a slávu celou.
LXXIII. Jak pozbyla Morava kníat a pøila k Èechám
Moravský kníe nechtìl slouit bratru, proto se Bedøich musel proti nìmu vypravit. Jeto vak nemìl dosti lidí, pøijal
na milost Vrovice. Ale aby mìli stále na pamìti svou hanbu,
rozkázal jim, aby mìli ve znaku bradatici, jí byli zabiti jejich
pøíbuzní. Pak rozkázal vrátit jim vsi. Tak el kníe Bedøich
na Moravu a moravský kníe vyel proti nìmu. Bedøich ukrutnì Moravany porazil a dobyl celé Moravy. Vyhubil celý rod
moravského kníete a v boji zahubil dva mocné moravské
erby: v zeleném poli bílou ruku se zlatou vìtvièkou, v zlatém
poli pannu s rohatou støelou. Také v Èechách zahynul jeden
rod, úplnì vybitý: v zlatém poli dva kly èernìjí nad uhel.
Po tomto si, ètenáøi, uvìdom, e válka mezi pøíbuznými je
nebezpeèná. Tenkrát Morava ztratila svá kníata a od té doby
slouila kníatùm èeským. To se stalo roku 1184 od narození
Boího Syna.
LXXIV. O èeském boji s Nìmci
Toho roku zemøel kníe Bedøich a na jeho stolec nastoupil
jeho syn Ota. Tého léta dobyli pohané Jerusalema a pobili
v nìm vechny køesany, co jich tam bylo. Kníe Ota spravoval svou zemi i národ v ctnosti a zemøel ve vysokém vìku.

Po nìm vzeel jeho syn Václav jako raný kvìt, ale e nemìl
pravé vláhy, zemøel sirobou. Poèal velice milovati Nìmce
a rozdávati jim dìdiny. Uvrhli ho proto do vìe a zahubili.
I mnoho Nìmcù tehdy potloukli.
Kníetem uèinili jeho bratra Pøemysla, ale vypudili jej také
kvùli Nìmcùm. Tehdy byl biskupem po Dalimilovi Bøetislav,
bratr kníete Oty, a ten spravoval zemi místo kníete. Hrdinsky porazil Srby a zmocnil se mnoha mìst a tvrzí. Vypuzen
kníe Pøemysl se vrátil do Èech a odvánì se postavil
na Bojiti. Nebo mìl za sebou vechnu císaøovu moc, jen
císaø sám tam nebyl. Èechové se seli do Prahy a vytáhli
vesele na Bojitì. Nebo øíkali, e jest prorokováno, e
na Bojiti Èechové mají vítìzství jisté. Bylo tenkrát velice zima
a lítì mrzlo. Èechové mìli v Praze dosti tepla, Nìmci v poli
mrzli. Kdy se obì vojska setkala, vprazili Èechové udatnì
na Nìmce, zabili kníete Pøemysla a 3200 slovutných Nìmcù. Krev jim tekla po meèích na hruï a na hrudi mrzla. A kdy
doma svlékali brnìní, tekly po jizbì krvavé potoky. Zaè by byli
dali tu èest, kdy Ti stáli ve svých domech, zatím co jejich
meèe byly tìrbivé a s brnìní jim tekly potoky krve a jejich
paní vidìly koøist  a pøece oni sami byli zdrávi. Nech kadý
stateèný a dobrý jest, i po století bude íti jeho èest.
V tom boji byl jedním z nejlepích Chval, jen mìl ve znaku
ostrev. Zde doel tento rod velké slávy; snad by byl zajímavý
i jeho pùvod.
LXXV. O vyzdviení sv. Prokopa opata a o biskupech
Roku tisícího dvoustého ètvrtého od narození Boího Syna
byl vyzdvien sv. Prokop a povýen mezi svaté. Pak zemøel
biskup-kníe a na kníetství se dostal jeho synovec Vladislav.
Za biskupa zvolili Ondøeje, ale neuctili ho podle práva zemì:

nedovolili mu, aby pøejal ve svou správu statky, ani ho nechtìli
poslouchat, protoe dal v Praze jednomu Nìmci obroèí
a protoe si vzal Nìmce na dvùr. Biskup proklel zemi
a odeel do Øíma, kde brzy potom v chudobì zemøel. Kníe
Vladislav pøivolal do zemì kardinála a ten klatbu sòal. Pak
zvolili za biskupa Pelhøima a svìtili jej s velikou slávou.
LXXVI. O pøestupku Pøemysla, tøetího krále
Toho léta zemøel kníe Vladislav a na otcovský stolec nastoupil jeho syn Pøemysl. Ten poèal mluvit nemoudøe. Pravil: 
Vy, Èechové, mne nemùete vypudit ze zemì, i kdybyste si
vzali Boha na pomoc!  Pro tu øeè ho chtìli Èechové zabít.
Kníe se musel dlouho skrývat a pak ze zemì odeel. Pobýval na dvoøe císaøovì a tam byl ctìn. dokud mìl peníze. Ale
kdy u nic nemìl, jednali s ním oko s kterýmkoliv chlapem.
Jeho chudoba jej pøinutila
tomu, e svùj ivot zarmoutil tìkou prací. V Øeznì tahal kamení kolem do výe a tu práci vykonával za dva penízky dennì. S kníetem chodil na kole Smil Svìtlík. Jednou neprávem
mu nechtìl jeden mìan dát mzdu a on zaèal Bohu alovat.
Kníe se pøi tom rozpomenul na svùj stav a vytanulo mu
na mysli, e to pán Bùh dopustil pro jeho nemoudrá slova.
I prosil s pláèem, aby mu to Bùh odpustil. A kdy v takovém
stavu byli v Øeznì, stalo se také, e jeden svátek nemìli co
jíst. Vladaø, který mìl jméno Boøek, byl kníeti velmi vìrný.
Nalezl kníete v Øeznì a pøinesl mu sto høiven zlata. A jakmile
kníe to zlato spatøil, hle, jak si ho cenil! Aèkoli byl velmi chud
a nemìl co jísti, usmál se a zeptal se Smila, zdali umí zlato
plavat. Smil myslel jen na to, jak nakoupit za zlato chleba, a s
úsmìvem øekl Nemìli bychom to zkusit? Kníe øekl: Tak
se podívej! a hodil zlato do Dunaje. Smil si rval vlasy z hlavy

a køièel: To letí! Herá, èerte, herá! A rozhnìval se na kníete
a spílal mu: Chudý kníe, copak bude dnes snídat? Kdyby
nebyl svátek, musel bys pro kus chleba celý den mísiti hlínu.
Øekl kníe: Nechci jinak. Budu radìji choditi v kole. Tak
se zasmál své chudobì, kterou naò dopustil Bùh za to, e
vypustil z úst tak nemoudrou øeè. Kdy uèinil pokání za svùj
høích, tu jej Bùh zase utìil. Èetí páni pro nìj poslali a opìt
mu odevzdali zemi. Kníe zaèal své milovat a na Nìmce dbát
pøestal.
LXXVII. O vyhlazení zlického kníete Dìpolta
Tehdy Dìpolt, kníe zlický (nyní by se nazýval kouøimský),
odepøel poslunost kníeti Pøemyslu. Ten se naò musel vypravit. Dìpolt vytáhl proti nìmu, ale v boji zahynul.
Zlickov bylo dobré mìsto a nad ním stál tvrdý hrad. Èechové pøili pøed Zlickov a valem vbìhli do pøíkopu køièíce vichni: Vykouøíme vás, vykouøíme! Proto to mìsto nazvali Kouøim. Dìpoltova èeleï odela do Polska a zde bezmála vichni pomøeli. V té dobì kázala knìna Svatava postaviti
v Praze most. Kníe dal pobít mnoho nìmeckých horníkù.
Jednou stál kníe v oknì a díval se pozornì na mìsto. A hle,
jel mìan z Øezna, který mu byl dluen dva penízky. I aloval
jej kníe pøed soudem, e mu nechtìl dáti jeho mzdu. Pravil:
Tahal jsem do výe jeho kamen! a dokázal mu to znameními.
Kdy mu to mìan zaplatil, pravil kníe: Budu je obìtovat,
nebo jsem za nì musel pracovat celý den. Proto je jistì Bùh
pøijme. Èechové mi to uèinili tehdy právem. 
LXXVIII. O králi Pøemyslu I, jeho císaø nazval Otakar
Císaø Ota táhl na Sasy a kníe pøiel k nìmu do Saska. Kníe se poloil táborem sám, nebol císaø byl na jiném místì.

Sasíci udeøili na èeské stany, Èechové je vak porazili. Pak
je porazil Pøemysl jetì jednou a dobyl mnoha hradù. Proto
zaèal císaø Pøemysla mít rád a kázal mu, aby se korunoval.
Pøi biømování císaø sám kníeti uvázal rouku a velel mu nazývati se Otakar, to jest Otovi milý: Bílého lva obdaøil druhým
ocasem, jeho zemi rozíøil u Budyín a Zhoøelec. Ta mìsta
mu dal císaø v dìdictví a pøed kníaty mu odevzdal prsten. Tak
tøetí král, Otakar, dostal v Praze korunu. Pak se Smilem leel
na Køivoklátì a hodoval. Èechové porazili a pobili tenkrát
vechny své nepøátele a tak podìsili vechny sousedy, e
po celém Nìmecku la jedna øeè: Nech válèí s Èechy, koho
mrzí ivot! 
LXXIX. O zlých mravech v Èechách
Pak se oddali Èechové veliké rozkoi a nic nedbali o dobré
jméno. Staøí zaèali doma týti jako vepøi, mladí zaèali loviti
s ohaøi. Od té doby zaèali lechtici pìstovat to, co bylo døíve
úkolem pacholkù. Døíve odluèovali psy a pacholky
do zvlátního domu a sami mívali dùm èistý. Døíve se páni
èasto sjídìli a mluvili o cti a pokoji. Døíve lovci sami lovili
a páni k nim jezdili jen na èas. Døíve se scházeli páni za jelení
øíje a v radosti spolu prodlévali. Døíve sedávali v radì a zjednávali zemi co nejvìtí mír. Tehdy vak uèinili páni ze sebe holotu, bydleli v jednom domì s ohaøi a mìli za kratochvíli a èest
jen rozhovory o ohaøích. Proto zaèali chudnout na statcích a z
psího smradu brzy umírali. Od té doby silní lidé mìli krátký
vìk a mnoho lidí leelo s nemocnýma nohama. Døíve, kdy
li do války, nenièili svou zemi, dosti si dobývali meèem
na nepøíteli, tenkrát vak, døíve ne vytáhli na nepøítele, hubili
vlastní zemi. Døíve èinívali dobøe v tom, e záduní majetek
neplenívali. Tenkrát vak etøili majetek vladykù a záduní

pustoili. A z vojny se vdy beze cti vrátili, sotva vypili vechnu medovinu. Døíve vstávali do války za tøi dny. Tenkrát ji ohlaovali ètvrt roku napøed. tak se tenkrát zmìnili a ztratili dobré jméno. V té dobì se vzdal biskupství knìz Pelhøim a nastoupil knìz Jan.
LXXX. Jak pøili dominikáni do Prahy
Roku 1222 od narození Boího Syna pøili do Prahy dominikáni a usadili se u sv. Klimenta na Poøíèí. Tehdy ila u sv.
Klimenta u mostu poustevnice, která se jmenovala pravým
jménem Trubka. Ta zaèala mluvit, e sv. Kliment káe, aby
mu slouili u mostu. Proto dominikáni opustili Poøíèí
a pøestìhovali se k sv. Klimentu k mostu. Tehdy rakouský vévoda Lipolt, ten veliký svoboda, prozkoumal èeského krále
a za svou prohlásil zemi a do hradu znojemského. Král byl
líný povstat k válce a posílal k nìmu posly. Kdy vévoda zjistil, e se král nehodlá bránit, zaèal plenit celou Moravu. Ale
král pøesto k nìmu posílal posly dále a vévoda mu èinil jen
sliby. A jakkoli Moravu nièil, pøece Èechy nevyvolal k válce.
Tenkrát vévoda pravil: Dokud budu iv, bude mi líto Èechù,
jak zlenivìli ti hrdinové za málo dní, jak rychle ztratili své dobré jméno.
LXXXI. O Václavu, ètvrtém èeském králi
Tehdy umøel král Pøemysl Otakar a na jeho stolec nastoupil
jeho syn Václav. V tu dobu skonal také Lipolt a v Rakousích
panoval Bedøich Udatný. Kníe Václav poslal pro míeòského vévodu a s ním a s Èechy el na rakouského. Hle, jak
se Èechové zmìnili! Kdysi sami porazili císaøe, nyní
se neodváili sami jíti ani na vévodu a musili si vzíti pomoc.

Václav zhubil Bedøichovi zemi a dobyl na nìm zpìt svého.
Proto Rakuan vdycky vinil ze své kody Èechy. Kníe proti
nìmu uspoøádal jetì mnoho výprav. Potom se kníe slavnì
korunoval. Èasto honíval se psy a bydlil s nimi ve svém domì.
Pøi lovu na zvìø ztratil i oko. Pøebýval v lese, zvlátì pak
na Køivoklátì, a o Prahu se nestaral. Snad proto, e bydlel
se psy, mìl bolest v noze. Jakmile se stal králem, zaèal
se stydìti za svùj rod. Kázal jej vyhnati ze Stadic a celou tu
vesnici dal Nìmcùm. Páni to králi nevytkli a tím si podali vìtev
pod sebou.
Vida, e nemusí mít na pány ohled; rozdával Nìmcùm
ze svého dìdictví celé lány.
Tehdy zemøel biskup knìz Jan a na jeho místo nastoupil Bernard. Ten byl biskupem ètrnáct let, pak zemøel a na biskupský stolec nastoupil Mikulá.
LXXXII. O kartasích
Roku 1242 od narození milostivého Jeíe Krista chodili kartasi. Byli to tatartí zvìdové. Chodilo tìch lidí na pìt set a mìli
takové zvyky: nosili velmi vysoké klobouèky, krátké roucho
a tobolky. Vichni chodili ve spodcích, v rukou mìli dlouhé
hole. Kdy se jim chtìlo pít, naklonili se k bøehu, a kdy prosili o chléb, øikali kartas boha. Proto se jim øíkalo kartasi.
Lomniètí si vzali kartasa do títu. Tito lidé doli a k Rýnu
a pak li zase zpátky. Ach, ta èeská nedomylenost
a nemoudré doputení, ze dovolili neznámým lidem toulati
se po zemi, e dali ve své zemi ledakomus vyzvídati. Mìli
se pøesvìdèit, jací jsou to lidé, nemìli je poutìt skrze svou
zemi. V létì Tataøi vytáhli a pøili tøemi prameny. Vude li
jako ve své zemi, nebo zvìdové je vedli. Jedni dobyli na Rusi
Kyjeva, velikého mìsta, druzí porazili krále uherského, tøetí

znièili celé Polsko a pobili mnoho køesanù. Zastavili se pøed
Olomoucí. Zde ztratili Tataøi králevice. Jeho opatrovníky schytali, svázali a nechali pøed mìstem. Vydali je nepøátelùm
na smrt, protoe nepeèovali o svého králevice. Pak se vrátili
a poloili se pøed Vratislaví. Vypravil se proti nim kníe Jindøich a zahynul tu velmi alostnì. Tataøi nosili jeho hlavu na kopí
a hubili celou zemi. Tehdy Èechové ze strachu pøed Tatary
neodpoèívali práci pøi stavìní hradù. Král dal Prahu obehnat
zdí a ohrazoval cesty z hradu k øece. Tataøi zhubili celé Polsko, a se zastavili pøed Kladskem. Do Èech pøilo z Nìmec
mnoho lidí. Král el s nimi mimo itavu na Tatary. Jakmile se to
dovìdìli Tataøi, ihned ustoupili zpìt. Nebo zvìdové je pouèili takto: Nikoho se neobávat, mimo èeského krále; na toho
neèekati
LXXXIII. O králi Václavovi a císaøi Bedøichovi
Císaø Bedøich svolal snìm. Jakmile se to dovìdìl èeský
král, jel k dvoru. Seel se tam velký poèet kníat. Mezi jinými
tu byl i opat z Fuldy a ten se choval velmi zpupnì. Pøihodilo
se, e stál s èeským králem. I zaèal mu vytýkati: Kdybych sedìl
blíe u tebe, postavil bych tvùj stolec níe. Mìl bys ze mne
zlého souseda, uèinil bych z tebe malého králíka.
Kdy to zaslechl cizinec Ojíø, pøistoupil blíe a vzdechl si.
Natáhl si na ruku brnìnou rukavici a udeøil opata po tváøi. Pravil: Vìz, pope, e stojí s králem! Proè mluví tak zpupnì?
Snad jsi mìl patného pìstouna, nenauèil tì, jak má dret
pøed vzácnou osobou ruce?  Kdy dostal pøes tváø ránu, opat
si hrábl do ktice, odeel do svého obydlí a více ke králi na øeè
nepøiel. Pøátelé oznámili králi, e ho chce císaø zajmout. Král
pravil: Císaø chce v Èechách a na Moravì est mìst, a proto
mne chce zajmout. Páni øekli: To døíve nebývalo a nestalo

se nám to u. ádného císaøe. Chce nás tím snad porobit?
Radìji se dejme zabít, ne aby se to stalo. Králi, nemùe-li
se z mìsta vzdálit, musí se hrdinsky dret. Císaø hned poslal pro krále. Král el k nìmu s malou hrstkou svých lidí. Ostatním velel, aby se pøipravili; pravil:  Hned pojedeme domù.
Cestou k císaøi vidìl plné ulice ozbrojených lidí. Král vkroèil
do komnaty pøed císaøe. Ojíø se násilím vedral za ním.
V královì krznì mìl zavinutý meè a tajnì u sebe nù. Král
chytil císaøe za oboje a pøiloil mu nù k hrdlu a zaèal k nìmu
mluvit, zatím co Ojíø jej bránil meèem proti strácùm: Císaøi,
buï bude zabit, anebo mnì zde zaruèí jistotu, abych mohl
z mìsta svobodnì odejít a el po vùli do své zemì. Císaø
musil ve slíbit a uèinit, co si král pøál. Tak vyel král se ctí
z mìsta a pøiel zpìt do Èech.
LXXXIV. O turnajích v Èechách
Král pozval k sobì hrdinu Ojíøe a dal mu dìdiènì Bílinu. Ojíø
pøinesl do Èech turnaje a tím vnesl do zemì chudobu. Od té
doby jezdili lidé na turnaje a èinili neuiteèné útraty. Zaèali støíhati dìtinská roucha a èabraky na konì, aby se ukázali jiným
v mnohých odìních. Moudøí se jim posmívají, e prý z nich trhají lotøi pokrývky. Kdy bylo tøeba jeti na uiteènou vojnu. nemìli kde vzíti potøeby. Nikde se nemohu dovìdìt  ké by mi
to nìkdo øekl  proè Èechové za nìco stáli, dokud neznali
klání a turnajù. Jakmile si zaèali hrát na turnaje, pøestali v boji
nìco platit. A nìkteøí dobøí turnajníci jsou v bojích praví patníci. Neøikám to o vech, ale znám takových dost. Øíká se také,
e nynìjí mui jsou lepí. Kdyby tøikrát pobili císaøe, a by
po boji mohli sejmout s rukou padlých rytíøù pùl tøetího tisíce
prstenù, pak by mìla tato slova pravdu.

LXXXV. O boji krále Václava se synem
Král Václav byl tìdrý, ale podporoval velmi Nìmce. Proto
se nìkteøí páni proti králi vzbouøili a podnítili proti nìmu jeho
syna Pøemysla roku 1248 od narození naeho milého Jeíe
Krista. V té dobì byl v zemi jeden lechtic, který slul Ctibor
Moudrá hlava. Jeho rad bylo posluno mnoho lidí. Èasto vak
mluvil nemoudøe. Províval:  Já umím i Bohu poradit, mohl by
mne pøizvati do své rady. A jindy zase: Bùh by musel mnoho
pøemýlet, aby mne mohl uèinit chudým. Ten vlastnì kníete
Pøemysla proti otci potval a on první se svým synem Jaroem krále potupil. A tak kníe zaèal dobývati mìst a poniovat
svého otce. Vechen lid el s kníetem, král mìl Bore a Havla
a nìco málo starých vìrných. S tìmi se král bránil, jak mohl,
ale kníe si jezdil po ví zemi docela volnì.
Ti, kteøí tenkrát dreli s kníetem, vypalovali statky Havlovi
a Borovi. A kde potkali Nìmce, uøezali mu nos. Bore
s Havlem vyjeli ze zemì a pøivedli s sebou mnoho lidí. V té
dobì kníe leel právì pøed Mostem a pálil statky Borovy.
Tu ti dva páni kníete zaskoèili a dùkladnì jej porazili. A zaèali
jej pronásledovat, take se nemohl sebrat. I el kníe se svými
spojenci otci na milost a jen Ctibor a jeho syn uprchli ze zemì,
zachraòujíce ivot.
Král dal svého syna s jeho oblíbenci pozvati k obìdu
a poruèil jim dáti obìd královský. Kdy si vesele sedìli
za stolem a ji si byli bezpeèni, tu jim vem poslal král syrové
ryby bez hlav. Sotva to spatøili, sedìli jako omámení vlci. Kníe byl spoután støíbrnými okovy a se vemi ostatními uvren
do vìe. Kníete vykoupila z vìzení kníata, ale ostatní tam
byli tøi roky.
Ctibora pøijali Nìmci rádi a velmi jej ctili, zaruèujíce mu bezpeènost. Potom ho ale i se synem prodali králi a poslali je

do Prahy svázané. Ctiborovi dal král na Petøínì srazit hlavu
prknem, jeho syna Jaroe vbít na kolo. A tak ten, jen øíkával,
e by mohl poraditi Bohu, neumìl osvobodit ani sebe ani syna
od smrti. Kdy el Ctibor na smrt, mluvil takto k lidu:
Kdo chce ujít veliké strasti, nesmí prst mezi dveøe a veøeje
klásti. Vìz, e tebe urèitì uskøipne, ale mezi pøí buznými hnìv
pomine. Hryzte se svoji psi, cizí zùstavte ve své vsi. Zpeèetil
jsem svou krví tuto pravdu. Bìda mnì neboáku, e jsem ji
pochopil tak pozdì.
LXXXVI. O køiácích a o idech
Tehdy pøili do Èech køiáci. Ti mìli od papee moc nad
idy, kterou získali za veliké støíbro. Mìli s sebou mnoho lidí
a chtìli od idù dostat veliké peníze anebo je vechny pochytat.
Král se o tu válku nechtìl starat a pravil obìma stranám:
Nebudu do toho zasahovat. Kadý a se drí svého práva.
Kdo zvítìzí, nech je zdráv! Král dal idùm pokyn, aby
se bránili:  jestlie jim natluèete, nebudu vám to zazlívat. idé
si tajnì opatøili brnìní a lidi, a kdy na nì køiáci udeøili, tak je
porazili a zahubili na dvì stì Nìmcù.
LXXXVII. O svatém konci svaté Zdislavy
Roku 1252 od narození milostivého Jeíe Krista opustila
svìt svatého ivota paní Zdislava, skrze ni se dostalo neastným veliké útìchy Vzkøísila pìt mrtvých, vrátila zrak mnoha slepým, uzdravila mnoho chromých a malomocných
a velice pomáhala i jiným neastníkùm.
Také se stalo, e pan Veslav el k idùm a znásilnil idovku. Pak jej ale id pøilákal do domu a tam jej ukrtil. Pøátelé
jej pomstili a pobili proò mnoho idu. král je chtìl za to vech-

ny potrestat smrtí a vichni musili odejít ze zemì. Pak zase
získali královu milost a s idy se domluvili. Ale e se opováili
idy bít, dostali na svùj tít idovský klobouk.
LXXXVIII. O èeských pánech pøi volbì císaøe a o válce s Uhry
Tehdy se konala volba øíského krále, proto tam král poslal
rychle tøi pány: Hrona z Náchoda, Smila Svìtlického a pana
Havla jablonského. Hron byl nazván v celé radì nejmoudøejím, proto mu øíský král dal za znak èeského lva ve zlatém
poli. Havel dobyl kopím lva polovièního, pan Smil na turnaji
èerveného kapra. Tehdy nièili Uhøi Moravu, ale kníete Pøemysla nikde nemohli porazit. Ale kamkoli se obrátili, vude
jej vidìli. Tím bývali Uhøi pøekvapeni a utrpìli od nìho velikou
kodu. A kdy se Èechové pøiblíili, Uhøi ze zemì tajnì odeli.
XXXIX. O Pøemyslu II pátém èeském králi
Toho roku zemøel král Václav a po nìm nastoupil Pøemysl
jako krásný kvìt. Jako by rùi zasadil uprostøed louky, tak Bùh
proslavil èeskou zemi Pøemyslem. Mìl velmi krásné mrav
a postavu hrdiny. V radì nebylo nad nìj moudøejího a nebylo
ani kníete tìdøejího. Mìl porozumìní pro vechny stavy a s
úsmìvem sklonil hlavu pøed kadým. První svou válku proti
Prusùm a udìlal z pohanù mnoho køesanù. Tenkrát jezdívali
do Èech bavortí loupeníci. a tropili mnoho nelechetného.
Zajímali i mocné pány a sbírali paní i dívky. Kníe si na nì stìoval u vévody, ten vak své lidi nechtìl potrestat. Tu se stalo,
e tìch Bavorù tøicet chytili. Posadili je po øadì a stínali jim
hlavy. Bylo prý vidìt, e jeden patnáctiletý zeedivìl hrùzou
pøed smrtí, kterou oèekával. Pøesto vak mu neodpustili

a srazili mu hlavu jako jiným. Kníe znovu si stìoval, ale vévoda na to nedbal. Tu kníe, jak byl mladý, dopustil se mladého
skutku. S malým vojskem vtrhl do Bavor a pálil. Pùl zemì
obrátil v popel a poloil se táborem uprostøed Bavor. Vévoda sebral své lidi a vzkázal kníeti, e se s ním zítra utká v boji.
Jakmile kníe spatøil, e s ním nemùe bojovati, obrátil
se s patnácti lidmi na útìk smìrem k Rakousùm. Èechové
dali rozkaz, aby støelci stáli za nimi, a vytáhli k mìstu Cyrndorfu. Nepøátelé je obstoupili se vech stran. V Cyrndorfu
podali Bavoøi most, take stìí visel a div se nezøítil. Nepøátelé rychle pøikvapili a zatlaèili Èechy k onomu mostu. Kdy
èeské vojsko k nìmu dolo a lo po mostì, tu se most propadl do øeky s mnoha dobrými bojovníky. Okolo ostatních zapálili Bavoøi mìsto. Kdo tam byl, ten umí vypravovat o tom
netìstí. Tak musili Èechové slíbit bavorskému vévodovi, e
se mu postaví, kde rozkáe.
Kníe vypravil vojsko a s velikými silami el do Bavor. Nevyel z té zemì døíve, dokud celou zemi nepoloil popelem
a nezanechal za sebou mnoho pustých hradù. Aè tam stály
hrady velmi vysoko, dobývali jich dechové v krátké dobì. A na
tìch hradech shoøelo mnoho Bavorù a mnoho jich zemøelo
hladem. Nebo takových pálek vedl kníe skoro deset a dokud
byl iv, mìl jim za zlé svou tehdejí kodu. Mnozí lechtiètí páni
zavøeli své hrady na petlici a dleli se svou èeledí v Èechách
a zde ebrali. Toho èasu zemøel biskup Mikulá a po nìm
nastoupil na biskupský stolec Jan Stìdrý. Kníe Pøemysl pojal za cho Marketu a s ní dostal vìnem Rakousy.
XC. O naháèích
Roku 1259 od narození Boího Syna projevil se novým zpùsobem starý blud a pøiel i do Èech. Tehdy celou zemí pro-

cházeli naháèi. Obnaili si høbet, poloili se do bláta a bili
se bièi. Tupili sluby boí a hanìli knìze slovy Nae pokání
jest lepí ne vae nemoudré modlení. Èinili nátlak, aby
se pøestaly konat sluby boí, a muselo se to i státi. Kdy je
spatøili èetí páni a nevìdìli, proè to naháèi dìlají, zaèali s nimi
také chodit a mrskat se. I paní si tak poèínaly, chodíce zase
ve svém houfu. Kdyby tím byli chtìli prospìch své dui, mìli
to pøijmout od knìze jako pokání. Avak ti pùvodní naháèi mìli
zlý úmysl, èiníce to kvùli èertu Luciferu, aby mohl vstoupit
na svùj stolec. Jakmile se to o nich dovìdìli v Øímì, vem
vzali ivoty ohnìm jako kacíøùm. Nebo kacíøi to byli a takto
zjevili svùj tajný blud.
XCI. O boji s Uhry a o rozvodu královny, Margarety
z Rakous
Potom se vypravil kníe na uherského krále Belu, svého dávného nepøítele. Kdy leeli Èechové u Stoce, mekali Rakuané, hrabì z Cyrdika a Weissové, na jízdì. Rod Plavcù na nì
udeøil a mnoho Rakuanù pobil. Pak li proti sobì Èechové
a Uhøi a seli se s obou stran øeky Moravy Uhøi slíbili, e
na tom místì budou dva dni stát a Èechové ustoupili zpátky.
Uhøi vak své slovo poruili a chtìli Èechy té noci pøepadnout. Pøebrodili Moravu a hned uhodili na Èechy. Èeský kníe se na nì vrátil a pustil se s nimi do bole. Páni z Rùe pobili nejdøív Plavce. Bore dobyl vozù uherského krále. Kdy ty
vozy pøivezl domù, nalezl mezi klenoty prst sv. Jana Køtitele.
Kdo z vás by chtìl ten prst vidìt, mohl by si jej prohlédnout
na Oseku. V tom boji èeský kníe uherského krále porazil
a zmocnil se mnoha mìst a hradú.
Kníe získal s enou Rakousy a vlastnil vechny zemì a
k moøi. Potom se kníe slavnì korunoval. Marketa byla dosti

v letech, a proto nemìla ji nadìje na dítky. Proto legát a mohuèský arcibiskup to manelství rozlouèili. Marketì nedali ani
tøísky odbytného a nic za Rakousy. Proto proti králi povstali
málem vichni kníata.
XCII. O násilí, je král èinil èeským pánùm
Roku 1264 od narození Boího Syna byl v zemi veliký hlad
a zemøelo mnoho lidu, nejvíce plzeòského. Potom král pøestal dbáti svých a poèal rozdávat Nìmcùm mìsta i vsi, Nìmce hradil zdmi a pány zaèal utiskovat. Své správce pustil
na Vítkovice a dopustil, aby i jiným se èinilo násilí. Proto
se nìkteøí páni na nìj rozhnìvali a povolali naò øíského krále Rudolfa. Pravili: Bude lépe, aby zemì zpustla, ne aby
se jí na králùv rozkaz zmocnili Nìmci. Rudolf pøijel do Rakous
a král mu jel vstøíc, jak mu Nìmci radili. I odevzdal Rudolfovi
vechny své zemì. Rudolf dal Èechy a Moravu králi a ostatní
si podrel. Král pustiv za rohy, zaèal chytat za ocas a proti
Rudolfovi zaèal jako hrabati bez vesla proti vodì. Ach, koda
toho lechetného krále, e si neváil národa pøirozeného, jím
nabyl jména i velikého panství, s ním by byl mohl dokázat
jetì víc, s ním by byl mohl znièit vechny nepøátele.
I zaèal král své lidi tupit a hubit, kde mohl. Vy hnal ze zemì
výborného rytíøe Závie, z Ústeckého hraditì vypudil Vítkovice, Budìjovice odòal Èíèovi, Vilémovi Podìbrady, Kladsko
vzal Zvíøetickým a erotínským Louny. Mnoho jiného vzal jiným pánùm a velice jim ublioval, tak pana Benee kázal upálit ve vìi. Ty jeho èiny se mu musely vymstíti Vdovy na nìj
alovaly k Bohu, ba i sirotci kvùli nìmu plakali. Jejich volání
lo rovnou k Bohu, nebo toto násilí se jim dìlo od krále. Proto kdy král Èechy potøeboval, nemohl od nich míti pohotové
sluby. Èí kletì lika vìdomì ohryzla, od toho se oddálila,

kdy pak mìla nouzi. Rovnì král se neodváil v nouzi pøimknouti se k Èechùm, vìda, e nemohou zapomenout tolikerého tìkého hoøe. Král pravil: A se vrátím z vojny, zavalím Èechy tìkou prací. Petøín pokryl ji arlatem krve a na praském mostì nebude vidìt echa.
Zrovna si øíkal o smrt tìmito slovy. Na výpravu si vzal s sebou
málo Èechù a táhl s Nìmci, pokládaje je ji za své.
S Rudolfem el Závie se svými bratry, a to velmi èeskému
králi ukodilo. Kdy druhý den zrána král chtìl ji svésti boj,
vzkázal mu Závie, e by miz dobøe poslouil, kdyby k nìmu
král chtìl být milostiv. Král na tu øeè vak nechtìl stan postavit a øekl: Dám se radìji zabít, ne bych tak uèinil Pak
se strhla bitva mezi králem a Rudolfem a král tu bohuel padl.
Ta alostná událost se stala roku 1278 od narození Boího
Syna v pátek, kdy mìl svátek sv. muèedník Rufus.
XCIII. O øíském králi Rudolfovi
Po bitvì se Rudolf obrátil do Èech, ale pøiel sem i markrabí
braniborský, který chtìl bojovati za králevice. Jakmile se to
dovìdìl Rudolf, dal se na zpáteèní jízdu. Braniborský markrabì se uvázal v zemi a kázal odvézti svého pøíbuzného, králevice Vaòka, do Sas. Závie Vítkovic si vzal za cho královnu
a úspìnì bojoval s Nìmci. Mìané tenkrát vpustili
do mìsta mnoho Nìmcù a s nimi tropili mnoho zlého zemanùm. Plenili jejich statky a pálili, zemany chytávali a zabíjeli.
Nejvíce vak kodilo zemi, e se zaèali vadit sami páni. Pak
se zase smiøovali a èinili výpravy proti Nìmcùm. S tìmi mìli
mnoho bojù a èasto vyhrávali. Tak pan Ctibor Lipnický v okolí
Prahy, Jaroslav Jablonský okolo svých statkù, Mutynì Skuhrovský v Albrechticích, Mutynì Vøeovský v Hoøinìvsi, Tas

Wiesenburský, pan Hynek, ten slovutný vojenský rytíø  ti vichni se s cizozemci utkali a velmi mnoho jich pobili. Pan Hynek
z Dubé dával takové rány, e od jeho rázù jako kdy hrom
høímá. Mlatem koval nìmecké helmy, z nich vyskakoval svìtlý
oheò. Bez pøestání køièel: Vrhnìte se na nì, hrdinové, rychle
na nì! Jeho hrdinstvím Èechové vítìzívali a vzdávali mu
vechnu chválu. Kde se pak Nìmci potkali s Èechy, tu
se sami mezi sebou ptávali: Nevidíte snad pana Hynka
z Dubé? Proti jeho ranám jsou nae helmy oko dýnka.
A Nìmci utíkali, jakmile jej zjistili. Ta se ho báli, e ho nazvali
Dìtøichem Berounským. Èeské boby se proto Nìmcùm smály, a jak je spatøily, straily je Hynkem Dubským. Nebo pøedtím musili Èechové trpìt, e je Nìmci chtìli zrovna vyhladit.
Kdy na pøíklad vladykové jezdívali do mìst, shodili jim klobouk a stínali jim hlavy. To skuteènì mìané vladykùm dìlali, èasto jsem to vidìl na vlastní oèi.
Tehdy zemøel knìz Jan, lechetný biskup, a po nìm nastoupil na biskupský stolec Dobe.
XCIV. O hladu, který byl po smrti krále Pøemysla O Václavovi, estém králi
Tøetí rok po smrti královì byl v Èechách hlad. Praví se, e
ten rok byl proklet samým Bohem, protoe lidé jedli lidské
mrtvoly i své dìti. Bylo to a hrùza, jak umírali. V kadém
mìstì byl vùz, kterým nedìlali nic jiného, ne e vozili umrlce,
a s nìho i víc ne deset najednou shazovali do jámy. Napøesrok byla zase taková úroda, e korec ita byl est zlých penízkù.
Pak páni vykoupili ze Sas králevice Václava, zastavive zaò
vechna mìsta i hrady zálabské. Kníe brzy zbavil celou zemi
cizozemcù a zjednal zemi dobrý pokoj. Záviovi dal kvùli mat-

ce setnout hlavu a jeho bratry vyhnal ze zemì. Pak získal kníetství krakovské, potom Kali, kníetství pomoøanské a království poznaòské. Nebol si vzal za manelku polskou královnu a ty zemì dostal vìnem. V Polsku mu zaèal pøekáet kníe Sierazský i musel se na nìj vypravit. Pøed Sierazem pasovali mnoho rytíøù a Sieraze hravì dobyli. To se stalo roku
1293 od narození Boího Syna. V té dobì jel pan Jan
z Michalovic po Rýnu do Paøíe a zápasil na turnajích a tou
cestou pøijel s velikou slávou do Èech. Zemøel biskup, knìz
Dobe, a na biskupský stolec nastoupil Øehoø.
XCV. O korunování krále Václava
Potom pøijal Václav korunu království èeského, poté království polského. Zruil rozlièné mince a ustanovil dobrý peníz,
toti gro. Bùh otevøel králi støíbrné hory a nepøátelé se mu
nestavìli na odpor. S vìdomím øíského krále dobyl míeòského markrabství. Pak se král oddal slubì Bohu a mnoil
jeho slávu mnohým èinem. Øeholníkùm rùzných øádù stavìl
klátery, èinil veliké almuny, poslouchal rád mnoho mí a øíkal
hodiny jako knìz.
V tomto klidu zlenivìl ve svém úøadu; na èem mu mìlo nejvíc záleet, o to dbal nejmíò. Kníecím úøadem jest vykonávat
soud a na nìm vyslechnout aloby sirotkù. Král Václav nesedal sirotkùm na soudì a dìdictví dívek dával jiným. Sirotci
a vdovy k nìmu volali, klekaly pøed ním s dcerami, ale on, kdy
to vidìl, odcházel s mávnutím ruky a pøedával soud nìkterému pánu. A ti páni tak na soudì rozhodovali, e majetek sirotkù pøisuzovali sobì.

XCVI. O králi Václavovi a o Nìmcích
Kdy král dopustil v zemi toto násilí, uvrhl na nìj Bùh ten trest,
e zaèal poutìt do své rady Nìmce a øíditi se hodnì jejich
názory. Nìmecký rádce jej pøemluvil, e pomohl k øíi Rudolfovu synu Albrechtu, jeho otec zabil jeho otce. Proti radì vìrných povýil nad sebe svého vraha. Nedbaje ani dále rad
vìrných, poèal posílat Albrechtovi lidi i støíbro. Bylo zjevným
znamením Boího hnìvu, e jeho rozum tak zhloupl, e mìl
za svého pøítele svého vraha. Albrecht s pomocí Èechù zabil
øíského krále Adolfa. I dnes si vypravují vábi, jak se bil v tom
boji Smil Ojíøovský. Tehdy zemøel biskup Øehoø a na biskupský stolec nastoupil knìz Jan.
O Albrechtu, jednookém králi
Kdy Albrecht s pomocí Èechù pobil své nepøátele a za èeské støíbro i zlato dobyl øíe, poèali mu nìmeètí mìané z Èech
posílati listy a zváti si jej do Èech proti svému králi. Kdy
se Albrecht v øíi silnì upevnil, obrátil se právní cestou proti
èeskému králi, jeto mu prý nechce dát støíbrné hory ani vydat tøi nejlepí mìsta ve své zemi. Èeský král si ukodil tím,
e mìl v radì Nìmce. Oè se s nimi radíval, to se Albrecht hned
dovìdìl.
XCVII. O dvou králích Václavech a Èeský král mìl syna
Václava
Ten ji byl korunován na krále uherského. Král soudì, e
bude muset podstoupit boj s králem øíským, rozhodl
se nejdøív jíti k synu do Uher. Nebo mìl syna jen jediného,
a proto jej vidìl radìji v Èechách ne v Uhrách. Èechové leeli pevnì v Uhrách na snìmovní rovinì zvané Ráko a dìlali
si, co jim bylo libo. Tenkrát tedy pøijel král do Budína a vzal si

z Uher syna, uherskou korunu i klenoty. Slavnì se pak ubíral
do Èech. Do èeské zemì vtrhl Albrecht, øíský král, a pøiel
pøed støíbrné Hory. Zde byli páni Jan ze Stráe a Jindøich Lipský a tito hrdinové jim nedovolili do mìsta ani páchnout. Dìtoch z Hoøipníka pobil s hrstkou lidí mnoho vábských pícovníkù a vùbec zabil mnoho vábù. Kdy se pak seel vechen
branný lid králùv, Albrecht z Èech utekl. Jindøich a Jeek byli
stále okolo nich a èinili jim velikou kodu. Panu Jindøichovi ty
èiny pomohly. O té doby vzrostla mu pro jeho hrdinství moc.
Kdy  tak vrah neukodiv zemi vyel, tu upadl èeský král do veliké nemoci a ji smrti neuel. Nìkteøí mu k ní také dopomohli,
ale to pøenecháváme Bohu.
XCVIII. O mladém králi Václavu
Kdy brzy potom král Václav tak zemøel, nastoupil po nìm
jeho syn Václav, král uherský. Ten drel království èeské a polské a do Uher poslal místo sebe bavorského kníete Otu.
Vichni skládali dobrou nadìji v toto dítì. Vaòka, a øískému
králi, jeho ujci, to dìlalo velikou starost. Poslal proto do slueb
èeského krále tøi Durynky a tím vrah Èechù sprovodil svého
sestøence se svìta. Král Vanìk ubíraje se na vojnu pøijel
do Olomouce, kde se selo mnoho vojenského lidu.
V pøedveèer svatého Dominika el král v poledne spát. Kdy
vichni ji odeli, tu pøiel Durynk pøed jeho komnatu. Kromì
jednoho komorníka nebylo u krále jiného. Durynk stál pøed
komnatou a èekal na svou chvíli. Král Václav ze spaní vstal
a pøi tom velice vzdychal. Volal dìkana, aby k nìmu pøiel:
Pojï ke mnì, stýská se mi!
Tu Durynk, nevìrný sluha, jako by chtìl králi pomoci
na schod, vybìhl z kouta a v tu chvíli mu probodl hrdlo: Ach,
Durynku, zlý èlovìèe, cos to spáchal, proradný? Co ti to milé

dítì uèinilo? Snad to; e tì obdaøilo tolika dary? Proto jsi jej
musel zabít a osiøiti takovou zemi? Snad je to pøirozeno tvému národu, nebol to ji druhý kníe v Èechách byl od vás zahuben. Mìl bych o proradných lidech zde více promluvit, ale
pøenechávám ten Soud Bolen. Pøed soudem Boím marnì
èlovìk utíká, snad ji rozsoudil i toho vinníka. A jetì bude
nìkterého soudit. To vak nebudu dále rozvádìt, nebo mám
dokonèit o Durynkovi. Toho hned chytili a uali mu ruku, jí krále
zabil. Psi serali celé jeho tìlo, ale tu ruku ráti nechtìli.
To se stalo roku 1306 od narození Boího Syna.
XCIX. O èeském králi Rudolfovi
A co uèinili Èechové pak? Za kníete si zvolili svého nepøítele, rakouského vévodu Rudolfa, syna øíského krále Albrechta. Nepøítel nemùe nic dobrého uèinit! Stal se èeským
kníetem a chtìl pobít vechny èeské pány. Kdo tomu nechce
vìøit a chtìl by se o tom pøesvìdèit, nech se zeptá pana Jana
Vartemberského nebo pana Jindøicha z Lipé. Kníe Rudolf
se nechoval u stolu kníecky. V jeho kuchyni se stále vaøila
kae. Snad ji jedl jako lék, nebol byl mdlého ivota. Tenkrát
násilím vyvedli z praského hradu pravé princezny, lechetné
dcery Václavovy, a dali je do mìsta do podruí. Snad Bùh
mstil na dìtech høích otce, který toté èinil osiøelým dívkám.
Pak se vypravil kníe Rudolf do Bavor a v té válce
v Horaïovicích zemøel. Neplaète nad ním, èeské dìti,
a vìzte: Kdyby byl ten kníe býval déle iv, nastala by mezi
pány veliká mela. Listy jim vydával po vùli, ale chytøe vyhledával jen, co by jim ukodilo. Nebo otec mu pøikázal, aby
k ádostem Èechù nic nepøihlíel. Pravil mu: Pergamenu
a inkoustu dej Èechùm, co budou chtít. Vak jim to zase vezme, a jim meèem íji oholí!  Tehdy Vilém Zajíc, mu udat-

ného srdce, bezelstný pøí tel èeského národa, dobyl královského hradu Køivoklátu a ten kraj osvobodil od vábského
plenìní.
C. O vévodovi korutanském
Pak uèinili vládcem korutanského kníete Jindøicha, èlovìka velmi dobrého, ale k té vìci pøíliného prosáèka. Mìl
za manelku královu sestru a jemu král Václav, kdy jel
na vojnu, odkázal zemi. Ten kníe nemìl nic jiného na mysli,
ne e, boí èlovìk, byl rád sytý. Na èeskou zemi se sebral
øíský král, pøijel do Èech a poloil se pøed Horu. Ale u
po cestì mu èinil mnoho kody na lidech i na koních slovutný
rek pan Plichta z erotína a tím svùj rod velmi proslavil. Pánové Jindøich Lipský a Bene Vartemberský shromádili své
pøátele a je- jich lid a táhli k Horám proti øískému králi. Zde
musili vynakládat tìké úsilí, nebo nebyli bezpeèni ani pøeï
obyvateli Hory. Králi natropili mnoho kod a Hor i Kolína ubránili. Ji chtìl král zemi opustit, ale tu jej pozvali do svých mìst
Nìmci, kteøí se dovìdìli o jeho tísni. Hradeètí poèali s tímto
zlem, je pak dokonali Mýttí, Chrudimtí, Bydovtí a Poliètí.
Pustili váby do svých mìst, tím zemi velmi ublíili. Vodili královské proti Èechùm, jindy Èechy kupovali a muèili. Èechové se sbírali a na cestách váby pøepadávali a mnoho jich
pobili a zabili. Stalo se, e se vábi shromádili v Chrudimi
a cestou do Mýta vyloupili mnoho vsí. Nìkteøí Èechovì je varovali: Vìzte, e na vás Èechové èíhají. vábi se zaèali chlubit, e kadý staèí na deset Èechù. Srazili se s nimi mezi Turnovem a Opoènem. Èechové podnikli tuhý boj nebo jich la
jen hrstka proti pøesile a mezi váby bylo devìt bývalých hrabat. Pøesto Èechové slavnì váby porazili a pobili jim vech-

ny konì. Nejstateènìji si tu vedl Ctibor z Uherska a ten si pøivedl domù mnoho lechtických vìzòù.
CI. O øíském králi Albrechtovi, èeském nepøíteli
V létì vrazil do Èech nepøítel Èechù Albrecht s úmyslem
vyhladit jako o pøekot èeský národ. li s ním sedláci s kosami,
ti chtìli vechno obilí na poli posekat, aby Èechové hladem
se rozptýlili a nemohli dret hrady a vábi aby vlezli do pusté
zemì. Pravili si: My budeme leet v mìstech, nám pøivezou
potravu z jiných zemí; Èechové hladem polezou z hradù i ze
zemì. Ale ten Bùh, který spravedlivì soudí, ve jinak zaøídil.
Kdy táhl král do Èech a pøeváel se pøes Rýn, tu jeho synovec Jeek se mu pomstil. Ten lechetný jinoch jej zde zabil
a tím pomstil èeského krále, jen byl ujcem jeho bratra. Jeek byl syn sestry èeského krále, a proto osvobodil Èechy
od ukrutného vraha. Také jinak nemohlo ani být, ne aby byl
zavradìn svým èlovìkem ten, jen se tak proradnì opováil
zabít svého sestøence.
CII. O patných obyèejích Èechù
Pak se èetí páni chytili patných obyèejù. Hráli si pro kratochvíli v kostky a tak se pøidrovali nyní toho, co døíve lotrùm
zazlívali, kdy øíkali: To dìlají v jiných zemích lotøi a jsou vinìni z velkého bláznovství.Pøejímali jen patné zvyky, dobrých
si nevímali. Chcete-li se u chytat cizích zvykù, hle, je mono
v nìkteré zemi spatøit, e by tam mìli cizozemce a poutìli
je do své øady? Kdybyste se chytili tohoto zvyku, mìli byste
z toho uitek i slávu. Ale od lotrù se chopit nemravnosti znamená ztratit èest a nenabýt ctnosti. Tak pro patný pøíklad jsou
teï lidé lhostejní k svému národu a ve høe v kostky hledají proslulost. Tenkrát zaèali na turnajích zápasit bez popruhù a dívky

jim zaèaly posílat jako dary chrousty. Zaèali slouit cizím paním a bylo toho i více, ale hnusí se mi o tom i jen se zmínit.
Tak mìli páni kratochvíli a nií stavy hubily zemi. Nebylo nikoho, kdo by se postavil za právo ani kdo by úctu k èeskému
napravil. Páni podporovali kostky a turnaje a mìané s cizinci
se na nì radili. Nebol mìané se tenkrát neodváili nikam
vyjeti a nebyli ochotni trpìti dále takový stav vìcí. Pan Jindøich a pan Jan dleli v Sedlci. Pan Remunt a Hynek si krátili
chvíli v Praze. Tyto pány jednoho dne horníci s mìany zajali
a hnedle chtìli zbavit ivota. Jiní tomu zabránili, ale dreli je
v tuhé vazbì. Hle, kdo se na ve dívá spatra a pro ustaviènou zábavu nesedá v radì, neplodí neli kodu vlastní i národa. Taková hanba se doposud lechticùm nestala a z té
pøíhody èerpali chlapi nauèení. Kdyby byli páni mìli rozum,
nebyli by dopustili, aby se cizinci v Èechách tak rozmohli.
Doba je kolísavá. Zítra bude vrah, kdo dnes støíbro dává. Chlap
sám od sebe nièím neobdaøí nás. Klaní-li se nám, èeká jen
na svùj èas. A bude silnìjí ne ty, zaplatí mu ve i s úroky.
Teï aspoò, páni, vidíte, zda se øídíte dobrou radou, kdy cizozemcùm dáváte hrady v zemi. Kdyby vás nemìli kde vìznit, neopováili by se proti vám postavit. Pøíbuzní tìch pánù
se za nì zaruèili, a je koneènì pøece osvobodili. Musili vak
provdati své dceru za syny chlapù, pøece vak jim oni potom
vrátili jejich~ dìti. Ne- bo to byly dítky roèní anebo jen o málo
starí a urozené dìti u horníkù umíraly. A to byl dùvod, proè je
vraceli. Druhým dùvodem byla pøímluva pøíbuzných.
CIII. O zavrení Jindøicha Korutanského
Kníete páni zavrhli, take èasto nemìl ani co jíst. Pozval si
proto na pomoc svého pøíbuzného, míeòského markrabìte
Bedøicha. Mnohým se zdál jeho skutek zradou, protoe

Míòan si jezdíval po zemi s hrstkou lidí, zemi valem hubil
a nikdo mu v tom nebránil. Bez strachu si jel klidnì pøed Hory
a odtud pøitrhl a pøed Prahu. Kníe dlel v mìstì a chtìl Míeòské vpustit dovnitø. Mìané se rozdìlili do dvou táborù:
Kokotovici a Volframovici dreli s Èechy, Velflovici a od Kamene se spojili s Míòany a zradili jim praské mìsto. Kdy
Míòané chtìli vejít do mìsta, tu jim druhá strana bránila.
Na hradì sedìl v tu dobu Vítek Ojíøovic. Pospíil rychle
do mìsta s úmyslem pomoci mìanùm, ale nemohl pro pøesilu. Volframovici a Kokotovici toti bìeli ke køiovnickému
pitálu, ale Míòané ji byli ve mìstì a volnì se tu pohybovali. Velflovci zatáhli na Novém mìstì Vítka øetìzem a zde ho
chtìli pobít i s jeho lidmi. Oni se vak pøece té síle ubránili,
ztratili vak mnoho koní. Protoe vak byli zataeni øetìzy,
nemìli, kudy by unikli. Tu silný mladý Sudek pøeal øetìz jednou ranou meèem. Vidìl jsem kdy jeli na hrad, jak se za
konìm pana Vítka vlekla støeva. Volfram obsadil pitál,
na druhé stranì mostu se usadil Pavlík z Lidic. Oba dobøe
most hájili, a Míòané proto nemìli v mìstì dost volnosti. Potom se strany smluvily a pøedaly kníeti vì, pitál i praský
hrad. Kníe svìøil hrad Heømanu Zvíøetickému, mladému, ale
velmi lechetnému rytíøi, o nìm jsem se dovìdìl, jak je vìrný a hrdinný, a na nìm nemohu nalézt ádné poskvrny.
CIV. O ukrutnosti Míeòských
Pak se kníe dopustil toho nemoudrého èinu, e za týden
vzal hrad Heømanovi a pustil do nìho Míeòské. Ti zaèali zemi
nièit a za Jaté Èechy ukrutnì muèili. Nemohl-li jim dát Èech
aspoò korec ovsa, tu jej zabili anebo jinak krutì mu kodili.
Proøezali jim dlanì a provlekli jimi ínì a tak ta uboátka vodili po hradì a jinde. Kdy to vidìl kníe, jen se usmíval a nikdy

nic jim pro to neøekl. Udatnému lechtici Vilému Zajícovi, jen
byl bezelstným pøítelem èeského národa, se toho zelelo. Poèíhal si na Míòany a mnoho jich pobil, jak si toho zaslouili.
Ten vìrný lechtic ubral Míòanùm kus slávy, take se víc neopováili na této stranì øeky se ukázati. Èechové se poloili
táborem pøed hradem a na pøedhradí Míòany a Korutance
pobili. Hrdinsky se tam drel lechetný rytíø Vítek Ojíøovic, který
první projel nepøáteli: Ale byl by býval málem zajat, kdyby
se nebyl rychle obrátil. Byl tam zabit udatný rytíø Kamýk
a Èechové zase zajali korutanského hrabìte Aufsteinéøe. Pak
Jan ze Stráe se udatnì pustil za nepøáteli a byl by za nimi
vjel a do hradu, kdyby se s ním nebyl zøítil most do pøíkopu.
Já jsem se díval na ten boj z mìsta. A zatím co tam Èechové
s Nìmci bojovali, tak v mìstì Èei Nìmce sekali. Èechové
chodili po mìstì v zástupech, ale Nìmci byli zavøeni ve svých
domech.
CV. O veliké povodni v Èechách
Roku 1310 od narození Boího Syna byla v rùzných krajích
taková povodeò, e znièila mnoho vsí a lidí. U Litomyle v Heømanicích sebrala taneèníky i s pitcem. Toto boí doputìní
se stalo na den sv. Jakuba. Den nato zatopila v Kladsku skoro celé pøedmìstí a utopila tu na dva tisíce lidí. Pod Kladsko
plula na kládách zvíøata a øvala, pluly celé domy a na nich
sedìli lidé. Tu se od sebe alostnì louèili otec se synem,
matka s dcerou, syn s otcem, dcera s matkou, mu se enou,
ena s muem, jak plul kadý na jinou stranu. Nebo cítili ji
svou smrt. Aè ji tonuli, pøece jen doufajíce v záchranu druh
druhu se zpovídal a pøátelé, kteøí za nimi hledìli, rvali si vlasy
z hlavy. Pak nalézali na stromech kolébky s ivými dìtmi a s

vìtví sbírali domácí náøadí. Tak v tom kraji voda znièila mnoho vesnic a utopila mnoho lidí.
CVI. O vypuzení Jindøicha Korutanského a o králi Janovi
Potom, kdy Èechové vidìli, e kníe z Korutan jim nepomohl, provdali princeznu Eliku za Jana, syna císaøova,
a tohoto hrabìte z Lucemburka pozvali na královský trùn. Kvùli
Míòanùm vyhnali Korutanskéhó a za èeského krále korunovali Jana z Lucemburku. Toho raè, Boe, dlouho zachovati
a raè ho, Tvùrce, nauèiti, aby miloval krajany a ve své radì
mìl èeské pány. Jen s tìmi mùe dojíti cti, bez nich nemùe
zjednat v zemi klid. Buï bude musit vìøit krajanùm anebo èestnì zemi opustit. Pánùm radím, aby byli moudøí, a kde mohou,
zjednávali pokoj. Nebo jest lépe, abyste vy sami zemi uspokojili, ne aby vás soudili vai nepøátelé. Lépe, abyste lechetných jinochù ivoty nehubili, nebo brzy vám jich bude více
zapotøebí. Radím vám: Své vìci suïte vlastním rozumem, cizincùm neotvírejte svou zem. Jestlie v tom smyslu nezmoudøíte, na sekyru topùrko uèiníte. Radím vám: Pøijde-li vám jednou voliti, varujte se lesem na køivé døíví choditi. Co tím míním, pova kadý sám: vol ze svého národa, cizího nech tam.
Pomnìte, èemu uèila ve své øeèi Libue, která se nikde nezmýlila. Jetì bych mnoho co øíci chtìl, snad ale staèí, co jsem
povìdìl. Tato kronika vypravuje do roku 1314 od narození
naeho Pána Jeíe Krista.

