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Věnuji své dceři Lence, od níž vzešel podnět 
k vyprávění o vévodovi Mikulášovi.





DECET CARIOREM ESSE PATRIAM NOBIS QUAM
NOSMET IPSOS 

VLAST NÁM MÁ BÝT DRAŽŠÍ NEŽ JSME SAMI SOBĚ.
(Marcus Tullius Cicero, 106 až 43 před Kristem)

Děkuji městu Krnovu za podporu mé snahy přiblížit 
dnešním obyvatelům péči Přemyslovců 

o náš kraj pod Cvilínem.
 

Jsem také zavázán díky panu Rostislavovi Balnerovi za 
obětavou pomoc při přípravě vydání knihy.

Krnov v květnu 2012
Vladimír Blucha
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Ú vo d

Rodu Přemyslovců věnovalo české dějepisectví 
vždy velkou pozornost, a i přesto se značná část 

veřejnosti dosud mylně domnívá, že tragickým rokem 
1306 definitivně končí role této dynastie v dějinách 
zemí Koruny české. Kniha Vladimíra Bluchy Králův syn 
je proto významným počinem na poli popularizace 
osudů středověkého Opavska. Pozorný čtenář se zde 
beletristickou formou seznamuje s životními osudy 
vévody Mikuláše Opavského (1255-1318), nemanželského 
syna krále Přemysla Otakara II. a Anežky z Kuenringu, 
zakladatele opavské dynastie Přemyslovců. Vévoda 
Mikuláš, zprvu sídlící na krnovském hradě Cvilíně, 
podpořil rozkvět Krnova i Opavy udělením mnoha 
privilegií. Vláda jeho nástupců se však vyznačovala častým 
územním dělením přemyslovské domény mezi veškeré 
mužské potomky vládnoucího knížete. Tato kapitola 
slezských dějin se symbolicky uzavírá až smrtí posledního 
Přemyslovce Valentina, knížete opavsko-ratibořského, 
dne 13. listopadu 1521. Zamyšlení nad osudy našeho 
regionu ve středověku by mělo probudit nejen další zájem 
o bohatou historii Slezska, ale také hlubší vztah dnešních 
Krnovanů k rodnému městu, jehož počátky lze datovat do 
období mezi lety 1240-1253.

Mgr. Pavel Petr
kronikář města Krnova
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D o  d ě j i n  v st u p u j e  Pa lc é ř í k

Těžký sametový závěs, posetý znaky stříbrného 
českého lva, se pomalu rozhrnul a do místnosti 

vstoupil král Přemysl Otakar, toho jména druhý. Zamyšlený 
obličej se svraštělým čelem prozrazoval, že panovníkův 
pobyt o samotě ho přivedl k závažnému rozhodnutí. 
Ustaraně pohlédl na protější křeslo, ve kterém seděla jeho 
překvapená žena, královna Markéta z rodu Babenberků. 
Byli sami, aby nikdo nebyl svědkem jejich setkání, jehož 
úmyslem bylo vyřešit největší problém jejich soužití. Král 
pohlédl na svou ženu, chvíli trvalo ticho, načež promluvil: 

,,Naše království je bez následníka trůnu. Přemyslův 
rod je v nebezpečí vymření a zániku po meči. Dnes zde 
musíme dojít ke vzájemné dohodě, jak postupovat 
dál, protože není možné nadále odkládat řešení. Bude 
sice drsné, ale jsem přesvědčen, že je jediné správné.“ 
Sotva dozněla jeho slova, Markéta povstala, nadechla 
se a pokročila ke svému manželovi. Bylo vidět, jak se ji 
nervozitou chvějí svaly na obličeji, když s obavami v hlase 
řekla: ,,Problém však nemohu vyřešit já, protože na mně 
vina nespočívá. Mohu ti dát dětí kolik chceš. Přes naši 
vzájemnou snahu se tak doposud nestalo, protože nejsi 
schopen mne přivést do požehnaného stavu, tudíž sám 
jsi vinen věcí, kterou se nyní snažíš uvrhnout na mne. 
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Nemůžeš zplodit potomka, který by po tobě zasedl na 
český trůn, protože jsi se narodil na den svatého Petra. Je 
jasné, že vina...“, nestačila však dopovědět započatou větu. 
Přemyslova tvář náhle zrudla, zastavil své kroky, kterými 
tlumil své rozčilení. Bylo toho na něj už příliš, pohár jeho 
trpělivosti přetekl a přetlak ve svém rozbouřeném nitru 
nebyl již nadále schopen ovládnout. „Já že nemohu mít 
děti? Já? Lžeš před bohem a před svým svědomím. Tady 
nemohou rozhodovat slova, ale činy. Je třeba důkazu. Dej 
mi na noc některou dívku ze své družiny a sama uvidíš, že 
vina není na mé straně. Důkaz, jen důkaz rozhodne, na 
čí straně je vina. Jsem ochoten tento pokus podstoupit, 
abych tě mohl přesvědčit o svých schopnostech počít dítě. 
Dej bože, aby to byl syn.“

V Přemyslově mysli se na chvíli mihla vzpomínka 
na rakouskou šlechtičnu Anežku, zvanou Palcéřík, 
pocházející z rodu Kuenringů, která patřila k fraucimoru 
jeho již postarší manželky Markéty. Se zalíbením na ni již 
dříve několikrát pohlédl. Lišila se od ostatních dam nejen 
svým vzhledem a chováním, ale rovněž vystupováním. 
Vlasy měla vzadu ostříhané nakrátko, na způsob zvaný 
palcéř, který byl obvyklý u mužů. I její šat se podobal spíše 
chlapeckému, přiléhal však těsně k jejímu ženskému tělu 
a zdůrazňoval jeho oblé tvary. Vzpomněl si, že Rakušanka 
nikdy neklopila oči při jeho pohledu, naopak její sebejistý 
úsměv jakoby vycházel královu zájmu vstříc. Její pohyby 
byly přitom sebevědomé, téměř vyzývavé, ale dokázala se 
ovládat natolik, aby je nebylo možno nazvat necudnými. 
Na mysl mu přišly i jiné dívky z Markétiny družiny, ale z očí 
Anežky šlehaly vstřícné plamínky a její úsměv připomínající 
jahodovou červeň byl pro něho příslibem vzrušujícího 
dobrodružství. Přemysl s ní již dříve několikrát  žertoval, 
ale od té doby se nějak míjeli a teprve nyní jako by se začal 
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pomalu rozhořívat plamínek zažehnutý bezděky před 
časem. Takové myšlenky proběhly bleskově jeho myslí. 
Najednou si uvědomil, že oslovuje svou ženu: „Podle tebe 
jsem neplodný, neschopný muž. Dobrá tedy, pak můžeš 
s klidem přistoupit na mé spojení s jednou z příslušnic 
své družiny. Třeba s tou, která přes své chlapecké vzezření 
dává naději na úspěšné početí. Anežka, zvaná Palcéřík, 
bude mou noční společnicí. Spojení s ní ukáže nepravdu 
tvého tvrzení o mém planém mužství. Anežka nám oběma 
podá rozhodující důkaz.“

Jeho slova pro ni byla velkým překvapením, tak 
rázné rozhodnutí by od krále Přemysla rozhodně nečekala. 
Věděla o jeho nočních dobrodružstvích, o nocích, které 
netrávil v manželském loži. Několikrát byl viděn, jak 
přicházel nad ránem z ložnic fraucimoru, ale nikomu to 
nepřipadalo divné, patřilo to prostě k běžným zvykům 
u dvora, a navíc Přemysl Otakar byl král. Veřejně oznámený 
pokus o zplození dítěte s jinou ženou ji však úplně vyrazil 
dech. Nezbylo ji nic jiného,než s jeho pokusem o důkaz 
souhlasit. Ale přece jen si neodpustila štiplavou poznámku: 
„Jsem sice o dost starší než ty, ale jsem stále schopna se 
s tebou milovat jako ta Anežka. Pokus ti nevyjde, jen se 
zesměšníš.“

Přemysl se uklidnil, protože získal pocit správného 
rozhodnutí, ke kterému měl přistoupit již dříve. Spadly 
z něj každodenní obavy a neustálé přemítání o tom, jak 
vyřešit tíživý problém. Navíc věřil, že jedině tímto způsobem 
zajistí nástupce na trůn českého království. Jakmile jeho 
vzteklá manželka královna Markéta odešla, sedl si do 
pohodlného křesla a s pocitem úlevy na chvíli zavřel 
oči. Namísto Markétou se začal zabývat představami 
o slastných nocích strávených v jeho ložnici s Anežkou 
z Kuenringu a o jejím mladém těle.
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Uběhly měsíce a když mu dvorní dáma Anežka 
Palcéřík dala v roce 1256 syna, byl pokřtěn jménem 
Mikuláš. Příští roky ukázaly, že byl sice královým synem, 
ale nikoliv synem královským s nárokem na trůn.
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P o s e l st v í  z  Ř í m a

Hlasité kohoutí zakokrhání proniklo ze dvora do 
dřevěného selského stavení krytého došky. Jan, 

spící pod malým okénkem ztěžka otevíral oči, ani spánek 
z něj nesejmul únavu z dlouhého putování ze země jižního 
slunce. Poslední dny byly obzvláště dlouhé a únavné, 
zdálo se, že nemají konce. Až pozdě večer se malá skupina 
ubytovala u sedláka, který neskrýval své překvapení 
z nenadálé návštěvy nezvaných hostů. Průvodní list 
a panské oblečení v kraji nevídané způsobilo, že musel se 
svou rodinou uvolnit svou nejlepší světnici a nabídnout 
třem poslům pohoštění a ubytování.

Jan vstal a otevřel malé okénko vyplněné nataženou 
blánou, aby mohl dovnitř vstoupit čistý vzduch. Kokrhání 
kohouta a hlasy kvokajících slepic bylo nyní slyšet hlasitěji, 
a tak už nemohl znovu usnout a tiše záviděl svým druhům, 
kteří nerušeně spali dál. Hlavou se mu honily vzpomínky 
na dlouhou strastiplnou cestu jejich poselstva z Prahy 
do Říma a zpátky. Čím více se přibližovali do nitra Čech, 
tím více také rostly jeho obavy z přijetí u krále Přemysla 
a hlavně o způsobu, jak mu obratně a přijatelně sdělit, že 
úspěch jejich poselstva v Římě byl jen částečný, dalo by se 
říci, že spíše žádný. Přitom dobře věděl o panovníkových 
velkých očekáváních, které vkládal do své žádosti v listině 
zaslané římskému papeži.
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Jeho přemítání, které střídaly chvíle polospánku 
bylo nakonec přerušeno vstáváním zbylých členů družiny 
a ranním lomozem sedlákovy rodiny. Rodina se sice snažila 
chovat tiše, aby nerušila vznešené hosty, ale přípravy 
snídaně a zvuky hospodářských zvířat se nedaly utajit. Jan, 
stojící v čele družiny, dohlížel na brzký odjezd, aby se jim 
ještě dnes podařilo přiblížit se co nejvíce k Praze. Příjezd 
do města musel být dobře promyšlen a připraven, aby byl 
důstojný a hodný vracejícího se poselstva českého krále. 
Cesta z Říma nebyla jednoduchá a místy i dobrodružná. 
Museli překonávat nejen špatné cesty a nepřízeň počasí, 
ale také odolávat přepadením divokých lapků, a hlavně 
bezpečně dopravit papežovu odpověď až k samotnému 
králi do Prahy. V Čechách se jim cestovalo lépe, a tak se 
mohli pomalu připravovat na přijetí v Přemyslově sídle. 
Ale ani sám král neprožíval lehké dny. Rok 1261 pro něj 
znamenal nutnost udělat zásadní rozhodnutí v jeho 
osobním životě i panování. Šlo o definitivní rozchod 
s manželkou Markétou, uzavření nového manželství 
a hlavně zabezpečení nástupnictví syna Mikuláše na český 
trůn. Zvláštní poselstvo sice předalo papeži jeho listinu 
s žádostí o uznání jeho dosavadních dětí královskými 
potomky se všemi právy a výhodami, ale byl stále 
pronásledován pochybnostmi a nejistotou o výsledku 
římských jednání.

Král se procházel pod oblouky velké síně svého 
paláce nahoře nad Vltavou. Netrpělivě chodil sem a tam 
a snažil se promyslet svůj další postup po návratu poselstva 
z Říma. Doufal v úspěch, v tom ho podporovala skutečnost, 
že svým dosavadním jednáním a postupy v Evropě získal 
plnou papežovu přízeň. Proč by mu tedy nevyhověl? Ale 
přece jen se nemohl zbavit pochybností. Co kdyby papež 
jeho žádost zcela zamítl? Ve svém životě se už mnohokrát 

BALNER
Typewritten Text

BALNER
Typewritten Text
,
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přesvědčil o tom, že i věci zdánlivě úplně jisté, dopadly 
jinak, než očekával. Červ nejistoty na něj dotíral stále více. 
Dopředu není přece jistého vůbec nic. Na druhé straně 
měl dobrý pocit, že se mu doposud většinou podařilo 
své záměry uskutečnit a to častokrát i přes mnohá úskalí 
a překážky.

S velikou nelibostí byl vytržen ze svých myšlenek 
zprávou, že se nějaký jezdec domáhá přijetí. Poněkud 
se uklidnil, jakmile se dověděl, že přináší předběžné 
oznámení o vracejícím se poselstvu z Říma, které se již 
blíží ku Praze a během dvou dnů předstoupí před svého 
krále a sdělí mu výsledek jednání u Svatého otce.  Zpráva 
však nakonec ještě více rozrušila královo myšlení, protože 
si s napětím uvědomil, že se blíží osudová chvíle, v níž 
obdrží zprávu od papeže Alexandra IV. z Říma. Věděl, jak 
významný okamžik pro něj nastane, až poselstvo za dva 
dny dorazí do Prahy, zároveň si však uvědomoval, že to 
budou neklidné dny plné očekávání. 

Přemysl se konečně dočkal. Do veliké síně Pražského 
hradu vstoupili tři muži a uctivě pohlédli do očí svému 
králi a jeho družině. Jan před trůnem předal písemnou 
zprávu o jednání, oznámil brzký příjezd papežského legáta 
sekretáře kurie Bernardo de Furconio s římskou listinou, 
uklonil se a spolu s ostatními odešel. Král Přemysl pokynul 
i ostatním dvořanům, aby opustili sál a zůstal tak zcela 
osamocen. Před očima se mu dělaly mžitky a cítil, jak jeho 
srdce bije prudčeji než doposud. Jeho tep se však ještě 
zvýšil, když pochopil smysl papežova rozhodnutí. Očima 
rychle přelétl zdvořilostní a formální část zprávy, aby pak 
s hrůzou zjistil, že římský biskup a Svatý otec sice uznal 
jeho děti - syna Mikuláše a dvě dcery Anežku a Elišku za 
děti krále, avšak protože vzešly z nemanželského lože, 
nemá Mikuláš nárok usednout na český trůn. Přemyslovi 
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potomci nevzešli z Markétina královského lůna, ale 
z početí s Anežkou z Kuenringu.

Pro krále Přemysla to byla těžká rána, která narušila  
jeho záměry a úmysly do budoucna. Listina mu vypadla 
z ruky na zem. Trvalo dlouho, než si plně uvědomil, co 
bylo v Římě rozhodnuto. Třesoucí se rukou zvedl listinu 
opět ze země a znovu ji několikrát pročítal, ale výsledek 
byl pokaždé stejný. Bylo mu jasné, že syn Mikuláš nemůže 
být českým králem a neusedne na trůn přemyslovského 
rodu. Jeho prvotní rozčarování se postupem času měnilo 
ve velikou zlost. Všichni z Přemyslova okolí poznali, že 
padlo rozhodnutí, se kterým král není spokojen a nemůže 
se s ním smířit. Rána ho zasáhla až příliš a změnila tak jeho 
dosavadní život.
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M i ku l á š  z a j atc e m

Otakarův syn Mikuláš vyrostl ve statného muže, 
který byl  v družině svého královského otce 

vždy dobře vidět. Často ho doprovázel při jednáních i na 
cestách. Svým rozhodným vystupováním si Mikuláš brzy 
získal uznání a bylo proto zcela přirozené, když byl otcem 
pověřen velením královské jízdy. Svého královského otce 
tak neopustil ani v osudné bitvě na Moravském poli, která 
měla rozhodnout o babenberském dědictví, tedy o tom, 
kdo získá dědičnou vládu nad Rakousy a Štýrskem. Avšak 
ani Mikulášova jízda přes statečnost svých mužů nemohla 
zabránit v této krvavé bitvě kruté porážce jeho otce krále 
Přemysla Otakara II. Po jejím skončení se naskytl na bojišti 
děsivý obraz hrůzy a utrpení.

Pošlapaný, špinavý a potrhaný praporec na rozlámané 
žerdi se válel mezi těly padlých bojovníků na Moravském 
poli. Vítězové, kteří bitvu přežili, po něm skákali, chodili 
po bojišti a smáli se radostí nad svým vítězstvím. Padlí byli 
prohledáváni a olupováni o prsteny, stříbrné řetízky a též 
o drahé brnění a zbraně. Nad bojištěm byla cítit pachuť 
krve a kouř z dohořívajících ohňů.

Drama nelítostného zápasu popisuje staročeský 
epos Alexandreida:
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„Ach člověče, kak si křivý
ak jsi svému pánovi lstivý!
Jehož ti čest vzdána všaká,
jenž od tebe viery čaká
toho hlavy tvój meč laká!“

Nedaleko místa, kde ležel a byl středem pozornosti 
zabitý a zneuctěný král Přemysl, stál hlouček ozbrojenců. 
Někteří tasenými meči mířili na stojícího muže, jiní mu 
uvazovali pouta na ruce a také nohy, aby sice mohl jít, 
ale ne utíkat. Všude byla vřava, ržání koní a křik raněných 
volajících o pomoc. Zajatec se marně snažil uvolnit pouta, 
jeho zrak směřoval k ležícímu praporci. Bylo vidět, že by 
ho chtěl zvednout a chránit ho. Byl však sám proti přesile 
urostlých a neurvalých uherských bojovníků.

Někdo začal jednoho z nich, stojícího na okraji 
skupiny, tahat za nohu. Ten se nejdříve polekal, ale při 
pohledu na zem zjistil, že ve změti trosek vozu leží raněný. 
Měl nohu od krve a nemohl chodit. Zvedl hlavu a hlasitě 
žadonil: „Mám rozetnuté lýtko na pravé noze, krvácím. 
Pomozte mi, prosím, a dejte mi napít!“

 Uherský voják stojící opodál vyslechl jeho žádost, 
ale raněný se dočkal jen povýšenecké odpovědi: „Na 
tebe nemáme čas, copak nevidíš jak důležitou osobu 
poutáme? Ulovili jsme pěkného ptáčka, syna českého 
krále, vévodu Mikuláše. Je sice vzpurný a brání se, ale 
my mu už přistřihneme křidélka, aby nám neulétnul. Svůj 
ležící praporec už nikdy nepozvedne, už nikdy nebude 
velet družině jezdců svého otce.“ Najednou si všiml, že 
raněný klesl na zem a už ho vlastně ani neslyší. Do vousů 
si zabručel : „A má to za sebou, ale takových je tu mnoho, 
pro jednoho plakat nikdo nebude!“

Spoutaný Mikuláš, pán země opavské se ještě pokusil 
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otočit a podívat se směrem, kde leží jeho poražený otec.    
Vzápětí však dostal ránu do hlavy a musel vyslechnout 
plno nadávek, posměšků a s bolestí pocítil i několik kopnutí 
zezadu. Za veselého křiku ho vojáci postrčili kupředu, 
aby se dal do chůze se svázanými nohami, jako se to 
dělává u koní. Nešli daleko, na polní cestě stál dvoukolák, 
k němuž ho přivázali. S pocitem bezmoci musel dále 
pokračovat vedle vozu, hladový, unavený a žíznivý. Průvod 
s ním byl stále středem pozornosti, každý ho chtěl nějak 
ponížit nebo zesměšnit. Stráže tyto urážky přehlížely 
a nesnažily se ani zasáhnout, ale byly si vědomy, že ho 
musí dopravit živého jako bohatou a vzácnou kořist až 
do Uher. Každý z nich už měl sice z bojiště nějakou kořist, 
ale kupředu je hnala představa bohaté odměny, kterou 
obdrží, až ho předají do vězení. Když si muž v čele stráží 
všiml, že vévoda Mikuláš není schopen chůze, naložili 
ho na vůz, podložili mu hlavu a nabídli nádobu s vodou. 
Ulehl a chvílemi ztrácel vědomí. Jakoby v mátohách uviděl 
Anežku Přemyslovnu připomínající sen o tragické porážce 
českého krále z jejího rodu.

Unavený muž ani nevěděl, jak dlouho trvalo, než se 
přiblížili k veliké řece Dunaj. Nějací muži na břehu měli 
připravený člun, který ho měl dopravit na protější břeh. 
Nebyl velký, a proto s ním museli přes řeku přeplout 
několikrát. Nejdříve se přepravili dva strážci, pak se člun 
vrátil a převzal hlídaného Mikuláše. Nakonec přeplul 
zbytek mužů. Voda byla neklidná, místy se dokonce 
objevovaly vodní víry. Uprostřed řeky najednou připlul kus 
dřeva, posádka jen s námahou odvrátila náraz do loďky. 
Větší z Mikulášových strážců zlostně poznamenal: „Ani by 
mi nevadilo, kdyby ten zlosyn spadl do řeky a utopil se. 
Pobil dost našich bojovníků.“ Druhý strážce nic nenamítal, 
pouze dodal: „Souhlasím s tebou, ale ve vodě by nám 
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s ním uplavala i odměna, na kterou se tak těšíme.“
Konečně se přepravili všichni, majitel člunu 

obdržel svou odměnu a výprava se zajatým synem krále 
pokračovala dál. Okolní krajina se změnila, projížděli 
širokou rovinou sahající od obzoru k obzoru. Po několika 
dnech, kdy putovali od jedné osady ke druhé, se přiblížili 
k sídlu s pevným hradem. Když Mikuláš uslyšel jméno 
Vyšegrad, bylo mu blízké a srozumitelné, netušil však, že 
se mu stane na dlouhý čas také vězením. Veliteli stráže 
byla vyplacena odměna za bezpečnou přepravu tak 
důležité osoby, která sice neodpovídala jeho představám 
o výši částky, ale i tak to nebylo pro muže málo. Strážce 
pokladny po předání nakonec se závistí v hlase řekl: ,,I tak 
jste si ukořistili dost, já vás znám. Tak zmizte, abych si to 
ještě nerozmyslel!“

Zajatý Mikuláš byl umístěn do malé místnosti hradu, 
jen s malým okénkem až nahoře u stropu. První dny vězení 
pro něj byly velmi těžké. Vysílený a unavený většinou 
ležel na zatuchlé slámě. Nejhorší však byla potupa, které 
se dostalo jeho otci i jemu samotnému. Kde zůstal jeho 
domov? Pražský hrad, Opavsko, které mu dal otec, a také 
celá Morava, svědek slávy jeho předků, kteří žili kolem 
stejnojmenné řeky před vpádem Uhrů. A bohužel i půda 
nasáklá krví bojovníků krále Přemysla.

S přibývajícím časem si však věznitelé uvědomili, 
že jejich zajatec je synem českého krále a vztahy k němu 
se změnily. Mikuláš se postupně začal cítit lépe, přešly 
i zdravotní potíže a hlavně se v jeho mysli usídlila naděje, 
která stále více směřovala domů, do země, do níž se určitě 
vrátí. Co kdyby se mu přece jen podařilo získat právo na 
český trůn, obnovit vládu nad zemí a být následníkem 
svého otce - mocného Přemysla? Takovéto myšlenky 
a naděje ho posilovaly, a tak mnohem snadněji překonával 
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podmínky nehostinného hradu a svého zajetí. Po několika 
měsících se dokonce dočkal dnů, kdy mu bylo umožněno se 
pod dohledem projít po vyprázdněném hradním nádvoří. 
Nejednou si při procházce nádvoří všimnul otevřeného 
okna nahoře ve zdi. Občas v něm vídával mihnoucí se 
ženský čepec. Ani sám nevěděl, jestli to byla skutečnost 
nebo jen vysněná představa krásné ženy. 

Bylo patrné, že někdo, kdo rozhoduje o jeho osudu 
počítá i s výhledem do budoucnosti. České i uherské 
země nejsou od sebe příliš daleko. Co bude následovat? 
Spojenectví nebo nepřátelství? Vše bylo prozatím ve 
hvězdách. 

Šťastnějším byl pro Mikuláše teprve rok 1280, kdy 
byl po dvou letech z uherského zajetí propuštěn a mohl 
se vrátit zpět na území, které původně ovládal jeho otec 
Přemysl Otakar II.     
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Ro z h o d ová n í  v  N i s e

Po nebi plula roztrhaná oblaka, za nimiž se chvílemi 
objevovalo a zase schovávalo letní slunce. Hladina 

řeky Nisy stříbřila odlesky slunečních paprsků a čeřící 
se vlnky klouzaly po ohlazených oblázcích. Pravidelné 
šumění vody vydávalo zpívající melodii letní řeky. Nebylo 
proto divu, že na rybáře Matěje sedícího u říční tůně, 
občas doléhal spánek. Hlava se mu klátila dopředu nebo 
i do stran. Měl hlídat proutěnou vrši ponořenou ve vodě 
a těšil se, že v ní uvízne dost ryb, které pomáhaly zpestřit 
jídelníček rodiny se šesti dětmi. V duchu se už viděl, jak 
pod stropem dřevěné chalupy zasedne se svou ženou 
Evou a kolem nich jejich štěbetající děti připomínající 
stoupající schůdky. Těšil se na svou družku, na to až ji 
sevře do náručí a jejich vzájemný pohled do očí, mrknutí 
a spiklenecký úsměv potvrdí jejich společné tajemství, že 
těch střapatých hlaviček bude již brzy sedm. Byl to krásný 
pocit, tlumený pouze obavami jak svou početnou rodinu 
uživí.

Z proudu myšlenek ho vyrušil pohyb vrše a kolem ní 
se vlnící voda. Zdálo se, jako by v ní uvízla ryba nebo jak 
Matěj doufal, raději kdyby jich bylo několik. Vstal a vykročil 
ze stínu vzrostlé vrby. Soustředěně vykročil k řece. Šel 
s napětím lovce, který cítí naději na pěkný úlovek. Sklonil 
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se k hladině a uviděl dosti velkou rybu. Najednou však 
zaslechl blížící se hluk narušující klid kolem řeky. Podle 
zvuku pravidelných úderů kopyt vytušil skupinu jezdců 
na koních. Dusot koní se zvyšoval a když schován za 
kmen rozložité vrby opatrně vyhlédl, uviděl jezdce řítící 
se k dřevěné bráně opevnění města Nisy. Věděl, že není 
radno zkřížit cestu ozbrojeným jezdcům a je lépe zůstat 
nepoznán mezi vrbovými větvemi.

Z cesty se za jezdci zvedal prach a teprve před 
úzkým dřevěným mostem všichni zastavili a seřadili kolem 
jednoho z nich. Rybář Matěj si povšimnul, že vyniká 
nad svůj doprovod. Během krátké doby ho upoutal jeho 
zvláštní oděv a kůň pokrytý červeným přehozem. V ruce 
držel štít, jehož ozdoby mu unikly, protože ostatní jezdci 
ho rychle obklopili. Ze středu skupiny vyčníval vztyčený 
praporec na dřevěné žerdi. Koně byli po rychlé jízdě 
neklidní a hlasitě frkali.

Shluknutí jezdců však netrvalo dlouho. Po krátké 
poradě se všichni seřadili, načež koňská kopyta opět 
zabušila do dřevěných trámů, které se pod jejich tíhou 
rozhýbaly a rozezvučely. Matěj měl na chvíli obavy, aby se 
most nezřítil do řeky. Jezdce blížící se k valům a městské 
bráně pozorovaly také netrpělivě stráže z obranných věží. 
Nakonec stanuli před hliněnými baštami, a pak i před 
bránou umožňující vjezd do města Nisy. Bylo šestého 
září a psal se rok 1281. První jezdec zabouchal na vrata 
z dubového dřeva. Za chvíli se otevřela malá zamřížovaná 
špehýrka a za ní se objevila tvář vousatého strážného. 
Tušil, kdo přijíždí k městu, neboť již před dvěma dny jízdní 
posel navštívil niského fojta a představeného zdejšího 
duchovenstva a ohlásil jim významnou návštěvu vévody 
Mikuláše. Přesto se nedůvěřivě zeptal: ,,Kdo jste a co vás 
vede do našeho města?“ Otázka byla celkem zbytečná, 
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protože se jednalo o předem dohodnutou návštěvu 
a i z malé šperhýrky bylo možno vidět významného, 
důstojně vzhlížejícího muže s přilbou na hlavě. Ale muži 
z jeho doprovodu neskrývající meče, sekyry, luky, štíty 
a jiné zbraně budili oprávněný respekt a obavy. Odpověď 
byla stručná a rázná, aby odradila tazatele od dalších 
zbytečných dotazů: ,,Přijíždí Jeho Milost sám vévoda 
Mikuláš, otevřete bránu a nezdržujte nás!“ Okénko se 
rychle zavřelo a vzápětí zaskřípala masivní vrata. Vévodův 
průvod vjel do města.

Jezdci se zastavili na obdélníkovém náměstí 
a rozvinuli své řady kolem vévody. Zanedlouho již přicházel 
průvod zástupců města v čele s fojtem a zástupcem 
vratislavského biskupství. Uvítací obřad netrval dlouho, 
vévoda s doprovodem objeli dokola náměstí a vydali se 
směrem k městskému hradu. Mezi přízemními dřevěnými 
domy je zaujalo několik stavení z cihel vezděných mezi 
trámy až do prvního poschodí. Na hostech byla patrná 
únava z cesty a potřeba si odpočinout. Najednou se 
z vedlejší úzké uličky, zasypané různým harampádím, 
objevil muž oblečený do vlajícího kabátce a rychlým 
kulhavým krokem si to zamířil přímo ke koni nesoucího 
vévodu. Mikuláš viděl, že chudák s rozcuchanými vlasy má 
jednu nohu od kolena dřevěnou. Stačil rychle vykřiknout: 
,,Vaše Milosti, jsem bojovník těžce raněný v bitvě na 
Moravském poli. Přišel jsem tam o nohu, žiju bídně. 
Prosím o pomoc v nouzi. Smilování.“ Rychle však přiskočili 
dva biřici, nešetrně uchopili žebráka pod pažemi a odtáhli 
ho od průvodu zpět do uličky, ze které vyšel. Hostitelé 
spěšně oslovili Mikuláše, aby odvedli pozornost od muže 
prosícího o almužnu.

Vévoda poslouchal fojtovu řeč, a pak vyslechl i kněze 
od dvora vratislavského biskupa, ale obraz postiženého 
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muže se mu neustále vracel před očima. V duchu si kladl 
otázku: ,,Byl to opravdu bojovník z bitvy u Suchých Krut? 
A jestliže ano, na čí straně bojoval? Lhal nebo mluvil 
pravdu?“ Přistihl se, jak málo vnímá hlasy určené právě 
jemu. Pohled prosebných očí byl příliš silný, hlas úpěnlivý, 
ale ne drzý.

Skupina se zastavila před rozestavěným kostelem. 
Na první pohled bylo zřejmé, že honosnější stavba má 
nahradit dosavadní bílý kruhový kostel. Bude mnohem 
větší, působivější a vznešenější. Kněz pokynul vévodovi 
směrem ke vchodu do svatyně a zůstal překvapen stejně 
jako ostatní, když Mikuláš vyslovil přání, aby se mohl 
modlit o samotě. Vstoupil dovnitř, poklekl před oltářem 
a hlavu složil mezi dlaně rukou opřených o klekátko. 
Zavřel oči a myslel na svého otce Přemysla, jeho snahy 
o vybudování silného přemyslovského státu. Vybavil se mu 
obraz českého krále poraženého vinou vlastních zrádců 
a potupeného, ležícího na zemi u nohou vítězů bitvy. Jako 
ostrý meč projela jeho synovským srdcem vzpomínka na 
osudný srpnový den roku 1278. Tady, daleko na severu, 
se poklonil památce otce a slíbil si, že bude stále a všude 
věren jeho odkazu. Ani si neuvědomoval, jak dlouho klečel 
v rozestavěném kostele. Venku na něj již netrpělivě čekali 
hodnostáři města a vratislavského biskupství.

Konečně se všichni seřadili do průvodu a směřovali 
k městskému hradu za náměstím. Kopyta koní klepala 
o říční oblázky zpevňující úzkou ulici. Kolem zdí domů 
postávali zvědaví obyvatelé města zaujatí nezvyklým 
průvodem, nad kterým se ve vzduchu vznášel vévodův 
praporec. Když se brána kamenného hradu uzavřela, 
dav lidí se pomalu rozcházel. Někteří z nich si ještě 
v hloučcích vzrušeně povídali o tom, koho vlastně viděli, 
jak byl kdo oblečen, přičemž jejich obdiv patřil také bohatě 
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vystrojeným koním.
Poslední paprsky zlatého slunce laskaly střechy 

a nad nimi se vyvyšující věžičky biskupského města. 
Vévodu po otevření okna pokoje pohladil po obličeji svěží 
vzduch, který rychle vystřídal zatuchlou pachuť nevětrané 
místnosti. Prošel se kolem stěn ozdobených koženými štíty 
a stojany s lukostříly a kušemi. Odložil koženou kazajku, 
s chutí uvolnil pás s kovovými ozdobami a unaven usedl 
do vyřezávané lavice. Ruce položil na opěradla, slastně 
natáhl nohy, hlavu zaklonil dozadu a zavřel oči. Konečně 
se dočkal vytoužené chvíle odpočinku o samotě.

Ani si neuvědomoval, jak dlouho seděl se zavřenými 
víčky, když ho náhle vytrhl zvuk dřevěného klepadla. 
Sluha oblečený v jeho barvách oznámil, že přináší 
konvici uherského vína a pohár. Postavil vše na hranatý 
stůl a s úklonou odešel. Neušel za dveřmi ani pár kroků, 
když zevnitř místnosti zaslechl řinčení plechové konvice 
i poháru a vzteklý hlas vévody: ,,A oni mi pošlou právě 
to uherské. V poslední době jsem si ho užil až dost, teď 
na něj vůbec nemám chuť.“ Na podlaze se válela konvice 
v kaluži rozlitého vína a pohár se pomalu kutálel, až narazil 
na truhlu. Snaha hostitelů ucít Mikuláše dobrým vínem 
jím byla chápána jako provokace připomínající vévodovo 
zajetí a pobyt v Uhrách po nešťastné bitvě na Moravském 
poli. Bylo to příliš ponižující, a tak trvalo dost dlouho než 
ho přešel nával hněvu a zlosti. Místnost se štíty a zbraněmi 
se pomalu ponořila do šera, začala se neodbytně hlásit 
únava celodenních zážitků z cesty i příjezdu do Nisy. Bylo 
třeba ji překonat a dobře si promyslet postup jednání 
a svá stanoviska na příští den.

Návštěva města vratislavských biskupů měla zlepšit 
vévodův vztah s biskupem Tomášem II. Mikuláš se sice 
snažil udržet si jeho přízeň a podporu, ale biskupské 
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požadavky na něj se mu zdály přehnané. Na druhé straně 
přihodil při svém rozhodování na misku vah svůj zájem 
o podporu šlechticů Opavska i osobní přátelství knížete 
Kazimíra Opolského. Také přemýšlel nad pravděpodobnou 
nevolí pana Oty z Linavy. Vévoda stál u otevřeného okna 
a jeho nitro se zmítalo neklidem. Bylo nutno si utřídit 
a srovnat prožité dojmy posledních dnů. 

Za městem zlátla oblaka mírně ozařovaná 
zapadajícím sluncem a do krajiny se rozléhal křik rychle 
létící skupiny rorejsů. Najednou se v něm rozhostil 
uklidňující pocit povznesení se nad běžné starosti. Jakoby 
nad městem zazněla vznešená hudba a její krásné tóny 
souzněly s přírodou. V Mikulášovi převládl harmonický 
pocit, že přece jen dokáže splnit svůj nelehký úděl pána 
země opavské. Zdálo se mu, jak letí prudce jako ten rorejs 
a sám si určuje rychlost a směr letu. Nad Nisou již zářily 
hvězdy na temném nebi, když vévoda unaven klesl na 
tvrdé lůžko a pevně usnul. Spánek však nebyl úplně klidný, 
bylo horko a kožešinová přikrývka se ocitla na zemi pod 
otevřeným oknem.

Po slavnostní bohoslužbě v niském kostele 
pokračovala jednání, tentokrát v hrádku vratislavských 
biskupů. V zasedací místnosti usedl do křesla 
vévoda Mikuláš obklopen skupinou svých nejbližších 
a naproti němu při protější stěně kněz Pavel pověřený 
zastupováním biskupa. Zahajovací ceremoniál byl 
vystřídán přednášením věcných argumentů a požadavků 
vznesených proti Mikuláši: ,,Při vší úctě k opavskému 
vévodovi musíme vznést námitky proti řádění a škodám, 
které v naši vratislavské diecézi působí svými výpady, 
nájezdy a řáděním kastelán hradu Edelštejna pan Ota 
z Linavy, příslušník jeho šlechty. Poškodil majetky nejen 
našeho biskupství, ale též na vesnicích a městečkách, 
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které neleží na území diecéze olomoucké. Křivdy, krádeže 
a ničení nám nedovolí o takových nepravostech a násilí 
mlčet. Neklid, strach a obavy z dalších nájezdů stále trvají. 
Výpady z těžko dostupného horského hradu Edelštejn do 
naší roviny musí být ztrestány a úplně zastaveny. Žádáme 
pokorně Vaši Milost o sjednání nápravy. Věříme, že se jí 
tady dnes dočkáme a v zemi nastane opět klid a pořádek.“

V nastalém tichu se oči všech účastníků jednání 
soustředily na tvář vévody Mikuláše. Ta zůstala vážná 
a ani trochu neprozrazovala, co pán země opavské, k níž 
Edelštejn náležel, odpoví. Vzpomněl si na královské 
vystupování svého otce Přemysla a s důstojností a klidem 
odpověděl: ,,Slyšel jsem stížnosti ze strany vratislavského 
biskupství a jsou nám známy škody způsobené nájezdy 
pana Oty z Linavy. Nestrpíme žádné násilí, krádeže 
a nepravosti kdekoliv, tedy ani na území vaší diecéze. 
Zabráníme tomu a vzniklé škody viník napraví. Rozhodli 
jsme se a prokazujeme tímto dobrou vůli řešit škody 
a sjednat nápravu. Proto ustanovujeme, aby došlo 
k předání hradu Edelštejna i s jeho podhradím vratislavské 
diecézi. Necháme o svém rozhodnutí vystavit listinu 
potvrzenou mnou a přítomnými svědky. To budiž důkazem 
naší snahy o pořádek v naší zemi. Budeme rozhodně 
a přísně trestat viníky a napravovat křivdy.“

Krátký, ale rozhodný projev vévody učinil na všechny 
velký dojem. Své překvapení neskrývali ani zástupci 
biskupa. Nedošlo k rozepřím, hádkám ani k vzájemnému 
napadání. Bylo dosaženo vrcholu niského jednání 
a středem obdivu se stalo moudré a nečekané rozhodnutí 
Mikuláše. Převládla dobrá nálada a radost, že konečně 
nastane klid. Příští den si družina vznešených hostů 
prohlédla biskupské město Nisu a ještě před polednem je 
opustila, nechávajíc město v dáli za sebou.
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V évo da  v  K r n ov ě

Do Mikulášovy mysli se po cestě stále vracely 
vzpomínky na jednání uplynulých dnů. Pomalu 

se usazovaly dojmy ze setkání s hodnostáři i z krátkých 
projížděk ulicemi a návštěvy kostela. Po půlhodině 
jízdy byl vydán pokyn ke krátké přestávce. U cesty stála 
skupina starých lip nabízející stín před poledním sluncem 
a možnost krátkého odpočinku. Koně, kteří se dostali 
do pravidelného tempa, dávali hlasitým frkáním najevo 
neklid z nenadálého přerušení jízdy. Vévoda si ještě 
jednou dopřál možnost ohlédnout se zpět na město 
v rovině, z něhož vyčnívala nad hradby a domy silueta 
rozestavěného kostela, a poté se usadil pod košatou lípu. 
Příjemný pobyt ve stínu stromů však netval dlouho, bylo 
třeba pokračovat v jízdě jeho Opavskou provincií. 

Po pravé straně cesty se stále více přibližovaly 
zalesněné kopce jesenického podhůří. Vévodův rádce 
upozornil na vysokou horu zvedající se nad okrajem 
roviny. I z dálky byla vidět místa zbavená stromů, kde 
horníci pod zemí kutali zlato uložené ve zlatých žilách. 
Drahý kov posiloval postavení země a zvyšoval význam 
pomezí Opavské země. Aby ho i nadále přibývalo, bylo 
nutno zajistit klid a bezpečnost. A k tomu jistě přispěla 
i jeho niská jednání.

Hladové žaludky dávaly najevo, že se blíží čas oběda. 
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Předvoj jeho družiny již před dvěma dny zajistil přijetí 
a pohoštění na pevném hradě založeném uvnitř hradeb 
města Prudníku panem Vokem z Rožmberka. Jezdci 
obdivovali mohutnou válcovou věž, která měla nahoře 
dřevěné podsebití. Po příjezdu na hrad a usednutí v síni 
se ke spokojenosti všech objevily na stolech pokrmy ze 
zvěřiny a poháry s nápoji.

Následná prohlídka Prudníku netrvala dlouho 
a vévodův průvod v odpoledních hodinách vyjel 
z města východním směrem. I přestože okolní krajina se 
zvyšujícími se kopci přímo vybízela k pobytu, bylo nutno 
pokračovat směrem k městu Krnovu. Cesta se zúžila a byla 
obklopena vzrostlými keři a stromy, a tak bylo potřeba 
zvýšit pozornost, neboť v nepřehledném terénu se mohla 
skrývat různá překvapení a nebezpečí. K večeru se před 
nimi objevila říčka přitékající zprava z hor. Muži z přední 
části výpravy vyhledali místo blízké k brodu, vhodné pro 
zřízení tábora a k přenocování. K večeři se tentokrát 
podávaly místo zvěřiny opékané ryby. U plápolajících ohňů 
seděli muži pospolu a okolní hlídky litovaly, že nemohou 
poslouchat zajímavá vyprávění o dobrodružných zážitcích 
z cest.

Dopoledne následujícího dne bylo věnováno 
přípravám na vjezd a návštěvu města Krnova. Všichni se 
snažili, aby výstroj i výzbroj byla zbavena prachu z cest, 
opravena a vyleštěna.

Skupina jezdců kolem vévody Mikuláše, který měl 
na sobě ozdobný plášť se štítem a mečem, se přibližovala 
k hradbám města. Projeli kolem navršených bašt, přes 
most, až stanuli před Horní branou. Všichni s údivem 
pozorovali neobvyklé počínání Krnovanů. Všude kolem 
vládl ruch a shon. Mikulášův průvod se seřadil a po uvítání 
strážemi na malém prostranství před vjezdem do hradu 
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postaveného z trámů, dřeva a kamene se rozestoupil. 
Mikuláš byl vítán zástupy lidí a na nádvoří pak i věrnými 
přívrženci z urozených rodů. Přítomni byli pan Vok z Kravař, 
dále Beneš ze Cvilína, Blud z Jičína, Protiva z Vlkovic a další 
šlechtici. Ke svému velikému překvapení vévoda zahlédl 
mezi přítomnými i nechvalně proslulé rytířské lapky Otu 
a Oldřicha z Linavy, jejichž nájezdy musel řešit v Nise.

Vzápětí vystoupil z pravé strany shromáždění 
muž v dlouhém plášti a vyšel vévodovi vstříc, aby ho 
oficiálně přivítal na půdě města Krnova. Byl to fojt 
Tilman – představený města. Mikuláš seskočil s koně 
a k všeobecnému překvapení s ním začal přímo hovořit. 
Dal tím najevo, jak hluboce si váží statečného postoje 
měšťanů, kteří ho jako první uznali za svého pána, čímž 
na sebe přivolali mnoho nesnází, utrpení i škod. ,,Před 
časem jsme,Vaše Milosti,museli čelit útoku nájezdníků, 
kteří se snažili vniknout do města. Napadli naše stráže, 
zapálili domky před hradbami, pobrali majetek a dobytek 
a nakonec chtěli vniknout branou do města. Divoce mávali 
sekerami a házeli kolem sebe a přes hradby hořící louče. 
Narazili však na náš odpor. Za krátkou dobu se seběhli 
naši lidé, nepustili je do města a hnali je pryč. Některé 
stopy po jejich řádění můžete vidět kolem sebe. Abych 
nezapomněl, na vyvrácená vrata přibili list, ve kterém 
vyhrožují dalšími výpady a tresty za to, že město Krnov 
uznalo vás, pane vévodo Mikuláši, za svého pána.“

Po Tilmanově výkladu věnoval vévoda pozornost 
delegaci měšťanů z Opavy, v jejímž čele byli rychtáři Kraft 
a Winand. Ocenil také jejich, i když dosti opožděnou, 
přízeň. V duchu však stále slyšel Tilmanova slova o nájezdu 
na Krnov a o vyhrůžkách. Cítil, jak se mu do obličeje vhání 
krev a snažil se uklidnit. Na základě papežova rozhodnutí 
nikdy neusedne na český trůn, a přestože je pánem země 
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opavské a měst Opava, Krnov, Hlubčice a Bruntál, ujímá 
se jí obtížně a s pomocí olomouckého biskupa Bruna ze 
Šaumburku. Pomalu se mu daří ovládnout kraj, a teď je 
na půdě města, které ho jako první přijalo a uznalo bez 
výhrad. Zde získal podporu a přízeň a skrze Krnov vstupuje 
do celého Opavska - starého Holasicka.

Mikuláš se znovu obrátil na fojta Tilmana, po 
krátkém mlčení se pousmál, položil mu ruku na rameno 
a pohlédl mu do očí. Pak řekl: ,,Jsem rád, že jste se ubránili 
násilí. Vyřiď svým lidem, že jim moc děkuji za statečnost. 
Postarej se o raněné, o náhradu škod a já slibuji, že vaše 
utrpení nahradím. Pomohu městu, bude vzkvétat, a také 
zbohatne. Zahrnu vás svou přízní.“ Tilman poděkoval za 
vévodova povzbudivá slova a měl dobrý dojem, že pro své 
město a jeho budoucnost učinil správná rozhodnutí.
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H r a d  C v i l í n  s í d l e m  v évo dy

  

Příjemné ranní slunce, jehož paprsky zalévaly vše 
kolem zlatým poselstvem z oblohy - takový byl 

první pocit vévody, když ráno po probuzení otevřel nevelké 
okno místnosti krnovského hradu, v níž celou noc tvrdě 
spal. I kulatá sklíčka zasazená do olova světélkovala a při 
dotyku hřála. Slunečné ráno přispívalo k dobré náladě 
a slibovalo nadcházející příjemný den. Pozdní léto bylo 
laskavé a krásným počasím přinášelo lidem v kraji radost 
ze života.

Po deváté hodině opustil Mikulášův průvod 
kamenné zdi chránící městský zámek. V doprovodu 
fojta Tilmana a několika dalších mužů zastupujících 
měšťany i církev pomalu projížděl úzkými uličkami města 
a rynkem vyměřeným asi před čtyřiceti lety. Byl obestaven 
hrázděnými domy kupců a řemeslníků, kterým byly 
panovníkem uděleny výhody jako nově přišlým kolonistům 
z Němec a Flander. Pravidelné obdélníkové náměstí bylo 
větší než starší tržiště původního Kyrnowa, které leželo 
blíže ke kostelu. Během krátké projížďky od zámku 
k hradbám se nashromáždilo mnoho lidí projevujících 
zájem vidět syna českého krále. Taková příležitost se jim 
za život už zřejmě nenaskytne. Zástupci města vyprovodili 
vévodův průvod až k bráně, z níž vedla cesta do Opavy. Fojt 
Tilman poděkoval za návštěvu města i přízeň, kterou mu 
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Mikuláš projevil a popřál všem jezdcům šťastnou cestu 
a boží ochranu pro příští dny.

Nejeli moc dlouho. Po překročení brodu přes 
řeku Opavu se skupina přiblížila k zalesněnému kopci 
zvedajícímu se východně od Krnova. Po levé straně 
protékala řeka se starobylým názvem Opa, pocházejícím 
od dávných předchůdců, kteří zde žili ještě před kmenem 
Holasiců. Lidé tehdy pojmenovali říční tok jednoduše 
Opa, což znamenalo voda. Zadní část kopce Cvilína se 
snižovala a přes sedlo mezi ním a vyvýšeninou vedla úzká 
zpevněná cesta. Po ní jeli jezdci lesem a poněkud dolů, 
až přijeli k hlubokému příkopu vytesanému ve skále. Před 
nimi stál na kopci kamenný hrad Cvilín. Museli ho trochu 
objet, než se dostali k náspu, kde přes příkop po dřevěné 
lávce vedla cesta k hradu. Z jižní strany stál uprostřed 
kamenný pilíř a o něj se opírala zvedací lávka, která měla 
zabránit vstupu nezvaných hostů. Dnes byla dole, neboť 
hrad se nacházel v rukou vévodské posádky. Dříve byl 
v majetku rodu Benešoviců, kteří přišli z Čech ve službách 
českých panovníků. Avšak po zradě Beneše ze Cvilína 
a Miloty z Dědic se stal Cvilín hradem vévodským. Beneš 
byl za zradu potrestán krutou smrtí upálením ve věži 
královského hradu Veveří u Brna.

Celý zbytek dne věnoval vévoda a jeho doprovod 
ubytování a seznamování se s hradem, jeho obrannými 
prvky a posádkou. Vévoda sídlil v poschoďovém hradním 
paláci na nádvoří, který stál naproti brány a měl po 
levé straně obranný bergfríd1. Byl rád, když zůstal sám 
v prostorné místnosti s krbem. Přistoupil k oknu a pohlédl 
do krajiny, nejdříve klesající k řece, a pak se jen mírně 
zvedající k severu. Poněkud nalevo uviděl malou vesnici 
s dřevěnými chalupami, která stoupala nad řekou. Byly to 

1 Samostatně stojící věž ve středověkém opevnění.
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Bližčice, ves uvedená v královské listině jeho otce Přemysla 
Otakara II. v roce 1262, v níž přidělil městu Krnovu do 
obvodu čtyři okolní vesnice, aby posílil jeho význam 
a majetek o příjmy plynoucí z jejich správy. Šlo o Kostelec, 
Chomýž, Bližčice a Chařovou. Král štědře podporoval 
svá města po obvodu státu. I tady, daleko na východ od 
Pražského hradu, se Mikuláš setkával s moudrými skutky 
svého otce. Vzpomínal na něj s vděkem na hradě, který 
je teď jeho dočasným sídlem a poskytuje mu ochranu 
v Opavské zemi. Vybavily se mu také vzpomínky na další 
své předky. Najednou si uvědomil, že i jeho děd, český král 
Václav zde zanechal stopy, když za svého panování vydal 
dne 27. dubna roku 1240 královskou listinu, v níž na prosbu 
své matky, královny Konstancie, věnoval nově založenému 
klášteru v Tišnově újezd v zemi holasické zvaný Kyrnow 
se všemi vesnicemi, poli, zvěří, lesy, řekami a dalším 
příslušenstvím. Kraj kolem řeky Opavy byl osídlen už před 
druhou kolonizací novými osídlenci ze západu. Své jméno 
získal újezd zřejmě podle největší opevněné osady ležící 
na obchodní cestě vedoucí z jihu, z Moravy do severních 
rovin v místě, kde obchodní cesta překračuje dvě řeky. 
Král Václav vyhověl žádosti své matky Konstancie, aby dar 
sloužil k modlitbám za spásu duše jeho zemřelého bratra, 
moravského markrabětě Přemysla.

Vzpomínky na památku svých předků posílily vévodu 
v odhodlání pokračovat v jejich snahách o upevnění moci 
českého státu i zde, daleko od Prahy. A jedním z jeho měst 
je Krnov, který mu zůstal věrný, když mu v cestě k ovládnutí 
Opavska kladli nemalé překážky královna vdova Kunhuta 
sídlící na Hradci u Opavy, její milenec Záviš z Falkenštejna, 
a dokonce i bratr Václav. S těmito myšlenkami naplnit 
i tady své poslání uléhal vévoda Mikuláš ke spánku na 
pevném hradě Cvilíně.
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P o svát n é  m í sto

Následující dny věnoval vévoda se svým 
doprovodem odpočinku, a také promyšlení 

dalšího postupu při upevňování moci v kraji kolem řeky 
Opavy. Mikuláš se již seznámil s hradem, blíže poznal 
hradní palác, okolní budovy i hospodářské stavení. 
Svou mohutností na něj zapůsobila vysoká válcová 
věž z lomového kamene, dole ozdobená a podepřená 
kamennými oblouky. Stála vedle silné kamenné zdi a byla 
poslední jistotou a nadějí obránců hradu v případě, že 
nepřítel vniknul do hradu. Blízko ní byla ve skále hluboká 
studna jako nezbytná zásobárna vody v případě obležení. 
Vévoda si se zájmem prohlédl i stáje pro ustájení několika 
koní.

Třetí den svého pobytu na Cvilíně zasvětil Mikuláš 
vyjížďce do rozlehlých lesů jižně od hradu. Skupina vyjela 
hlavní bránou přes hluboký příkop a zamířila po úzké lesní 
stezce doleva. Brzy přijeli k vyvýšenému valu navršenému 
na svahu. Jeden z členů doporovodu řekl vévodovi, že jde 
o prastarý obranný val obklopující kopec, na němž stojí 
cvilínský hrad. Po opevněné stezce projeli dva jezdci, když 
tu se náhle za nimi ozval výkřik a ržání koně. Zvíře zapadlo 
jednou nohou do téměř neznatelné prohlubně, kleslo 
dolů a začalo s naříkáním padat. Ze sedla spadl i jezdec. 
Všichni se rychle shromáždili kolem a s vyděšenými 
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pohledy pozorovali otevřenou zlomeninu nohy a utrpení 
zmítajícího se koně. Půda pod ním se začala propadat 
do neznatelné prohlubně. Kdysi dávno byla pastí pro 
zneškodnění nezvaného vetřelce. Snaha pomoci zvířeti 
byla neúspěšná, trpělo stále víc a víc a jeho zoufalý pohled 
přispěl k rozhodnutí rychle ukončit jeho trápení. Kůň musel 
být utracen, přestože náležel k nejlepším v hradní stáji. 
Mrtvé zvíře bylo pokryto ulámanými větvemi z okolních 
stromů a ponecháno hradním sluhům k pohřbení.

Jezdci bez dalších potíží sjeli dolů k potoku. Zurčela 
v něm čistá voda přitékající od nedaleké vsi Býkov. Jeli 
tiše proti proudu, když najednou jezdec vpředu dal rukou 
znamení, aby všichni zůstali tiše stát. Stádo srn a srnců, 
které stálo opodál však jezdce přesto zaznamenalo, 
přerušilo napájení z vody potoka a rychlým útěkem 
zmizelo v příkré stráni. Jezdci nebyli na lovu, a proto pouze 
pokračovali dál v cestě podél potoka. Na malém lesním 
paloučku dal vévoda pokyn, aby se na chvíli zastavili. 
Slunce ozařovalo stromy i palouk a v okolí se ozýval zpěv 
lesních ptáků. Zvláštní atmosféra zdejší přírody vyvolala 
u všech pokornou úctu. Někteří sňali přikrývku z hlavy 
a všemi smysly vnímali krásu okolního lesa.

Po nějaké chvíli vévoda pobídnul svého koně 
a skupina se opět dala do pohybu. Všichni odbočili doprava, 
až se dostali na hřeben kopce a projeli kolem lomu, 
z něhož byl dobýván kámen na stavbu hradu a okolního 
opevnění. Všichni, lidé i koně, si oddechli, stezka byla 
v těchto místech mírnější. Stáli na vrcholu kopce, který byl 
hustě zalesněn a chvíli jim trvalo, než našli místo bez keřů 
a stromů, z něhož bylo možno si prohlédnout krajinu pod 
kopcem. Koně byli seřazeni a jezdci se dívali dolů do údolí. 
V kotlině pod nimi se sbíhaly dvě řeky přitékající z hor 
viditelných na obzoru a v nejnižší poloze se obklopeny lesy 
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krčily domy, kostel a stavení před hradbami. Bylo vidět 
město Krnov, již dříve podporované Mikulášovým otcem. 

Když se dosyta vynadívali na město i dalekou krajinu 
s horskými hřbety, údolími a vesnicemi, pokračovali v jízdě 
po hřebeni kopce. Stanuli u vyvýšeniny mírně se vlnící nad 
okolím. Nestály u ní stromy a všichni měli dojem, že se ocitli 
na neobvyklém místě, vyzařujícím nějaké zvláštní, těžko 
popsatelné kouzlo. V tom jeden z jezdců, který na Cvilíně 
od mala vyrůstal, vévodovi a ostatním řekl o pověstech 
vyprávějících o tomto posvátném místě, kde kdysi dávní 
lidé uctívali své bohy a sloužili posvátné obřady. I přestože 
nebyly vidět žádné modly ani jiné památky, všichni cítili 
z tohoto místa, kde předkové obětovali bohům, jakési 
zvláštní vyzařování neznámé síly.

Slunce se pomalu sklánělo za jesenické hory 
a vévodova družina mlčky sjížděla zpět východním směrem 
přes sedlo mezi dvěma kopci. Jezdci ještě stále přemýšleli 
o dávných bohoslužbách a o místě, které na ně před chvíli 
i přes jejich křesťanskou víru tak hluboce zapůsobilo. 
Lesní cesta je dovedla jiným vstupem do starého valu 
a za ním k hradnímu příkopu. Vévoda Mikuláš opět spatřil 
hrad, své prozatímní sídlo v Opavské zemi, kterou mu 
svěřil jeho královský otec. Byl rád, že na obranné věži není 
tyč s vlajícím praporcem s obrazem zavinuté střely rodu 
Benešoviců, kteří zradili jeho otce. Vyjížďka do okolních 
lesů a návštěva posvátného kopce s výhledem do okolí mu 
přinesla uvolnění a poklidný spánek, který mu umožnil 
získat další síly. Bude je potřebovat pro vládnutí v Opavské 
zemi. Opět si uvědomil, že přestože nebude nikdy českým 
králem, musí naplnit odkaz svého otce a upevnit království 
i zde, v kraji kolem řeky Opavy. Dny prožité ve městě 
Krnově a na hradě Cvilíně mu budou vždy dodávat sílu 
k rozhodnému jednání se svými protivníky.
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Da r ová n í  l esa  K r n ov u

Skupina čtyř mužů se prodírala pod vedením 
muže zvaného Gotschalk, neboli Hošťálek, podél 

Kobylího potoka do lesa obklopujícího nově osídlenou 
vesnici. Každý nesl na ramenou železnou sekeru zasazenou 
do držadla z tvrdého dřeva. Šlo se jim čím dál hůře, les 
zhoustl a lesní pěšina se pomalu ztrácela, a tak se raději 
ve vedení střídali. Měli s prací v lese bohaté zkušenosti, 
proto byli krnovským fojtem vysláni, aby prohlédli les 
a našli stromy vhodné pro kácení. Dřeva bylo ve městě 
zapotřebí stále více, protože přibývalo domů a byla po 
něm poptávka též při opravě hradeb, bran a věží. Právě 
když šli kolem svahu zarostlého nízkými stromy, ozval se 
silný rachot, lámání větví a dusot nohou. Vylekaní lesníci, 
zvyklí sice na různá překvapení, okamžitě napřáhli ruce 
se sekerami. Brzy jim však bylo jasné, že pouze vyplašili 
stádo s bachyní a selaty. Zvuk utíkajících zvířat rychle slábl 
a bylo zřejmé, že nebezpečí již nehrozí. Muži se dali do 
hlasitého smíchu.

Trvalo několik hodin než došli nahoru, kde rostly 
vysoké ztepilé stromy s mohutnými kmeny. Bylo jich tu 
opravdu hodně, a tak si muži začali při jejich prohlídce 
povídat o tom, co všechno bude možno ze získaných 
trámů, desek, kůlů a silných větví pořídit. Dali se do 
označování nejlepších stromů. Fojt bude mít radost z jejich 
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zprávy a brzy určitě vyšle větší skupinu dřevorubců, aby 
porazila, stáhla na cestu, a pak s pomocí koní dopravila 
pěkně vzrostlé kmeny do města.

V té době hostil fojt Tilman ve svém domě na náměstí 
muže vážené pro jejich zkušenosti a moudrost. ,,Pozval 
jsem vás ke mně do mého domu, abych vyslechl vaše 
rady, jak mám postupovat při využívání dřeva vytěženého 
z našeho lesa, který našemu městu daroval vévoda 
Mikuláš. Je zřejmé, že ho bude dostatek. Ostatně, je ho 
moc zapotřebí. Především musíme pamatovat na stavby 
prospěšné celému městu a jeho ochraně před nájezdníky. 
Je v zájmu nás všech, aby bylo město dobře ochráněno 
a bylo nedobytné. Žijeme uvnitř hradeb a všichni tu máme 
nelehce nabytý majetek. Horší to však bude s dělením 
zbylé části dřeva mezi jednotlivé rodiny měšťanů. Víte 
stejně dobře jako já, jaké spory, hádky a nenávist vznikají 
při dělení čehokoliv. A s dřevem to bude opravdu obtížné 
rozhodování. Mohl bych tak učinit sám, ale vážím si vašich 
názorů a jednám s vámi právě proto, aby vše proběhlo 
v klidu a hlavně spravedlivě.“

Po Tilmanově věcném projevu se nikomu do 
vyjádření svého názoru moc nechtělo. I jejich rodiny měly 
své zájmy, které nikdo z přítomných sice nechtěl vyslovit 
nahlas, ale všichni o nich věděli. Fojt musel několikrát 
zopakovat výzvu, aby přednesli svůj návrh na spravedlivé 
dělení dřeva. Jen pomalu se rozproudila beseda. Po chvíli 
však hlasy čím dál více nabývaly na síle, až nakonec musel 
muž v čele stolu některé okřiknout. Závěrem se přece jen 
všichni dohodli, že by Tilman měl přihlížet k počtu členů 
rodiny, velikosti pozemku a také k tomu, jak která rodina 
prospěla městu a pracovala na jeho opevnění, úpravě 
náměstí a ulic. Bude tedy záležet na samotném fojtovi 
jak moudře si bude při rozdělování dřeva počínat. Sotva 
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tato vzájemná dohoda padla, začal jeden přes druhého 
vyzvedávat zásluhy své vlastní rodiny, aby na to nebylo 
zapomenuto.

Když konečně nastalo ticho, každému z nich bylo 
jasné, že až dojde k přídělům zbytku dřeva, vypuknou 
spory a křik a ještě dlouho to bude dělat mezi rodinami 
zlou krev. Aby došlo k uklidnění, fojt vyjádřil vděčnost 
vévodovi za přidělení lesa městu. Jeden z mužů si přece jen 
neodpustil nerudnou poznámku: ,,Však jsme ho nedostali 
jen tak pro nic za nic. Utrpěli jsme škody za Mikuláše, 
teď je jen napravil.“ Fojt se snažil přítomné uklidnit: ,,Je 
to pravda, ale vévoda nám poskytl odměnu v takovém 
množství, které je pro nás více než výhodné.“

Aby svůj názor podpořil, začal vzpomínat na to, jak 
k darování lesa Krnovu došlo: ,,Víte, že to bylo na sklonku 
roku 1281, když jsem byl pozván do našeho sesterského 
města Hlubčic. Je to pěkné  město, větší než Krnov. Je 
důkladně opevněné, obtéká ho řeka Pština a vstup je 
možný jen dvěma pevnými branami. Do městského hradu 
jsem přijel na pozvání samotného vévody. Nejdříve jsme 
projeli krajinou dost odlišnou od naší, rovinatou, vhodnou 
pro dobré hospodaření. V hradní síni byli tehdy přítomni 
členové rodu Benešoviců - Vok z Kravař a Zbyslav z Kout, 
dále Beneš ze Cvilína mladší, dva muži z rodu Herberta 
z Fulštejna, stolník Jan a komorník Konrád. Setkal jsem se 
také s hlubčickým fojtem Rudigerem a šesti hlubčickými 
měšťany. Po uvítání nám byl ohlášen příchod Jeho Milosti 
vévody Mikuláše. Když usedl, byl vydán pokyn, abychom 
i my usedli do lavic okolo stěn. Protože toto shromáždění 
významných mužů Opavska bylo svoláno právě kvůli 
našemu městu Krnovu, vévodovy oči spočívaly nejčastěji 
na mně. Konečně jsem uslyšel vévodův zvučný hlas: ,,Po 
dokonalém uvážení jsme se rozhodli udělit městu Krnovu 
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dvacet čtyři lánů lesa ze svého zboží zvaného Opavice při 
potoku protékajícím vsí Hošťálkovy za zásluhy jejich, ježto 
mne, když jsem přicházel do země opavské za pána uznali 
a v náhradu za práce a služby prokázané, též za škody jiné, 
které před mým příchodem utrpěli.“2 Moje dojetí bylo tak 
hluboké, že jsem další slova ani moc nevnímal. Jen vím, 
že na závěr dal vévoda pokyn svému kancléři Heinrichovi 
z Fulštejnu, aby se postaral o vystavení náležité listiny 
opatřené jeho pečetí a uvedením přítomných svědků. 
Věřte mi, byl jsem si vědom velkého významu těchto 
chvil pro naše město, tedy i pro vás. Měl jsem ohromnou 
radost, když se Jeho Milost vévoda na mne usmál a poté 
dal pokyn ke slavnostnímu přípitku. Rozproudil se 
hovor ve skupinkách a já jsem se rozhodl ještě jednou 
poděkovat za tento dar městu Krnovu. Pak jsem hovořil 
s hlubčickým fojtem Rudigerem, kupcem, který se hodně 
zajímal o naše město. Hlubčice získaly les již roku 1265, 
kdy král Přemysl Otakar II., otec našeho vévody, jím dal 
severně od města kus lesa. Rudiger s vděkem vzpomínal 
na králův dar a prohlásil, že si moc cení významu lesa 
pro jeho město, dřevo které z něj získává je přínosem 
pro všechny měšťany.“ Tilman si všiml netrpělivosti svých 
posluchačů, a tak své vzpomínky zkrátil: ,,Vévodovu listinu 
jsme obdrželi, opatrujeme ji a vám, protože jste muži 
hodní důvěry, mohu prozradit, že je uložena a uzamčena 
v železné okované truhle na bezpečném místě.“

Fojt poděkoval za účast a zůstal v místnosti sám. Zbylí 
měšťané se rozešli do svých domovů. Už si představovali, 
jak je vylepší, hrázděné zdivo zpevní zdravými trámy.

2 Dnes 24 lány představují více než čtyři sta hektarů.
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P l á šť  svat é h o  M a r t i n a

Sluneční paprsky pronikaly barevnými sklíčky 
zasazenými do okna s lomeným obloukem 

a dopadaly na kamennou dlažbu. Tmavé prostory božího 
stánku se trochu rozjasnily, neboť doposud světlo vydávala 
jen svíce hořící před dřevěným křížem s tělem Krista 
s krvácejícími ranami a trnovou korunou. Změna světla 
vyrušila faráře Ditlina klečícího na klekátku. Byl hluboce 
ponořen do svých myšlenek. Nejdříve se modlil za spásu 
duše krále Přemysla padlého v bitvě na Moravském poli3. 
Věděl, že byl zabit rakouskými rytíři a jejich spojenci, jeho 
tělo zohaveno a potupen jeho majestát. Jeho syn Mikuláš 
udržoval dobré styky s církevními hodnostáři. Přátelil se 
nejen s olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburku, ale 
také se vzdělaným komturem Jindřichem, který spravoval 
opavskou komendu Řádu německých rytířů. Vévodova 
návštěva v Krnově způsobila, že patronátem nad farním 
kostelem svatého Martina se přičiněním Jindřicha stal 
právě jeho řád. Ditlin byl pamětliv Mikulášových slov, aby 
k Bohu stále směřovaly modlitby a prosby za spásu padlého 
krále a jeho předků a aby bylo pečováno i o zvelebení 
kostela. Od 19. září 1281, kdy byl vyhlášen patronát, se 
vévodovo přání k jeho spokojenosti plnilo.

3 Bylo to dne 26. srpna 1278.
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Kněz upřel svůj pohled na obraz svatého Martina ve 
zlaceném rámu na hlavním oltáři. Po modlitbách věnoval 
čas úvahám o odkazu patrona kostela. V příštím kázání při 
mši svaté o něm bude hovořit ke shromážděným věřícím 
Krnovanům. Rozvede symboliku pláště rozděleného 
mečem a poskytnutí jeho části chudákovi. Nejde 
jen o vlastní plášť chránící před nepřízní počasí, ale 
o poskytnutí pomoci každému, kdo ji potřebuje. I chudák 
je člověk a patří mu boží ochrana zobrazená na oltáři 
právě tím nabídnutým pláštěm. V duchu si představoval, 
že jeho slova nebudou po chuti některým měšťanům, 
zvláště těm, kteří se pyšní rychle získaným majetkem 
a jsou známí svou necitlivostí a bezohledností. Jaká slova 
volit, aby zapůsobila na všechny bez rozdílu a vedla je po 
cestě milosrdenství a lásky k bližnímu? Ano, musí hovořit 
laskavě ke všem. Rozhodl se poukázat na dva významy 
poskytování darů potřebným. Na jedné straně vyvolává 
krásný pocit u obdarovaného, kterému pomáhá z nouze, 
ale stejně silně působí i na dárce, protože mu umožňuje 
zažít hřejivý pocit lásky k bližnímu. Bude tak naplněna 
jedna z hlavních částí Kristova odkazu. Všem bude jasné, 
že nezemřel nadarmo, že za nás zbytečně nepodstoupil 
mučednickou oběť. Meditující kněz měl radost z toho, 
jak se mu dobře podařilo najít způsob, kterým by lidem 
příblížil smysl obrazu na oltáři, k němuž se pravidelně 
modlí.

Čas pokročil a Ditlin pocítil v prázdném kostele chlad, 
a proto se rozhodl vrátit na faru. Prošel cestičkou vedoucí 
ze zákristie kolem hřbitovních křížů a byl rád, když otevřel 
dveře fary a mohl vstoupit do místnosti, kde bylo mnohem 
tepleji než v kostele. U stolu seděl kaplan s hostem. 
Uvítal ho slovy: ,,Bůh tě, bratře, opatruj, vítej u nás na 
půdě zasvěcené svatému Martinovi. Jsem potěšen tvou 
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návštěvou na naší faře a potřebuješ-li pomoc nebo radu, 
buď ujištěn, že se ti jí u nás dostane. Jen chvíli počkej, než 
si odložím, a také se trochu ohřeji, protože mé kosti trpí 
chladem a klouby se špatně ohýbají.“

Příchozím nebyl nikdo jiný, než kněz sloužící na vinici 
Páně v kostele minoritů Řádu svatého Františka, stojícího 
za náměstím blízko Opavské brány. Oba služebníci Boží 
společně již delší dobu řešili problémy, které souvisely 
s péčí o duchovní potřeby měšťanů, ale museli se též 
věnovat péči o nemocné a staré lidi. Byl to jeden z úkolů 
Řádu německých rytířů, a také krnovského kláštera 
podporovaného stejně jako fara vévodou Mikulášem.

Dřevěný špitál stojící blízko hradeb potřeboval 
nutně opravu střechy. Ve dvou světnicích zde dožívali lidé 
potřebující pomoc. Řádoví bratři o ně pečovali a snažili 
se je léčit bylinkami a bylinnými mastmi, poskytovali 
jim naději na věčné spasení jejich duší. Kristův poslední 
soud spravedlivě zváží jejich skutky a celý pozemský 
život. A to je posilovalo. Úděl bratří františkánů při péči 
o ně však nebyl lehký a bylo potřeba překonat nejednu 
nesnáz. Neustále zápasili o získávání prostředků pro chod 
klášterního špitálu.

Poslední deštivé měsíce poškodily střechu špitálu, 
projevil se též nápor silného větru. Dřevěné trámy bude 
nutno nahradit novými. Do jedné světnice dokonce při 
dešti zatéká voda. Oba kněží se shodli, že při jednání 
s fojtem o pomoc bude nezbytné postupovat společně. 
Bratři pečují o měšťany a to mu nemůže být lhostejné. 
Protože věděli o snahách mnoha lidí získat co nejvíce 
dřeva pro sebe, dohodli se na společném postupu, 
kterým mohou získat fojta Tilmana na svou stranu. Bude 
to rozhodující pro zajištění dalšího chodu špitálu. Před 
odchodem františkána se Ditlin ještě pochlubil hostu 
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novou, krásně vypravenou biblí. Skloněni nad svatou 
knihou v ní pomalu a opatrně listovali a obdivovali pečlivě 
provedené písmo i krásnou iluminaci. Při loučení se oba 
vzájemně ujistili dobrým výsledkem jednání o dřevo z lesů 
města Krnova.
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K r n ova n é  v ě r n i  k r á lov n ě

Po dnu plném starostí pocítil krnovský fojt Tilman 
touhu podívat se po čase opět do truhlice 

s listinami důležitými pro Krnov. Vydal se do zadní části 
svého domu, přičemž v pravé ruce držel louč, která mu 
svítila na chodbu. Cítil vždy zvláštní vzrušení při vstupu 
do nevelké světnice, v níž na vyřezávaném stojanu 
ležela truhlice s vzácnými listinami a spisy. Louč upevnil 
do stojanu a velkým zdobeným klíčem truhlici otevřel. 
Klíč měl rukojeť ozdobenou většími i menšími oblouky 
uspořádanými kolem středu a svědčil o velké dovednosti 
řemeslníků při práci s kovem.

Po zvednutí víka se objevily listiny a několik listů 
uložených na kožené podložce. Jedna z nich byla vydána 
králem Přemyslem a některé pocházely z kanceláře Jeho 
Milosti vévody Mikuláše. Fojt si je postupně prohlížel 
a jako poslední vzal do rukou listinu vydanou královnou 
vdovou Kunhutou na Hradci u Opavy dne 31. srpna 1279. 
Prohlížel si ji déle, protože na jejím vydání měl osobní 
podíl. Latinský text byl sice pro něj poněkud obtížný, ale 
uměl si v něm najít část, která ho obzvláště zajímala. Před 
očima se mu ukázal řádek, ve kterém bylo uvedeno: ,,ad 
nostrae Maiestatis praesentiam dilectus nobis Thylmanus 
Judex et Uniuersitas nostrum Ciuium de Jegerndorf...“

Po návratu do větší místnosti se mu začaly vybavovat 
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vzpomínky na tehdejší cestu ke královnině dvoru. Pro 
něho, jakožto krnovského fojta, to byla doba velmi 
důležitá. Městská privilegia bylo třeba střežit, a zvláště 
to nejcennější od krále Přemysla Otakara II. z roku 
1262. Po jeho smrti se rozhodl požádat královnu vdovu 
Kunhutu o potvrzení tohoto privilegia. A tak se jednoho 
rána koncem srpna roku 1279 začalo naplňovat náměstí 
členy delegace a zvědavci. Kolem míst, kde se řadili jezdci 
do Hradce, se stále zvětšovalo pestré shromáždění. 
Nejblíže pobíhaly střapaté a pokřikující děti. Dospělí 
přihlíželi s velkou zvědavostí a polohlasem upozorňovali 
své sousedy na fojta a statnou postavu muže středních 
let, který s ním hovořil. Byl oblečen do kožených nohavic 
a kabátce. Kolem boku a přes rameno měl upevněn 
řemen, pevně k tělu přiléhající nevelkou torbu uzavřenou 
několika řemínky. Starý žebrák, belhající a opírající se 
o sukovitou hůl, vysvětloval všem kolem, že tam uvnitř 
je asi opatrována královská listina pro Krnov, zaručující 
městu jeho práva. Bůhví odkud to věděl, byl spokojen 
s tím, jak mu lidé naslouchlali.

Tilman mávnul rukou a netrpěliví jezdci vyjeli 
k Opavské bráně. Na tento okamžik čekal i kulhající žebrák. 
Bleskově vytáhl zpod ošuntělého kabátu tmavou píšťalu 
a začal na ni hvízdat odrhovačku známou po hospodách. 
Poselstvo projíždělo vesnicemi, v nichž se sbíhali sedláci, 
překvapeni zvláštní podívanou. Brzy za nimi zůstalo 
Úvalno i staroslavné Holasovice. Po průjezdu Jaktařskou 
bránou v Opavě se cítili unaveni, a tak se s chutí zastavili 
v hospodě před Hradeckou bránou, aby svlažili svá hrdla. 
Uvnitř se rozproudil živý rozhovor a všichni spokojeně 
popíjeli, když tu najednou se obsluhující černovlasá 
šenkýřka v jedné chvíli opatrně rozhlédla a když zjistila, že 
není sledována, sklonila se k fojtovi Tilmanovi a rychle mu 
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sdělila zprávu o chystaném přepadení při brodu přes řeku 
Moravici. Mezi lapky se totiž rozšířila zpráva o krnovské 
delegaci vezoucí královně bohaté dary ze zlata. Tilman 
ženu nenápadně odměnil stříbrňákem a mírně pokynul 
hlavou na znamení díků.

Odpočinuti a osvěženi vyjeli krnovští do volné 
krajiny. Cesta se svažovala dolů, až se objevila věž 
Hradce. Mraky kolem slunce se začaly rychle zvětšovat 
a tmavnout, až se náhle zablýskalo, zahřmělo a poté 
spadly první kapky deště. Při překonávání brodu byli muži 
už promoklí, ale neustále bedlivě pozorovali keře kolem 
řeky. Ve vodě koně zpomalili a když začali vystupovat 
na protější břeh, ocitli se najednou v obklíčení tlupy 
zarostlých chlapů. V jejich rukou byly vidět nože a kyje. 
Krnovští byli v ohrožení, ale měli velkou výhodu, že byli 
na koních a navíc měli odvahu a odhodlání se ubránit. 
Došlo k prudké potyčce, přičemž středem zájmu lupičů se 
stal muž s koženou torbou. Doráželi na něj čtyři útočníci, 
snažili se ho zranit a shodit koně. Šarvátka však najednou 
překvapivě skončila a útočníci se rychle stáhli zpět, neboť 
od Hradce se objevili ozbrojenci z Kunhutina hradu, kteří 
vyjeli Krnovským vstříc. Přepadení dopadlo nakonec pro 
Krnovské vcelku dobře, nikdo nebyl vážně raněn, a tak 
bylo obvázáno několik lehčích ran, a pak se jezdci společně 
vydali k hradu.

Po uvedení do hradního sálu chvíli čekali až zprava 
za zvuku trubek slavnostně vstoupila královna Kunhuta 
se svým doprovodem. Na její vyzvání vystoupil fojt, 
pozvedl ze stříbrného podnosu zlatý šperk a věnoval 
ho královně jako dar města Krnova. Pak ukázal Kunhutě 
i všem přítomným listinu se zavěšenou pečetí. Vzdal hold 
české královně, poděkoval za její laskavost a moudrost 
a požádal ji o potvrzení všech práv udělených městu jejím 
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zesnulým manželem. Páže převzalo Přemyslovu listinu 
a podrželo ji před očima královny. Ta oslovila delegaci, 
poděkovala za dar i hold, který ji vzdali. Zdůraznila, že má 
vždy na mysli prospěch svých věrných krnovských měšťanů 
a chce proto podpořit zvelebení města. A jelikož je žádost 
poctivá, pro uctění památky krále Přemysla se rozhodla 
vyslyšet prosbu o potvrzení privilegií. Souhlasné úsměvy 
se objevily i na tvářích mužů královniny družiny. Tvořili 
ji Protiva z Borovska, Kuno z Kunštátu, Milota z Dědic, 
Herbord z Fulštejna, Vok z Kravař, Beneš ze Cvilína mladší 
a jiní. Slunce se sklánělo za obzor, když Krnovští opouštěli 
Hradec a s radostnou náladou se vraceli do svého města.

Fojt Tilman měl zvláštní a slavnostní pocit, když 
přemýšlel o odkazu svého předchůdce Sigfrida, za něhož 
byla roku 1262 vydána první listina. V městské truhle byly 
uloženy důležité dokumenty od krále Přemysla Otakara 
II., královny vdovy Kunhuty a vévody Mikuláše. Jsou 
to svědkové různých osudů ležící poklidně vedle sebe 
a které provází králova tragická smrt na Moravském poli, 
vzájemné spory a hašteření mezi vévodou Mikulášem 
a Kunhutou spřátelenou se Závišem z Falkenštejna.
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Z e m s k ý  s n ě m  n a  h r a d ě  C v i l í n ě

Cvilínský hrad, zvedající se nad důležitou cestou 
spojující Krnov, Opavu a Hradec byl oblíbeným 

Mikulášovým sídlem,  přestože na něm často přebývat 
nemohl. Jeho zájmy ho zaváděly daleko od hradu. Ke 
konci zimy roku 1283 sdělil jeho zvláštní posel purkrabímu 
Bohdalovi, aby na poslední týden března uvedl hrad 
do náležitého stavu, protože vévoda v něm uspořádá 
sněm Opavské země. Po otevření koženého pouzdra 
uviděl list s adresou ,,Bohdalus burcravius de Czevelin.“ 
Jeho doručení se brzy projevilo na celém hradě. Každý 
z posádky obdržel plno úkolů ke splnění vévodova 
nařízení. Všude se začalo uklízet, opravovat, a také byly 
vydány pokyny k doplnění zásob pro ubytování hostů 
i jejich koní. Bohdal, cvilínský purkrabí, měl v průběhu dnů 
stále dojem, že se vše nestihne, práce jdou pomalu, po 
celé dny proháněl každého ze svých podřízených a sám šel 
ostatním příkladem.

Přiblížil se 23. březen, dlouho očekávaný den a s ním 
zahájení sněmu stavů země opavské. Vévoda Mikuláš 
přijel na Cvilín již několik dnů předem. Věděl, jak obtížné je 
jednání na shromáždění, kde se střetávají zájmy jednotlivců 
i skupin. Rozhodl se postupovat sice rázně, ale tak, aby se 
nikdo ze zúčastněných nestal jeho nepřítelem. Potřeboval 
podporu všech. Během posledních let se přiučil hledat 
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různé cestičky zákulisní diplomacie s využíváním znalostí 
o vlastnostech, nedostatcích a chybách sporných stran. 
Vzpomněl si na loňský rok, v němž se nevyhnul nutnosti 
ukončit problémový spor, který vypukl a kalil dobré vztahy 
mezi měšťany Hlubčic a Řádem johanitů v sousedních 
Hrobníkách. Od časů krále Přemysla Otakara II. drželi 
johanité v Hlubčicích patronát nad farním kostelem. A to 
nebylo po vůli hlubčickým měšťanům, kterým se zdálo, že 
tím zasahují do jejich práv. Vzájemná nevraživost se nedala 
utajit a spor provázený různými vzájemnými schválnostmi 
propukl v otevřené násilné přepadení johanitské komendy 
rozvášněnými měšťany z Hlubčic. Nejenže mnichy zákeřně 
přepadli, ale vydrancovali jejich dům stojící blízko kostela. 
To už bylo i pro klidného vévodu až příliš. Musel vzniklý 
spor mezi dvěma soupeři křesťanské víry utlumit. Jednal 
rozhodně, ale uvážlivě. Ve sjednaném příměří bylo 
dosaženo náhrady johanitům ve výši dvaceti hřiven. 
Obě strany sporu si musely uvědomit, že správa země je 
v pevných rukou a nelze jednat násilnou cestou.

Vévodovi se v předvečer cvilínského zemského 
sněmu vybavila vzpomínka i na další problém, který 
řešil zakrátko po tom hlubčickém. Koncem srpna 1282 
svolal Mikuláš z pověření olomouckého biskupa Bruna 
ze Šaumburku zasedání, které mělo vyřešit a uzavřít 
tahanice mezi světskými a církevními hodnostáři. Ve sboru 
rozhodčích byl za církev olomoucký arcijáhen Friedrich 
a znojemský arcijáhen Oldřich. Ke světským osobám 
náleželi Pardus z Horky, Zbyslav z Kout, Jan z Radkova, Petr 
zvaný Zub, Soběhrd z Želechovic a Protiva z Kunovic.

Jednání tehdy řídil vévoda přísně a s přehledem. 
Výrok soudu byl vydán v listině z 27. srpna 1282. 
V ní olomoucký biskup Dětřich ukládá členům rodu 
Benešoviců, zastoupeným Vokem z Kravař, jeho synem 
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Benešem, Benešem z Branice a Benešem ze Štítiny, 
vzdát se znepokojujících napadání dominia kláštera 
premonstrátů z Hradiště. Na listinu byla zavěšena 
jezdecká pečeť vévody Mikuláše. Den nato bylo dosaženo 
dohody o tom, že Beneš, syn Beneše ze Cvilína, který byl 
popraven na hradě Veveří, se vzdá platu dvanácti hřiven 
ze vsi Býkov, který zatím pobíral on. Úspěšná jednání mezi 
spornými stranami dodávala Mikulášovi velkou naději 
na úspěch zítřejšího sněmu. Ještě před spaním, uklidněn 
svými úvahami, si vzpomněl na svůj první pobyt na hradě 
v roce 1281, na působení svého otce i předků, na tehdejší 
výlet do okolních lesů a návštěvu posvátného kopce nad 
městem Krnovem.

V den zasedání způsobila zatažená obloha, že 
v zasedací síni hradu bylo šero a nebylo příliš vidět. 
V krbu sice plápolal oheň z příjemně práskajících hořících 
polen, ale i přesto bylo nutno rozsvítit několik loučí. Do 
těžkých dubových lavic zasedli zástupci stavů Opavské 
země, a také člen Řádu německých rytířů. Před vévodův 
stolec na vyvýšeném místě předstupovali zástupci stran 
sporu se zdůvodněním svých nároků a postojů. Jednání 
bylo klidnější než si Mikuláš původně představoval. Po 
vyčerpání přednášených návrhů se ujal slova předsedající 
vévoda: ,,Jsem rád, že vámi přednesené projevy se od sebe 
příliš nelišily. Všechny nás spojuje snaha zachovat v zemi 
klid a pořádek. To umožnilo, abychom mohli úspěšně 
vyřešit všechny spory, které nás zatím rozdělovaly. 
Je potěšující, že namísto napadání a násilí zasedáme 
ke společnému jednání. Jeho výsledkem bude mnou 
vydaný list stvrzující platnost smírčích jednání, podle 
mne spravedlivých pro všechny. Mimo již dříve řešených 
sporů bude též stanoveno právo Řádu německých rytířů 
k řádovému lesu zvanému Lubuška. A teď se páni rytíři, 
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než se vrátíte na svá panství, můžeme věnovat odpočinku 
a užívat si pohodu a pohoštění zdejšího hradu.“

Úspěšný cvilínský sněm z března 1283 byl zapsán do 
historie jako „Actum Lobnstn“ podle německého názvu 
Cvilína Lobenstein. 

Den po ukončení zemského sněmu patřil již pouze 
dvěma mužům a jejich služebnictvu. Mikuláš s purkrabím 
Bohdalem si nedali ujít příležitost prožít chvíle odpočinku 
v okolních cvilínských lesích. Sněhu nebylo mnoho a téměř 
jarní slunce posilovalo jejich dobrou náladu. Nepočetná 
skupina mužů na koních a sluhové vybaveni sněžnicemi 
vyšli od hradu jižním směrem. Čerstvé stopy zvěře 
naznačovaly její pohyb lesem. Lovčí Petr, dokonalý znalec 
cvilínských lesů, vedl všechny k malé chýši, dobře ukryté 
na okraji lesa. Věděl, že se blíží doba napájení zvěře. Skryti 
pod stěnou z větví zmlkli a čekali. Naštěstí netrvalo dlouho 
a z protější strany lesa vyšel nejdříve jelen s krásnými 
parohy a za chvíli za ním skupina laní. Vítr vál od zvířat 
k zamaskované chýši, takže neprozradil přítomnost lidí. 
Zvířata prošla paloukem a pomalu sestupovala sněhem 
k potoku. Vévoda a jeho doprovod je ještě chvíli pozorovali, 
a pak se vydali cestou doleva, přiblížili se k potoku, dále 
od místa, kam směřovala zvěř. Najednou Petr zvedl ruku 
a ukázal k modré obloze. Nad nimi kroužili dva orli sledující 
svou kořist na zemi. Bohdal se chopil vhodné příležitosti 
a pochlubil se bohatstvím zvěře ve zdejších lesích: ,,Vaše 
Milosti pane vévodo! Sám jste se přesvědčil, co všechno 
nabízí naše lesy. Až příště navštívíte náš hrad, rádi bychom 
na vaši počest uspořádali krásný vévodský lov. Bude to 
pro nás velká čest.“ Mikuláš se pousmál a poděkoval za 
pozvání: ,,Přede mnou je mnoho různých neodkladných 
úkolů, musím často cestovat. Neslibuji vám to, ale budu-li 
mít možnost, rád si v cvilínských lesích zalovím.“
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Během hovoru se dostali k malému rybníku 
napájenému potokem Hořinou. Tam už na ně čekali tři 
muži. Pro hosty měli připraveno pohoštění z čerstvě 
upečených ryb. Prostydlí se ohřívali u ohně. Po dobré 
svačině se výprava obloukem vydala k hradu. Po návratu 
na Cvilín vyslovil vévoda spokojenost s lesním výletem. 
Když opouštěl hrad, byl přesvědčen o úspěchu cvilínského 
zemského sněmu, cítil, že se vydařil a splnil svůj účel. Na 
hrad i blízké město Krnov mu zůstaly příjemné vzpomínky, 
které posilovaly jeho vnitřní přesvědčení o splněném 
poslání v Opavské zemi.
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K r á lov n a  Ku n h u ta  a  Z áv i š            
z  Fa l k e n št e j n a

Knot zaprskal a upozornil tím na nutnost rozsvítit 
další z řady svící stojících na nízkém stolku. Už 

jich dohořelo několik, ale královna Kunhuta se stále 
nemohla rozhodnout ukončit své rozjímání o sobě. 
Dlouhá večerní bouřka ji rozrušila natolik, že se spánek 
nedostavoval, naopak jak slábly záblesky a vzdaloval se 
zvuk hromu, kapky deště bubnující na okno přinášely 
na mysl úvahy o životě v posledních letech. Nebyl vůbec 
klidný, jak by se zdálo u osamělé královny vdovy. Několik 
měsíců od svatého Rocha, dne smrti manžela, byla násilím 
i se synem Václavem zavlečena na pevný kamenný hrad 
Bezděz. Ještě teď se ji dělalo mdlo při vzpomínkách na 
ponížení a bezmocnost ve studených a nepřívětivých 
místnostech vězení. Ještě více ji bylo líto syna Václava, 
který byl už předtím zadržován v cizině, v Žitavě, v Berlíně 
a ve Špandavě.

Teprve když se blížil konec jara roku 1279 mohla se 
vrátit z násilného zadržení zpět do Prahy. Tehdy najednou 
nevěděla, jak si počínat dál. Všimla si osob pohybujících se 
kolem ní a pochopila, že sice opustila Bezděz, ale je stále 
pod dozorem a každodenní nejistota ji děsila. Nevěděla, 
z které strany může přijít nebezpečí. Rozhodla se pokusit 
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se o chytrý únik někam pryč, kde by si mohla uchovat svou 
nezávislost, svobodu a klid.

Jednoho večera dostala spasný nápad a věřila, že se 
jí ho podaří i uskutečnit. Ve Znojmě leží ostatky manžela 
Přemysla, zrazeného na Moravském poli. Nikdo ji nemohl 
zabránit, aby se postarala o jejich důstojné uložení a mohla 
se u něj modlit za spásu jeho duše. Králův syn Mikuláš 
byl jako velitel poraženého jezdeckého oddílu zajat a byl 
vězněn v Uhrách. Jedině ona se může ujmout péče o tělo 
zemřelého Přemysla. Ostatně, nikdo ani přesně nevěděl, 
jakým způsobem je ve znojemském klášteře uloženo a jak 
je o ně postaráno.

Královnino zdůvodnění výjezdu z Prahy se zdálo těm, 
kteří o ní rozhodovali, přijatelné. Malý průvod několika 
vozů se vydal na cestu přes kopce na jih Moravy, až 
nakonec dorazil do Znojma. Brzy se však projevil skutečný 
záměr Kunhuty. Její malý dvůr opustil Znojmo a vydal se 
na další cestu, tentokrát na sever. Věděla o pevném Hradci 
nedaleko Opavy. Jako pán Opavské země byl sice uváděn 
její nevlastní syn Mikuláš, ale kdoví kde teď vlastně je, 
v které uherské pevnosti je držen. Hradec považovala ve 
své situaci za vhodné sídlo pro opuštěnou královnu. Je 
daleko od Prahy, od různých úkladů a nečekaných úskoků. 
Nyní, když již uběhl rok od jejího příchodu na Opavsko, se 
zde na opevněném vrchu na Hradci cítila mnohem lépe.

Když zaprskala další svíce, uvědomila si důvod, 
který ji přivedl k dnešnímu rozjímání. Viděla, že svíce sice 
prskla, ale nedohořela, ve vosku byl kousek zataveného 
dřívka. Musela si přiznat, že návrat vzpomínek nebyl 
způsoben žádnou náhodou. Již několik posledních večerů 
se snažila najít nejrozumnější řešení situace, jejíž kořeny 
sahaly do konce roku 1280. Tehdy k ní na Hradec přišel 
dvacetipětiletý Záviš z Falkenštejna - rytíř proslulý svým 
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zjevem, dobrodružným chováním a zvláštní přitažlivostí. 
Náležel k předním mužům rodu Vítkovců z jižních Čech. 
O věhlas rodu se přičinil již jeho otec Budivoj, měl také 
podíl na založení hradu Krumlov.

Brzy se u Kunhutina dvora prosadil, získal si část 
dvořanů a postupně i přízeň samotné Kunhuty. A ona si teď 
uvědomovala, že se jí zalíbil muž o deset let mladší, který 
si získal její důvěru a přízeň. Poznala, že její náklonnost 
vůči němu se začala měnit v lásku. Záviše z Falkenštejna 
jmenovala hradním purkrabím a jejich vzájemný vztah se 
stával čím dál tím více zřejmým i ostatním. Kunhuta se 
cítila ještě v plné síle,  a navíc již několik let neměla blízký 
vztah s mužem. Záviš pro ni byl velmi přitažlivý a ona si 
uvědomovala, jak často se musí přemáhat, aby mu zcela 
nepodlehla. Zatím dokázala odmítnout náznaky zájmu 
o návštěvu její komnaty, ale sama měla v skrytu duše 
obavy z chvíle, kdy mu již neodolá. Rozvažovala jak dál. Na 
jedné straně byla sílící láska k téměř démonickému muži, 
který sídlil pod stejnou střechou jako ona, ale na druhé 
straně si uvědomila, že si mnozí všímají jejich vzájemné 
lásky a různým způsobem dávají najevo svou nelibost. 
Co je asi k tomu vede? Ať se tomu bránila jak chtěla, 
musela připustit, že Závišovy činy v minulosti přispěly 
k pádu a nešťastnému konci jejího manžela Přemysla. Byl 
to právě on, kdo stál v čele vzbouřených Vítkovců, které 
musel král potlačit silou. Ale hlavně, Záviš z Falkenštejna 
svým jednáním náležel do tábora králova protivníka 
Rudolfa Habsburského. A to byla opravdu zrada na jejím 
manželovi. Navíc rok po jeho smrti se Záviš znovu postavil 
do čela svého rodu a vedl útok ozbrojenců na královské 
město Budějovice. U šlechty byl prostě zrádcem.

Královna Kunhuta usnula až nad ránem, kdy se 
do její komnaty pomalu blížil rozbřesk. Svíčky vyhasly 
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a únava ji přemohla. Takovýchto večerů prožila v poslední 
době několik. I přes všechna proti, která ji přicházela na 
mysl, její sympatie a láska postupně začaly převažovat 
a stále více se přikláněla na stranu Záviše z Falkenštejna. 
Nakonec mu neodolala a on se stál nejen purkrabím, ale 
též jejím milencem. Jejich neskrývané soužití vyvolávalo 
nevoli a nesouhlas. Královna ztrácela sympatie a i nejbližší 
dvořané odsuzovali skutečnost, že v královnině loži 
nahradil Přemysla zrádce, který se přičinil o jeho pád 
a smrt.

Vztah Kunhuty a Záviše vyvolával stále větší odpor. 
Podpora řady knížat byla ztracena, neboť všem byla zřejmá 
Závišova touha po moci prostřednictvím královnina vlivu 
u dvora jejího syna Václava, českého krále. Kolem roku 
1282 povila Kunhuta Závišovi syna Jana z Falkenštejna, 
který byl rovněž zván Ješek.4

4 Později se Jan z  Falkenštejna (asi 1282 - po 1337) stal komturem 
Řádu německých rytířů.
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K r á lov n i n  n áv r at  d o  P r a h y

Život královny Kunhuty na Hradci se vyznačoval 
všedním každodenním rytmem. I přes svou 

lásku k muži plnému síly, kterého někteří považovali za 
spřeženého se samotným ďáblem, přes mateřskou péči 
o jejich společného syna Jana, se Kunhutě stále více 
stýskalo po jejím synovi Václavovi, který v sobě nosil 
kromě její krve i krev jejího manžela Přemysla Otakara II. 
Od doby jejich věznění na Bezdězu se pořádně neviděli 
a přes všechny nepředvídatelné životní zvraty její cit 
k synovi nikdy nevyhasl. Václav mezitím usedl roku 1283 
na český trůn a ujal se těžkého úkolu vládnout v zemi, která 
vyžaduje silnou ruku. A tak se stalo, že mu jednoho večera 
napsala a poté poslala dopis vyjadřující její mateřskou 
touhu po vzájemném setkání a odpuštění. Nebyla si vůbec 
jista výsledkem své žádosti, aby ji i po svatbě se Závišem 
z Falkenštejna vzal laskavě na milost. Tajně doufala v jeho 
synovskou lásku a v to, že omilostní nejen ji, ale i jejího 
nového manžela.

Když se u dvora roznesla zpráva o dopisu z Hradce, 
vyvolala v okolí krále Václava velkou nevoli. Kunhutin 
vztah s vůdcem Vítkovců, protivníků Přemyslovců, byl 
považován za zradu a posvěcení zrady jejího současného 
manžela ve chvíli, která byla pro krále Přemysla nejtěžší 
a nakonec také osudová. Václavovi trvalo delší dobu, než 
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se rozhodl jak s dopisem naložit. Nechal si ho několikrát 
přečíst, při jeho vrtkavé povaze se k němu vracel, až 
nakonec převážila matčina prosba. V kronice bylo o tom 
později zapsáno: ,,Ach, srdce chlapecké snadno lze 
oblomiti. Václav vyslal rychle posly, netrpělivý a toužící 
potěšiti se pohledem na matku...“

Když rok přešel do své druhé poloviny, opustil 
nevelký Kunhutin dvůr Opavsko. Po příchodu do Prahy 
se u krále usadila nejen jeho matka, ale i rytíř sahající 
bez skrupulí po světské slávě. Byl okouzlujícího zjevu, 
neustále se snažil účastnit se všeho dění a rozhodování. 
Nezkušenému Václavovi se zdálo, že jeho otčím mu bude 
svými zkušenostmi užitečný. Záviš ho brzy ovládl a král se 
ocitl zcela pod jeho vlivem. Ani u toho však nezůstal. Na 
důležitá místa v království se mu podařilo dosadit většinou 
muže z rodu Vítkovců. V letech 1283 a 1284 byla velmi 
oslabena skupina veřejně činných osob nepodléhajících 
jeho vlivu. Král Václav byl odsunut od rozhodování, 
přičemž většinu rozhodnutí činil vychytralý Záviš, přestože 
nestál v čele žádného úřadu.

Jako regent na Pražském hradě předložil Záviš 
během jednoho slyšení u panovníka Václavovi návrhy 
na upevnění a rozšíření českého státu: ,,Vaše Výsosti, 
rád bych Vám představil cíle pro budoucnost naší země 
nejdůležitější. Při jejich stanovení jsem vycházel ze svých 
zkušeností i z odkazu Vašich slavných předků. Jste jejich 
pokračovatelem na cestě ke slávě české země, proto věřím, 
že Vaše Výsost přijme mé návrhy s porozuměním a čas ukáže 
moudrost Vašeho rozhodnutí. Po obnovení svrchovanosti 
královského dvora i pražského zemského soudu je nutno 
upevnit zemský mír na Moravě, uplatnit staré nároky na 
ztracené alpské země, Rakousko a Korutany. Silný český 
stát se musí opírat o pevné spojenectví s vládnoucími 
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rody Arpádovců v Uhrách a Piastovců v Polsku. V jeho čele 
budete stát Vy, Vaše Milosti. Nikdy se tak už nebude moci 
opakovat tragická bitva na Moravském poli.“ Pro krále 
Václava to byly zajímavé a přitažlivé návrhy. U několika 
členů dvora vyvolala zmínka o smrti krále Přemysla v roce 
1278 pobouření, protože ji slyšeli z úst jeho zrádce. Mladý 
král se však tvářil spokojeně a dal najevo, že přednesené 
návrhy posoudí.

Zatímco regent Záviš plně ovládal nezkušeného 
Václava, kterému se jeho otčím jevil jako vlastní otec, 
v zemi se rozrůstal neklid. Nepřátelství mezi táborem 
pražského biskupa Tobiáše z Bechyně5 a příznivci Vítkovců 
se zvrhlo v násilné napadání a dokonce ve rvačky při nichž 
tekla krev. Situace si vyžádala zásah Rudolfa Habsburského 
- římského krále, pod jehož tlakem bylo nakonec na 
čtyři roky uzavřeno příměří. Písemně potvrzené sliby 
ale nebyly vůbec dodržovány, a tak i nadále pokračovaly 
vzájemné šarvátky, drobné bitky a rabování majetku. 
Vše nahrávalo Rudolfovým plánům udržet si vliv na 
české království. Doba Závišova regentství přinášela 
království neklidné časy. Jeho postavení se nezměnilo 
ani když 9. září roku 1285 zemřela ve věku čtyřiceti let 
jeho manželka Kunhuta, králova matka. Občas se sice 
ozývaly hlasy volající po Závišovu odchodu z Pražského 
hradu, ale Václavovi chyběla rozhodnost a nedokázal se 
ho zřeknout. Závišovy návrhy na znovuzískání rakouských 
zemí se donesly až k dosavadnímu spojenci Rudolfovi 
Habsburskému a vyvolaly v něm silný odpor, který vedl 
až ke ztrátě podpory regentovi. Byly v rozporu s jeho 
vlastními zájmy a navíc, zmíněné části země již svěřil 
svému vlastnímu synovi Albrechtovi. Habsburk o tom 
nehodlal s nikým jednat, a tak se ze dvou dosavadních 

5 Tobiáš z Bechyně byl mladším bratrem Beneše ze Cvilína.
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spojenců stali nesmiřitelní nepřátelé. 
Rudolf se rozhodl zbavit se muže, který prosazoval 

své zájmy v rozporu s jeho úmysly a začal k tomu využívat 
vlivu své dcery Guty, která byla manželkou krále Václava. 
Postupem času si Záviš z Falkenštejna začal uvědomovat, 
že tábor jeho nepřátel se neustále rozrůstá a bude tudíž 
potřeba upevnit své postavení a naklonit si královnu 
Gutu. Poslal ji proto darem nádherný hedvábný závoj. 
Když ho královně přinesli na stříbrném podnosu a ona se 
dozvěděla, kdo je dárcem, vybuchla hněvem a odporem 
a pobouřeně zvolala: ,,Ani se s tím odporným předmětem 
ke mně nepřibližujte. Ten spojenec ďábla mne chce 
očarovat a to já nedopustím. Hoďte to do ohně, ať ten 
ďábelský dar shoří v plamenech.“ Služebná na její příkaz 
okamžitě vhodila závoj do krbu, načež se začalo ozývat 
syčení a komnatou se linul zápach spáleného hedvábí. 
Závišův dar nesplnil jeho očekávání, ba naopak vyvolal 
ještě větší nenávist vůči němu.

Záviš nedokázal být po smrti Kunhuty dlouho bez 
ženy a jeho další svatba se konala v roce 1288 v uherském 
Budíně. Tentokrát si vzal za manželku princeznu Alžbětu 
Kumánku, dceru uherského krále Štěpána V. a jeho 
kumánské choti Alžběty. U dvora se i přes přepadení jeho 
svatební výpravy po cestě do Budína objevil v nádherném 
oděvu, který se třpytil stříbrem a zlatem. Jel důstojně na 
koni, přičemž vzbuzoval pozornost všech přítomných. 
Mnozí z prostých lidí ani nevěděli, kdo že to vlastně jede 
v čele průvodu. Ti zkušenější z nich si všimli, že má na sobě 
odznaky královské moci a domnívali se, že vidí samotného 
českého panovníka. Nechal se dokonce oslovovat jako 
pán země opavské. Svatba regenta Záviše s uherskou 
princeznou Alžbětou byla velkolepá a zprávy o ní vyvolaly 
v českém království nepříznivý ohlas. Nakonec i králi 
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Václavovi došla trpělivost a konečně si uvědomil Závišovu 
touhu po moci.

Zatímco se konala nádherná budínská svatba, 
u Václavova dvora sílily hlasy nepřející Závišovi. A tak se 
v průběhu několika měsíců roku 1288 stalo, že se regentův 
obraz v očích mladého krále Václava zcela změnil. Král 
známý svou vrtkavou myslí byl stále přesvědčován 
o Závišových zlých úmyslech a zradě a uvnitř jeho duše 
postupně začaly narůstat obavy a strach. Čím dál tím 
více věřil zpravám o tom, že se ho Záviš pokusí otrávit. 
Nemohl už ani klidně usnout a namísto spánku trávil čas 
na klekátku pod ukřižovaným Kristem a tichým hlasem 
prosil: ,,Pane Bože, Kriste, můj ochránče, zbav mne toho 
ďábla Záviše. Usiluje o můj život a rád by mne nahradil 
na českém trůně a vládl tak zemi. Je tak chytrý a mazaný, 
mám obavy z jeho nástrah.“ Strachem se mu svíralo hrdlo 
a jedinou pomoc viděl v Boží pomoci: ,,Modlím se a prosím 
Tě, Ježíši, odvrať ode mne nebezpečí vraždy. Věřím v Tvou 
ochranu a pomoc a zachráníš-li mne, slibuji, že postavím 
na krásném místě na soutoku Vltavy a Mže6 na Zbraslavi 
klášter Řádu cisterciáků. Bude sloužit k modlitbám a ke 
slávě boží.“

Záviš a jeho nová manželka se vrátili z Uher na  hrad 
Svojanov, který stál na vysočině mezi Čechami a Moravou. 
Alžběta Uherská tam porodila Závišovi syna. Narození 
syna se Závišovi zdálo vhodnou příležitostí a záminkou pro 
obnovení svého postavení na královském dvoře, a proto 
pozval krále Václava na svůj hrad a požádal ho, aby byl 
při křtu kmotrem dítěte. Král se zájmem vyslechl, když mu 
přečetli zvací list, ale časy jeho dobrého vztahu k otčímovi 
byly pryč a v jeho mysli převládala představa, že Záviš 
je možným vrahem a zákeřným nepřítelem. Svému 

6 Dnešní Berounka.
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důvěrníkovi po dlouhém přemýšlení nařídil: ,,Napište 
vstřícnou a laskavou odpověď, že může počítat s naší 
účasti na křtu a mým kmotrovstvím. Rád prohloubím 
naše přátelství a těším se na vzájemné setkání. A aby 
bylo co nejdelší, žádám pana Záviše, aby přijel na náš 
dvůr do Prahy, pobyl zde se mnou, a pak mi dělal milého 
společníka při cestě na hrad Svojanov. To je má podmínka 
pro účast na chystaném křtu.“

Pozvání do Prahy Záviše příjemně překvapilo. 
Vypravil se na cestu a v skrytu duše si již představoval, jak 
znovu bude mužem silně ovlivňujícím královskou moc, se 
kterým musí všichni ostatní počítat. Na Pražském hradě 
byl srdečně uvítán a vyzván, aby si po dlouhé cestě udělal 
pohodlí a odpočinul si, kolik je mu libo. V dobré náladě 
se odebral do komnat, které mu král přidělil. Náhle však 
k němu z vedlejších dveří přiskočili z obou stran ozbrojení 
muži, jejichž úkolem bylo ho zatknout. Ale ukázalo se, 
že je stále ještě silným mužem. Zuřivě se bránil a několik 
z nich dokonce svým mečem zranil, nakonec však 
v souboji s dvanácti ozbrojenci již déle nemohl vzdorovat. 
Byl přemožen a zatčen. Rozkaz krále Václava byl splněn 
a vyvolal u dvora i u panstva všeobecný souhlas. Král vydal 
příkaz k jeho uvěznění a zabavení veškerého jeho jmění. 
Alžběta se synem tak na Svojanově osiřela.

Závišovo zatčení v Praze znamenalo jeho jistou 
smrt a ani protesty Vítkovců u krále na tom nemohly 
nic změnit. Přes svou nestálou povahu však zůstal král 
Václav pevný ve svém rozhodnutí. Do jižních Čech, bašty 
Vítkovců, byla vyslána trestní výprava, v jejímž čele stál 
vévoda Mikuláš Opavský, Závišův starý odpůrce, ještě 
z dob, kdy pobýval s královnou Kunhutou na Hradci. Bývalý 
regent, dobrodružně založený pán hradu Falkenštejna 
na říčce Rann byl vláčen Mikulášem od hradu ke hradu, 
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až byl nakonec tento přední muž Vítkovců nemilosrdně 
odsouzen za zradu a spiknutí proti králi k trestu smrti. 
Trest byl vykonán v roce 1290 pod hradem Hluboká, 
který patřil jeho staršímu bratrovi Vítkovi z Krumlova, 
který odmítl hrad vydat do Mikulášových rukou. Kronikář 
Přibík Pulkava z Radenína o několik desítek let později 
zaznamenal, že Záviš byl popraven zaostřeným tvrdým 
prknem tak, jak byli popravováni znásilňovatelé žen. 
Zřejmě se jedná pouze o legendu a je pravděpodobné, 
že ve skutečnosti byla použita popravčí sekera7. Jeho tělo 
bylo poté se svolením krále Václava pohřbeno v kapitulní 
síni rožmberského rodového kláštera ve Vyšším Brodě.

Tak neslavně skončila regentská vláda a po strmém 
vzestupu a pádu i kariéra jednoho z předních Vítkovců. Do 
dnešních dnů se po něm, kromě legend o jeho lásce ke 
královně Kunhutě a jeho neslavné popravě pod Hlubokou, 
mnoho nezachovalo. Zůstala pečeť s rodovým znakem 
pětilisté růže z roku 1286 a pozornost stále budí nádherně 
zdobený kříž Záviše z Falkenštejna - vzácné umělecké 
dílo ze zlata, které je posázeno mnoha drahokamy. Král 
Václav z vděčnosti za svou záchranu založil roku 1292 na 
Zbraslavi klášter cisterciáků, ve kterém je sám pochován. 
Dochovala se po něm pověst o králi milujícím verše, které 
též sám skládal a o jeho zálibě v shromažďování svatých 
ostatků. V Písni Václava II. o sobě sdělil: „Z bolesti radost 
vzešla mi – já smál se mezi slzami.“

7 Zřejmě se jedná o zkomoleninu slova plkno, která byla označením 
pro popravčí sekyru se širokým ostřím.
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M i ku l á š  m í sto k r á l e m 
v  K r a kov ě

Zima koncem roku 1288 dávala v Praze o sobě 
pořádně vědět. Bylo obtížné se pohybovat po 

zasněžených ulicích, jen někde byl proházen úzký chodník. 
Byla i taková místa, na nichž v přízemí sahal sníh po okna. 
Jen postupně se dařilo odstranit velké bílé peřiny sněhu. 
Když se na obloze objevilo slunce, jeho paprsky zahřívaly 
a ozařovaly dlouhé rampouchy, ze kterých kapala voda. 
Jakmile se slunce sklonilo za obzor, bylo cítit jak se vzduch 
opět ochlazuje a pěkné zimní podívané nastal konec. Na 
náměstích se nakupily hromady sněhu, kterého se každý 
snažil zbavit. Při jeho odstraňování občas docházelo 
k hádkám a rozepřím mezi sousedy, zatímco děti se 
naopak radovaly, protože jim jasné zimní dny s pořádnou 
sněhovou nadílkou poskytovaly zábavu.

Na Pražském hradě bylo od začátku ledna 1289 
možno pozorovat zvýšený ruch. Chystalo se přivítání 
důležitých hostů. U dvora se v poslední době pohyboval 
králův nevlastní bratr, vévoda země opavské Mikuláš. 
Jejich vztahy nebyly zpočátku vůbec růžové. K mnoha 
sporům přispíval Mikulášův nárok na Opavsko a zvláště 
jeho negativní postoj k regentovi Závišovi z Falkenštejna, 
který z pozadí ovládal království, ovlivňoval jeho vývoj 
a prosazoval především zájmy rodu Vítkovců. Mladý, 
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nezkušený a ne úplně zdravý král Václav však postupně 
dospěl k poznání, že se musí rozhodovat podle svého 
vlastního rozumu a nabízené rady důkladně hodnotit 
a uzná-li to za nutné i odmítnout. Vědělo se o jeho nestálé 
povaze a vyprávělo se, že má strach z koček a bouřek. 
Přes tyto problémy se snažil posílit postavení českého 
království, otřeseného porážkou jeho otce krále Přemysla 
a zpustošeného třenicemi a hádkami. Vzpomněl si na 
doporučení svých rádců, aby svou pozornost věnoval 
nejen alpským zemím, ale též spojenectví s vládnoucími 
rody Arpádovců a Piastovců. K nejhlasitějším rádcům 
u dvora náležel dříve Záviš. Myšlenky na rady tohoto 
muže, od něhož se panovník odklonil, ho vrátily zpět do 
současnosti.

Významným dnem se stal desátý den měsíce ledna 
roku 1289. Počasí vyšlo vstříc důležitému jednání Václava 
ohledně jeho zájmu o sousední polské země. Z oken 
hradu byla vidět nepočetná skupina jezdců přijíždějících 
z podhradí. Po přivítání v přijímací místnosti bylo hostům 
po namáhavé cestě nabídnuto pohoštění a krátký 
odpočinek. Posléze byl kníže Kazimír Bytomský vyzván, 
aby předstoupil před králův stolec a přednesl žádost své 
delegace. Vzdal hold králi, uklonil se a promluvil: ,,Vaše 
královská Výsosti, český králi Václave! Přicházíme k Vám 
nejen jako zástupci bytomského knížectví, ale též se 
souhlasem dalších slezských knížat, abychom Vás požádali 
o sepsání smlouvy o vzájemném spojenectví. Náš lid 
mluví jazykem společným s Vašim. Jsme nejednotni od 
smrti našeho krále Boleslava Smělého, náš rozlehlý stát 
se rozpadl, proměnil se na mnoho piastovských knížecích 
údělů. Mezi námi převládají rozepře o území a majetky 
a nezřídka jsou řešeny i násilím a vzájemným napadáním.  
A z východu nás ohrožují nájezdy divokých asijských 
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kmenů. Ani to nás nedokázalo sjednotit k piastovské 
pospolitosti. Jediné východisko tedy vidíme ve vzájemné 
podpoře a spolupráci s českým státem. Jistě Vás s našimi 
návrhy již seznámil přítomný vévoda Mikuláš, dobrý znalec 
sousedních zemí, a tak věříme ve zdar našeho jednání, 
které bude jistě prospěšné oběma zemím.“

Při zmínce o Mikulášovi se na něj Kazimír obrátil a byl 
spokojen, když na jeho tváři uviděl přívětivý úsměv. Král 
Václav byl svým bratrem předem seznámen s problémy 
rozhádaných Piastovců, a tak nebylo překvapením, když 
s uzavřením smlouvy vyslovil souhlas. Pryč byly rozepře 
s nevlastním bratrem a dnes byla dovršena jejich vzájemná 
spolupráce. Oba byli s jednáním spokojeni. Věřili, že šlo 
jen o začátek snahy získat polská knížectví.

V srpnu téhož roku uspořádal Mikuláš na svém 
Opavsku setkání krále Václava s hornoslezskými vévody 
a v lednu 1291 bylo v Olomouci oficiálně uzavřeno 
spojenectví mezi českým králem a knížaty Bolkem 
Opolským a Měškem Těšínským. Vzájemné vztahy se 
posilovaly a postavení krále Václava v Polsku se stále 
upevňovalo. Ukázalo se nutným, aby byl zastupován 
osobností z obou stran uznávanou. Koncem roku 1294 
připravil vévoda Mikuláš svůj dvůr, aby mu tvořil doprovod 
na cestě do Polska. Časté styky s knížaty ho vybavily 
dobrými znalostmi o cestách i o poměrech v zemi, do 
které z Opavské země navíc nebylo ani daleko.

Skupina vyjela z Hradce přes Opavu, dále podél řeky 
Opavy a poté rovinatou krajinou zamířila do Těšína, kde 
byla pozvána na návštěvu knížecího hradu. Po krátkém 
odpočinku už opět seděl vévoda Mikuláš ve voze, který 
se kodrcal po neupravených cestách a přemýšlel nejen 
o svém brzkém příjezdu do královského města Krakova, 
ale i o vytvoření tamější skupiny spolupracovníků a hlavně 
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o jednání s polskými knížaty. Věděl, že ho čeká nelehká 
práce. Bude obtížné udržet jejich spolupráci v rozumných 
mezích, plnit jejich požadavky, urovnávat spory a přitom 
hájit zájmy českého krále, jehož se stal místodržícím.

Když míjeli benediktinský klášter Týnec, jeho 
myšlenky přerušilo upozornění velitele doprovodu, že se 
pomalu blíží ke Krakovu. Aby nepropásl první pohled na 
město, které bude nyní jeho sídlem, dal vévoda pokyn, 
aby vůz zastavil, poté vystoupil a nasedl na připraveného 
koně. Jeho představy a plány, které spřádal ve voze, tak 
vystřídal krásný výhled z koňského sedla. Netrvalo dlouho 
a na obzoru se nad řekou Vislou objevily věže královského 
hradu Wawel s kostelem. Po převozu přes řeku přistála 
Mikulášova výprava na druhém břehu, blízko skály, na níž 
stál hrad.

Mikuláš si na postavení krakovského hejtmana 
brzy zvykl. Osvědčily se mu jeho dosavadní znalosti 
a zkušenosti z jednání s důležitými lidmi. A tak se střídaly 
dny klidné s těmi, které pro něj byly opravdu vyčerpávající. 
Po takovýchto dnech občas  nemohl rozrušením ani 
usnout, a dokonce se mu stávalo, že ve snu znovu prožíval 
těžké období svého uherského zajetí a krvavé okamžiky 
bitvy na Moravském poli. Aby zklidnil svou rozbouřenou 
mysl, vyjížděl na koni na dlouhé projížďky kolem řeky 
a blízkými lesy. Svým majestátním zjevem i postavením 
zástupce českého krále se jako capitaneus regni Polonie 
stal v hlavním městě Krakově významnou osobností. Věřil, 
že bude pevným svorníkem mezi českou a polskou zemí, 
ale v hloubi duše ho tížilo, že vždy jen jako místokrál, nikdy 
se nestane králem.

Vzájemná smlouva i Mikulášovo působení se 
osvědčily. Důkazem toho byl rok 1300, kdy byl v posvátném 
chrámu s hrobem svatého Vojtěcha v Hnězdně český 
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král Václav korunován králem polským. Mikulášova mise 
v Krakově skončila, byl vystřídán jeho komorníkem Vokem 
z Kravař.
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V évo da  p ot ř e t í  n a  H r a d c i

Přes hustý déšť bylo vidět několik shrbených 
postav obtížně stoupajících do kopce, na 

jehož vrcholku stál hrad v Hradci. Muži se jen pomalu 
pohybovali po cestě rozrušené prudkými dešti. Každý 
z nich nesl na zádech v nůši kameny ze skály na protějším 
břehu řeky. V posledních dnech jich nahoře na kopci dost 
přibylo a ukládali k nim stále další a další. Dva kameníci 
vytahovali po srázné stěně jiné kameny upevněné na 
dlouhém laně. Byl upravován nejen přechod přes řeku 
a cesta k samotnému hradu, ale také jeho opevnění, 
a tak byl všude kolem vidět čilý pracovní ruch, jak všichni 
opravovali a uklízeli. Nejvíce pozornosti věnovali hradní 
zdi nad strmým srázem svažujícím se k řece. Během 
střídání vládců země a při jejich časté nepřítomnosti na 
Hradci bylo leccos zanedbáno. A právě zeď, v níž bylo vidět 
poškozené a uvolněné kameny ohrožující její pevnost, 
bylo nutno opravit především a zabezpečit a získat tím 
oporu v kamenném pilíři opřeném o skálu.

Práce byla těžká a vyčerpávající. Ve chvíli odpočinku 
se kameníci dali do hovoru o nastávajících změnách: 
,,Na Hradci se teď něco chystá, purkrabí běhá po hradě 
i v okolí, jsme hlídáni při práci a nabádáni, abychom 
vše dělali dobře a včas. Každý si může domyslet, že se 
připravuje příjezd někoho významného, buď panovníka, 
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nebo vévody, či nějakých důležitých hostů.“ Jeho druh 
se neměl k hovoru, ale pak přeci jen odpověděl: ,,Mne 
ani nezajímá, pro koho se to vše připravuje. Já mám ruce 
rozedrané od práce a večer jsem tak unavený, že toužím 
jen po tom, abych mohl co nejdříve ulehnout. Rodina mne 
vůbec neužije, všichni si musí poradit sami. Pro mne je 
důležitá jen jedna věc, je to hromádka stříbrných grošíků, 
které doufám včas obdržíme. Mám se co ohánět, abych 
uživil všechny hladové krky pod mou starou střechou.“

Dopravené kameny byly upevněny, poškozené 
zdi opraveny a okolí hradu vyčištěno. Kameníci měli 
pravdu, nebyla to žádná náhoda, že se Hradec vrátil ke 
stavu, v jakém býval v čase královny Kunhuty. Psal se 
rok 1306, když do něj vjela skupina jezdců doprovázející 
vévodu Mikuláše. Přípravné práce byly ukončeny a po 
odstraněných nedostatcích nezbyla ani stopa. Mikuláš 
se ubytoval a brzy se cítil opět jako ve svém sídle. Od 
doby, kdy se zde ujal správy, uplynulo mnoho let. Bylo 
třeba důkladně rozvážit co dál, teď, když je král Václav II. 
mrtev, jak se chovat a jak se vyhnout chybám, které by mu 
mohly uškodit. První večery trávil vévoda přemýšlením 
o nastávajících dnech. Nebyl už nejmladší, bylo mu přes 
padesát let a trápily ho také zdravotní neduhy a potíže a ani 
myšlení už nebylo tak bystré a rychlé jako zamlada. Nejlépe 
se mu přemýšlelo při chůzi ve velké místnosti. Mluvil sám 
k sobě: ,,Již potřetí se ujímám vlády nad Opavskou zemí. 
Za ta léta prošla četnými změnami, střídali se její držitelé. 
Královna Kunhuta ani Záviš už nejsou mezi živými. I já 
jsem prožil mnohá dobrodružství, většinu času jsem byl na 
cestách, neměl jsem vlastně ani pevného trvalého sídla. 
Nyní odpadly i spory s bratrem Václavem, budiž mu země 
lehká. Neměl panování vůbec jednoduché a navíc ho často 
trápilo jeho chatrné zdraví. Ale zůstane nám po něm trvalá 
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památka. Pro naše království získal Cheb, Pirnu, Kamenici 
a Freiberg se stříbrnými doly. Polskou královskou korunu 
posílil druhým sňatkem s Piastovnou Eliškou Rejčkou. 
Dokázal obnovit svou královskou moc, a to nejen u nás, 
ale i v Polsku. A při všech těch problémech si ještě uměl 
najít čas pro svůj zájem o vědění, právo, teologii a filosofii. 
Jak miloval potulné minesengry, kterých na jeho pražském 
dvoře pobývalo opravdu hodně. Zrušil také denár a nová 
bohatá naleziště stříbra v okolí Kutné Hory využil k ražbě 
nové mince, pražského groše, který byl všude uznáván. Jen 
neměl hledat tolik útěchy v pití. Možná by se mu povedlo 
uvést v život také jeho úmysl založit v Praze vysoké učení. 
Pro život mu však bylo vyměřeno jen necelých třicet čtyři 
let, a to je dost málo na to, aby člověk naplnil všechny 
svoje plány. Nakonec ho přemohla jeho zákeřná nemoc 
plic. Je dobře, že měl deset dětí se svou chotí Gutou 
a ještě jednu dceru s Eliškou Rejčkou, Anežku. Jeho odkaz 
tu určitě zůstane.“

Vévoda Mikuláš se odmlčel a před jeho očima se 
míhaly události, které prožil od osudné smrti svého otce 
na Moravském poli. Bylo jich opravdu mnoho, na jednoho 
člověka snad až příliš. Ani rok 1306 nebyl lehkým, naopak 
ještě dramatičtějším. Mikuláš opět uslyšel svůj vnitřní hlas: 
,,Náš rod musí překonávat nesčetné množství překážek. 
Nový mladý král Václav III.  převzal královské žezlo 
v těžké době. V Polsku mu činí potíže Vladislav Lokýtek, 
v Uhrách vymřeli Arpádovci a všude se k moci hrnou lidé 
toužící uchopit příležitost k vládnutí za každou cenu. Můj 
mladý synovec Václav se po svatbě s Piastovnou Violou 
Těšínskou sice rozhodl řešit polskou otázku rázně, ale při 
přípravě vojenského tažení jeho smělé plány 4. srpna roku 
1306 v domě olomouckého děkana navždy ukončila ruka 
zákeřného vraha. Po čtyřech staletích tak náš rod bodnými 
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ranami vymřel po meči. Zůstal jsem vlastně jen já, syn 
Přemysla Otakara II. a můj syn Mikuláš. Co teď bude dál?“
Když večer přešel pomalu v noc, začala se hlásit únava, 
a tak svá další rozhodnutí musel Mikuláš ponechat na 
další den. V následujících dnech se věnoval nejen úvahám 
o své další cestě, ale i všedním událostem a starostem. 
Snažil se opírat o místní šlechtu a upevňoval podporu, 
které se mu dostávalo od měst. Dne 18. prosince 1306 
v Opavě potvrdil všechna práva udělená městům již dříve. 
Krnovský fojt Petr, stejně jako jeho předchůdce Heinrich 
Cusor, čili Mincmistr, pečlivě opatroval listiny dokládající, 
jakých privilegií se městu dostalo. Do truhlice střežící 
městská práva tak přibyla koncem roku nová listina vévody 
Mikuláše, ve které městu potvrdil starší výsady a slíbil, že 
bez soudu nepotrestá žádného krnovského mešťana. Fojt 
Petr si umínil, že bude usilovat o získání dalších privilegií 
pro Krnov.

Mikuláš nespouštěl ze zřetele ani dění u pražského 
dvora. Znepokojoval ho spor o trůn, na kterém zasedl 
nejdříve Rudolf Habsburský a po něm Jindřich Korutanský. 
Stále se nemohl vzdát myšlenky, že přes zamítavé 
rozhodnutí papeže je přece jen jediným Přemyslovcem 
s nárokem na titul českého krále. Touha být nástupcem 
svých předků ho stále vedla k představám mít své sídlo 
na Pražském hradě. Uvažoval o posílení podpory z Vídně, 
města své manželky Adelhaidy, s nimž nikdy nepřerušil 
spojení. Vzpomněl na svou účast při schůzce s tamním 
dvorem v roce 1298. Odtud by mohla přijít podpora jeho 
postavení.

Avšak špatným pro vévodu se ukázal rok 1308. Jeho 
postavení se stalo vratkým. Přispěla k tomu právě jeho 
náklonnost k vídeňskému dvoru. A jednoho dne vstoupili do 
Opavské země ozbrojenci knížete Boleslava Vratislavsko-
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Lehnického. Vévodovi byly předneseny jeho nároky: ,,Já, 
Boleslav, kníže Lehnické uplatňuji své nepochybné nároky 
na Tvou zemi, vévodo. Stala se zástavou za nevyplacené 
věno mé manželky, královy sestry. V mé moci je teď i sám 
Hradec.“ Nešťastný vévoda nenašel v zemi oporu a musel 
ji nakonec opustit. Zvěst o této události zaznamenal 
v kronice opat Petr Žitavský: ,,… toho vévodu vyhnali 
a dobrovolně se s městy poddali vévodovi Boleslavovi 
Vratislavskému.“ Inu, světská sláva, polní tráva.

Roky ubíhaly, Mikulášův sen se nesplnil, až přišel 
7. únor roku 1311. V pražském kostele minoritů svatého 
Jakuba arcibiskup Petr Mohučský vedl obřad korunovace 
Jana z rodu Lucemburků a Elišky Přemyslovny. A tak ani 
třetí období Mikulášovy vlády na Opavsku nedopadlo 
dobře. Nemohl se zde udržet a přes zásluhy o povznesení 
země ji musel beze vší slávy opustit. Změny potvrdil Jan 
Lucemburský v Olomouci dne 11. června 1311. Knížata 
Boleslav a Vladislav se smluvně zavázala vrátit Opavsko 
králi po vyplacení zástavy osmi tisíc hřiven.
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P o by t  v  B r n ě  a  M i ku l á š  I I .

V ranních hodinách odjížděl z Hradce nevelký 
povoz, který obyčejným vzezřením nebudil větší 

pozornost kolemjdoucích. Doprovázelo ho několik jezdců. 
Jen ti prozrazovali, že uvnitř vozu cestuje nějaká významná 
osobnost. Vévoda Mikuláš smutně pozoroval okolí. Byla 
to přeci jenom země, kterou mu udělil jeho zesnulý otec 
Přemysl, země se kterou se teď musel rozloučit. Nebyl ani 
tak bohatě oblečen jako býval dříve. Myslí mu proběhla 
vzpomínka, jak třeba v Chebu, když se pohyboval v okolí 
Rudolfa Habsburského, svým zlatým oděvem oslnil všechny 
více než samotný král. Za svého života prožil nejen dny 
plné slávy, ale i takové, které mu přinesly utrpení a bolest. 
Teď uvažoval, čeho bylo vlastně více? Na tuto otázku si 
však ani on sám teď nedokázal odpovědět. Největším 
zklamáním pro něj byla skutečnost, že jako Přemyslovec 
nedosáhl královské hodnosti a královských poct.

Cesta ubíhala pomalu a čas se doslova vlekl. Chvílemi 
podřimoval, ale nedokázal tvrdě usnout. Cesta byla 
únavná i pro zvířata a koně proto museli být několikrát 
přepřahováni. Příjemným osvěžením byly zastávky 
v přírodě, kterou měl tak rád, ale vždy měl pocit, že se 
jí nevěnuje tolik, kolik by si přál. Po nějaké době jízdy za 
nimi zůstala Olomouc, jeden z údělů Přemyslova rodu na 
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Moravě. Vévodova cesta směřovala dále na jih. Po dlouhé 
cestě vyjeli na mírný kopec, z něhož se jim konečně 
naskytla vyhlídka na město Brno. Nad ním spatřil na skále 
stojící kamenný kostel a za ním na kopci brněnský hrad. 
Pod ním se kolem velkého tržiště kupily domy a ulice. 

Mikuláš se snažil vzdorovat neduhům a obtížím, 
žil v klášteře minoritů vzpomínkami na uplynulá léta 
a brněnské veřejnosti se příliš neukazoval. Významnou 
se pro něj stala až návštěva Jana Lucemburského ve 
městě. Jejím vrcholem bylo uznání Mikulášova syna, 
knížete Mikuláše, druhého toho jména. Starému otci se 
nepodařilo zabránit dojetí, přes slzy v očích ani pořádně 
neviděl. V duchu vzpomínal na rychlý sled událostí, na 
nichž se během svého dosavadního života podílel. Bylo 
jich tolik, že mu nedávaly možnost častěji se zabývat 
sám sebou. Neustálé cestování, změny pobytu a vědomí 
odpovědného poslání u něj způsobily zdání, že čas naplnění 
jeho osobních zájmů teprve přijde. Vždy spoléhal na 
dobu, která se po vyřešení hlavních úkolů určitě dostaví. 
Jenže překážek a úkolů neubývalo, ba naopak se neustále 
vynořovaly další a další a vévoda si najednou uvědomil, 
kolik let mu už přibylo a jak zanedbal především sám 
sebe. S nádechem nostalgie vzpomínal na období, kdy mu 
bylo kolem třiceti let a ženy mu nebyly vůbec lhostejné. 
Setkával se s nimi všude, ale byly pro něj jen nezávazným 
okouzlením nebo pouhou možností chvilkových nočních 
dobrodružství. 

Zaznamenal i náznaky a pokusy o vážnější sblížení. 
Ale nebyly pro něj nikdy natolik významné a přitažlivé, 
aby kvůli nim přerušil svůj dosavadní způsob života. Stále 
spoléhal na vhodnější dobu a věřil, že jednou jistě přijde. 
Jenomže ve skutečnosti ta doba již nadešla. Ukázalo se, 
jak může být osudové rozhodnutí těžké. Ocitl se před 
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ním stejně jako jiní muži z panovnických rodů a sám 
sobě přitom kladl otázku, jak skloubit dohromady dva 
rozhodující faktory, opravdovou lásku a zájmy svého 
rodu a státu? Znal mladé urozené ženy z okolních zemí, 
ze vznešených rodů Habsburků, Arpádovců, Piastovců 
i jiných. Nezapomněl ani na některé své milostné prožitky 
s krásnými dcerami z českých šlechtických rodů. 

Nakonec se jeho zájem soustředil do Vídně. Sblížil se 
s Adelhaidou, vnučkou krále Rudolfa Habsburského. Přes 
počáteční obavy se vzájemné sympatie změnily postupně 
v lásku. A u obou stran byla jasná snaha o upevnění někdy 
problematických vztahů mezi Přemyslovci a Habsburky. 
Prošly různými zvraty, lepšími i horšími časy. Šlo přece 
o alpské i české země a roviny na východ od Dunaje. Jejich 
panovníci budou vždy vládnout buďto proti sobě a nebo 
v míru vedle sebe. Nikdo také nemohl zcela vyloučit 
možnost, že by po určitých změnách v postoji římského 
papeže, mohl na český trůn nakonec usednout právě 
vévoda Mikuláš. 

Výsledkem všech úvah a vzájemných jednání byla 
v roce 1287 svatba s Adelhaidou z rodu Habsburků. Když 
vstupoval do manželství bylo mu 31 let. Asi po roce se jim 
narodil syn, jemuž dali po otci také jméno Mikuláš. A tak 
pokračoval dále i vévodův tajný sen, že se snad jednoho 
dne dočká uvedení svého syna Mikuláše na český trůn.

Najednou se probral ze vzpomínek a pomyslel si: ,,Tak 
přece jen král Jan uznal mého syna nástupcem v Opavské 
zemi, za kterou jsem se tolik vždy zasazoval. Zástava 
osmi tisíc hřiven byla Boleslavovi vyplacena a Opavsko 
s panstvími i městy bylo vloženo do rukou mého syna.“ 
3. července roku 1318 složil jeho syn Mikuláš II. lenní slib 
králi a tím převzal do svých rukou Opavskou zemi. Podle 
tradičního zvyku vložil své sepnuté dlaně do dlaní Jana 
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Lucemburského. Za dva týdny nato nový opavský vévoda 
přijal v Brně zástupce šlechty své země a neváhal potvrdit 
všechna dříve udělená privilegia.

Otec Mikuláš v duchu uvažoval: ,,Je to slabá splátka 
za neuskutečněné nároky mé větve Přemyslovců na český 
trůn. Vždy jsem věřil, že se tak jednou stane a jiskra naděje 
na panování na Pražském hradě nikdy nepohasla. A teď se 
zdá, že by se někdy v budoucnu, o kterém nic netušíme, 
mohla znovu rozhořet.“ Mikulášovo srdce tlouklo 
prudčeji jak mu hlavou proudily myšlenky na syna. Byl 
přesvědčen o tom, že on sám prožije poslední roky svého 
života, který byl plný různých zvratů, zde pod brněnským 
hradem. Podporoval kostel minoritského řádu, kterému 
již dříve věnoval svou přízeň v Opavě, Krnově i Hlubčicích. 
Třiašedesátiletý muž cítil, jak svíce jeho života pomalu 
dohořívá. Nepřežil léto roku 1318 a v červenci byl pohřben 
v minoritském kostele, který tolik podporoval. 

Zpráva o jeho smrti dorazila do Prahy i na sever, do 
míst, která mu přes všechna protivenství přirostla k srdci. 
Došla i na Hradec, do Opavy, Krnova, Hlubčic a Bruntálu. 
Zbraslavský opat Petr z Žitavy se sklonil nad svými zápisy 
a do Chronicon Aulae Regiae napsal, že vévoda Mikuláš 
byl ,,dosti chud na své statky, ale bohat na ctnosti.“ 
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Z lo m e n ý  m eč  p o s l e d n í h o 
P ř e m ys lovc e

Psal se rok 1521. Smuteční obřady v ratibořském 
klášteře dominikánek skončily. Zástup řadových 

sester se za ticha vydal do hřbitovní kaple. Za rakví s tělem 
zesnulého knížete Valentina Ratibořského byly neseny 
hořící svíce. Průvod vešel dovnitř a zastavil se u otevřené 
krypty. Nejstarší dominikánka Beata se ujala poslední 
modlitby za zemřelého, na jehož těle byl položen zlomený 
meč. Svíce postupně zhasly, až zůstala hořet jen jedna 
jediná. Rakev byla spuštěna do hrobky a poté ji zakryl 
kamenný příklop.

Brzy ráno, ještě před ranními bohoslužbami přišla na 
místo pohřbeného knížete dominikánka Beata. Pocházela 
z okolí Ratiboře a v klášteře prožila mnoho let. Rozsvítila 
velkou svíci nad kamenným náhrobkem a modlila se za 
pohřbeného. Po modlitbě zůstala klečet a se skloněnou 
hlavou a zavřenýma očima myslela na Valentina 
Ratibořského a jeho předky. Odedávna se zabývala 
minulostí a věděla mnoho o slavném rodu Přemyslovců, 
který s knížetem Valentinem právě vymřel. Dokazoval to 
ostatně také rituálně zlomený meč položený na jeho rakvi, 
na znamení, že pokrývá tělo posledního z rodu.

Její vzpomínky se vrátily až k vévodovi Mikulášovi 
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a k jeho nesplněnému snu usednout na český trůn. 
Věděla, že byl neustále putujícím synem krále, bez naděje 
vládnout v Praze. Jeho zemí bylo Opavsko, které po něm 
spravovali jeho potomci. Ve vedlejší větvi Přemyslova 
rodu se vystřídala knížata opavská, krnovská a krátce 
i hlubčická. Posledním z Mikulášova rodu byl právě 
k věčnému odpočinku uložený šestatřicetiletý kníže 
Valentin Ratibořský.

Na Beatu silně zapůsobila několikasetletá cesta 
českého panovnického rodu od bájného knížete Přemysla 
Oráče až k Přemyslu Otakarovi II., a poté přes Mikuláše, 
opavského vévodu až k Valentinovi. Uvědomila si, že rod 
pocházející podle legendy ze selského prostředí, nyní 
úplně a nenávratně vymřel. Musela však přerušit proud 
svých myšlenek, neboť z kaple uslyšela začátek mše svaté 
za spasení Přemyslovců. 

Tak byla uzavřena dlouhá historie rodu prastarého 
původu, který tvořil dějiny českého království i okolních 
zemí. Po násilné smrti posledního přemyslovského 
panovníka Václava III. tak vyhasl i život posledního 
výhonku ratibořské větve.

CONCLAMATUM EST 
VŠE JE SKONČENO

(římské rčení)
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O b r a zová  p ř í lo h a
Současná podoba míst, ve kterých se odehrává děj knihy

Zřícenina hradu Cvilína

Posvátný pahorek s kaplí vedle poutního kostela 
na Cvilíně
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Poutní kostel na vrchu Cvilín

Krnovský zámek
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Farní kostel sv. Martina v Krnově

Klášter dominikánek v Ratiboři
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Hrob Valentina, posledního Přemyslovce v klášteře 
dominikánek v Ratiboři

Rituálně zlomený meč Valentina Ratibořského.
Fotografie s laskavým svolením Muzea v Ratiboři. 

Ze sbírek Muzea v Ratiboři.
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