Pověsti z české historie
Přemyslovská knížata

Po smrti Boleslava Pobožného usedl
na trůn nejstarší syn Boleslav III.
Pro jeho vlasy mu přezdívali
Ryšavý.

Ryšavec ze strachu o moc dal
vykastrovat bratra Jaromír, aby
nemohl mít dědice. Bratra Oldřicha
se rozhodl rovnou zabít.

Atentát na
Boleslavovi
nepovedl.

bratra
III.

Oldřicha se
Ryšavému

Jaromír a Oldřich s matkou uprchli
do Bavor k budoucímu německému
králi Jindřichovi II.

Boleslav III. se však v Praze choval
tak nesnesitelně, až to všechny
naštvalo. Vypuklo povstání a
Ryšavec musel utéct.

Česká knížata se před sebou
navzájem poschovávala. V roce
1002 usedl na uvolněný knížecí
stolec Vladivoj, prý jejich příbuzný.

Neví se, jestli byl Vladivoj
Přemyslovec, ale jisté je, že to byl
opilec.

Aby si upevnil mocenské postavení,
nechal si Vladivoj od německého
krále Čechy udělit v léno –
dobrovolně tak vstoupil do stavu
podřízenosti.

Smutné je, že od těch dob němečtí
panovníci vazalský slib požadovali i
od dalších českých vládců.

Vladivoj vládl jen pár měsíců. Roku
1003 se upil k smrti.

Do Čech se vrátili Jaromír i Oldřich.
Z Jaromíra se stal kníže, ale brzy
musel znovu utéct, protože k Praze
přitáhl také Boleslav III. Ryšavý.

Ryšavec nepřijel do Prahy ani tak
vládnout, jako se pomstít. Během
masopustu dal povraždit každého,
koho považoval za nepřítele.

Vlastní rukou dokonce rozťal hlavu
svému
vlastnímu
zeti,
který
pocházel z rodu Vršovců. Vláda
Boleslava III. se stala neúnosnou.

Polský panovník Boleslav Chrabrý
dal českého knížete oslepit a přes
třicet let ho věznil na neznámém
polském hradě, kde nakonec
Ryšavec bídně zhynul.

Vlády se pak ujal „zachránce“
Boleslav Chrabrý. Odmítl přijmout
od německého krále Čechy v léno, a
tak byla jeho zpupnost ztrestána.

Němec měl totiž silnou zbraň – dva
vyhnané Přemyslovce, Jaromíra a
Oldřicha. Ti v Čechách vyhrávali
bez boje. Byla to přece jejich zem.

Z Pražského hradu prý v roce 1004
utíkali Poláci v nočních košilích,
protože se nestačili ani obléct.
Stačilo jen vyvolat trochu paniky.

Silná polsko-česká říše se nekonala,
o to víc zesílila německá říše. Na
knížecí stolec zasedl Jaromír, ale po
osmi letech ho brácha Oldřich
vyhnal a začal vládnout sám.

