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Kristián
Kosmas
Dalimil
Jan Marignola
Pﬁíbík Pulkava z Radenína
Jan Neplach
Aeneas Sylvius Piccolomini
Martin Kuthen ze ·prinsberka
Václav Hájek z Liboãan
Jan Dubravius
Daniel Adam z Veleslavína
Bartolomûj Paprock˘ z Hlohol a Paprocké VÛle
Pavel Stránsk˘
Bohuslav Balbín
Tomá‰ Jan Pe‰ina z âechorodu
Jan Franti‰ek Beckovsk˘

Tento svod star˘ch ãesk˘ch legend byl sestaven z dûl uveden˘ch autorÛ stﬁedovûku, renesance a baroka. Základem bylo zpracování Václava Hájka, které bylo doplnûno dal‰ími autory. V pﬁípadû, Ïe se tito
od Hájkova zpracování v˘raznûji odli‰ují, jsou jimi uvádûné varianty, zmûny ãi doplÀky vyti‰tûny kurzivou.
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Pﬁedmluva

Za chválu, ãest a ‰tûstí povaÏovaly v‰echny národy mít mezi sebou
muÏe, kteﬁí pozorovali hrdinské skutky sv˘ch stateãn˘ch bojovníkÛ
a pozornû je do knih vpisovali. Proto je velk˘m darem, jejÏ ná‰ národ
od Boha obdrÏel, Ïe také takov˘ch muÏÛ mûl, kteﬁí uprostﬁed lidské
nevdûãnosti potﬁebné a uÏiteãné knihy a letopisy sepsali.
V dobách nejstar‰ích v‰ak na‰i pﬁedkové toliko k rytíﬁsk˘m
ãinÛm náchylní byli, na literní umûní nic nedbali a uãen˘ch lidí sobû
nemnoho váÏili, niãehoÏ nezapisovali ani nepoznamenávali, toliko
panství svá a hranice roz‰iﬁovali. Jiní národové jim toho závidíce, ve
sv˘ch pamûtech jich pﬁipomínat netoliko nechtûli, ale i jin˘m toho
poznamenávat zabraÀovali a zapovídali.
Cizí autoﬁi vybrali z domácích spisÛ jen to, co se jim na národu
ãeském líbilo. A protoÏe na‰e zemû vÏdy mnoho úhlavních nepﬁátel
mûla, jeden kaÏd˘ z nich co mohl, na potupu a lehkost na‰eho národa spisoval.Ale rovnûÏ i nûkteﬁí domácí, kteﬁí z téhoÏ národa vze‰li,
mezi námi zrození, pomluvy spisují, podobni mrzutému ptáku, jenÏ
své vlastní hnízdo zneãi‰Èuje. I kdyby ony pomluvy pravdivé byly,
z pﬁirozené lásky i náchylnosti ke svému národu má je spisovatel
ztenãit nebo dokonce pominout.
Kronika národa je v‰ak jako pokladnice a tak jako do ní se Ïádná
fale‰ná mince neodkládá, tak v kroniku se nic nepravého, básnivého a darebného nepí‰e, jen to, z ãehoÏ ãtenáﬁ nauãení nebo v˘strahu
získá.
Jsou pak takoví lidé, kteﬁí nejen pﬁíbûhy v knihách divnû zkoumají, ale i kaÏdé slovíãko a literku pozorují a na váÏnost berou, jen
proto, aby spisovatele stíhat mohli.Takoví zkoumaãi cizích vûcí sami
málo co chvalitebného uãinili. Ti nechÈ tedy radûji mlãí.
KaÏdého jeho vÛle jest, ãemu chce v této knize vûﬁit a ãemu ne,
zda chce knihu ãíst, nebo ji hodit do kouta a nechat leÏet v prachu,
aÏ ji zas jin˘ ãlovûk pozdvihne.
Tuto má‰, ãtenáﬁi laskav˘, krátké vypsání o v‰ech kníÏatech
pohansk˘ch, kteﬁíÏ v âechách z rodu pﬁemyslovského panovali.
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O pÛvodu SlovanÛ a âechÛ

KaÏd˘ národ se snaÏí odvodit svÛj pÛvod od starobylej‰ích plemen
a dodat tím sobû na váÏnosti, Nûmci od ¤ímanÛ, ¤ímané od TrójanÛ
a podobnû. Jak v‰ak podot˘ká Aeneas Sylvius Piccolomini, pouze
âechové mají tolik opováÏlivosti, Ïe odvozují svÛj vznik jiÏ od stavby Babylónské vûÏe, coÏ tento kronikáﬁ nazval marnou a k smíchu
podobnou chloubou.
Po potopû svûta se lidé opût zaãali dopou‰tût opováÏlivostí
a drzostí a pokusili se vystavût v Babylónu vûÏ, která mûla dosáhnout
aÏ do nebes. BÛh jim toto dílo pﬁekazil tím, Ïe kaÏd˘ ze stavebníkÛ
poãal mluvit jin˘m jazykem, a tehdy vznikl i jazyk slovansk˘, kter˘m
zapoãal hovoﬁit Mozoch, syn JaffetÛv. Mozoch pﬁe‰el se sv˘m rodem
ﬁeku Eufrat a dospûl do Malé Arménie. Odtud byl skrze hrozící ukrutnosti babylónského krále vyhnán dále na západ do Kapadocie, kde
zemﬁel, zanechav ale ãetné potomstvo.
To se vydalo dále na pochod v ãetn˘ch houfech, které si dávaly
jména podle sv˘ch vÛdcÛ.
Jedni osídlili okolí âerného moﬁe a ﬁeky Visly a pokraãovali dále
na sever, kde se na pamûÈ svého pﬁedka Mozocha nazvali Moskvané. Jiní do‰li aÏ k Odﬁe a moﬁi Baltickému, dal‰í pak osídlili Dalmácii, Il˘rii a Panonii. Jméno Slované pak od slova pochází nebo také
slávu pﬁipomíná.
Z toho národa slovanského tedy pocházejí ãetní dal‰í jakoÏto Bulharové, Rácové, Srbi, BosÀáci, Korintanové, Charváti, Rusové, Moskvané, Cyrkasové, Pûtihorci, Pomoﬁané, kteﬁí pﬁi moﬁi Vendském bydlejí, Vindové a mnozí dal‰í s nimi, dále LuÏiãané, Ka‰ubové, Slezáci,
Moravané, Poláci a âechové.
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O kníÏeti âechovi a jeho pﬁíchodu

Jeden muÏ, jménem âech, spáchal ãin vraÏdy… (str. 11)

Jeden muÏ z Il˘rie, Charvát rodem, jménem âech, pán hradu Psáry
nad potokem Krupá, spáchal ãin vraÏdy a spolu se svou ãeledí musel
pÛvodní vlast opustit. Jeho hrad byl pozdûji nûjak˘m Hro‰em z rodu
dalmatsk˘ch kníÏat poboﬁen. Îe ná‰ národ pochází od vraha, není
nic divného ani neobvyklého, téÏ jiné národy od osob nízkého povolání, ãi dokonce od vraÏedlníkÛ ãi cizoloÏníkÛ pocházejí. Jak národ
izraelsk˘ od pastuchy Jákoba, tak i ¤ímané od Romula, nejen pastuchy, ale i syna ze zlého loÏe a dokonce bratrovraÏedníka.
Jin˘ pﬁíbûh pak vysvûtluje, Ïe âech nespáchal vraÏdu, ale provinil se
vzpourou proti tyransky vládnoucím ¤ímanÛm, a proto musel opustit

11

masek_5korektura.qxd:masek_text.qxd

6.9.2010

10:15

Stránka 12

zemi charvátskou. Dokonce pr˘ zavraÏdil Aureola, ﬁímského hejtmana v Il˘rii. Po vítûzné bitvû odejmul âech poraÏen˘m ﬁímsk˘m vojákÛm jejich korouhev s ãern˘m orlem v bílém poli, nûkteﬁí kronikáﬁi
v‰ak míní, Ïe v ohnivém, tj. ãerveném poli, kterého pﬁijal za svÛj znak.
Po nûm uÏívali stejného znaku i Krok a jeho dcery. PÛvodnû uÏíval
âech erbu tﬁí bíl˘ch ãar. Z obavy pﬁed ﬁímskou pomstou vydal se âech
se sv˘m lidem na pochod.
Dal‰ím dÛvodem odchodu ze staré vlasti mûlo b˘t pozvání tehdej‰ího
vládce âech a Moravy krále Îalmanína, syna Circipanova a rodem
Slováka, kter˘ potﬁeboval posilu proti rozpínavosti ¤ímanÛ. Îalmanínov˘m synem byl král Tursko, jenÏ padl v bitvû císaﬁe Konstantina
proti Liciniovi, a pﬁenechal tak vládu âechovi s nad‰en˘m souhlasem
v‰eho lidu. Podle nûkter˘ch kronikáﬁÛ se âech nevydal na pouÈ bez
rozmyslu, ale jiÏ pﬁedem vyslal ‰pehy, kteﬁí pﬁe‰li Dunaj a Drávu
a objevili k osídlení pﬁíhodnou zemi, o ãemÏ jej dobﬁe zpravili. KdyÏ
âech se sv˘m lidem do‰el na Moravu, nalezl zde jiÏ sídlící lid také slovansk˘, jenÏ okolní zemû aÏ do Saska opanoval. Moravané âechovi
poradili, aby se obrátil do zemû, kterou Nûmci Boheim nazvali a která
toho ãasu jiÏ pustá byla.
Podle Dubravia byl Chorvat âech pro vraÏdu pﬁedvolán k soudu,
k tomu v‰ak nepﬁi‰el a vydal se svou ãeledí na cestu do prostoru mezi
Drávou a Dunajem, do Panonie. Pﬁe‰el pﬁes Moravu, kde jiÏ Slované
sídlili, do âech, kde Ïili roztrou‰ení Vandalové, pastevci s dobytkem.
Ti pﬁijali je pﬁátelsky a dali jim s˘r a maso i prÛvodce na cestu do
nitra âech. Na ¤ípu uãinil âech obûti, pak dohlíÏel na obdûlání pÛdy.
Bartolomûj Paprock˘ zmiÀuje mezi dÛvody odchodu téÏ veliké
pﬁemnoÏení národa.

A tak âech a jeho lid, kdyÏ vidûli ve své pÛvodní vlasti ãetné neﬁády, spory o meze a dûdiny, ba i mordy, vzali domácí bÛÏky, ale i konû
a dobytek, mezky a osly a vydali se na dlouhou cestu. Spolu s âechem
vydal se i jeho bratr Lech, pán na hradû Krapina v zemi charvátské,
také se svou ãeledí. Dle barokních kronikáﬁÛ poãínaje Balbínem byl
s nimi je‰tû tﬁetí bratr Rus, dle Dalimila mûl âech bratrÛ dokonce
‰est. Bratﬁi âech a Lech jeli na krásn˘ch koních s Ïlut˘m praporcem,
na nûmÏ byl bíl˘ ‰tít s ãern˘m orlem s roztáhnut˘mi kﬁídly. Bylo jich
tehdy celkem okolo ‰esti set. V âechovû druÏinû byli také B‰ov‰tí,
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Kolowratové,Vr‰ovcové, Lvové, Zajícové, Kounicové, ¤íãanové a dal‰í
pozdûji slavné ãeské rody.
Putovali, aÏ dorazili k vrchu stojícímu v rovinách úrodn˘ch, lesy
porostl˘ch, kde v okolí tekly ãetné ﬁeky plné ryb. Nazítﬁí pak ráno
âech vzal bratra Lecha a ãtyﬁi dal‰í muÏe a spoleãnû vystoupili na
ten vrch, ze kterého spatﬁili lesy, ﬁeky, hory i roviny. Sestoupili dolÛ
a âech svému lidu oznámil, co vidûl. Dal‰í den svolal âech star‰í
rodÛ a v‰echen lid, vy‰li opût na vrchol té hory, âech usadil se na
paﬁez a ﬁekl:
„NuÏe, mil˘ bratﬁe a milí pﬁátelé a tovary‰i, kteﬁí jste se mnou
putovali a sná‰eli ãetné útrapy na cestách, v hust˘ch lesích i v bezcestn˘ch pustinách, zastavte se, obûtujte pﬁíjemnou a vzácnou obûÈ
sv˘m bÛÏkÛm, s jejichÏ zázraãnou pomocí jste koneãnû pﬁi‰li do
této vlasti, osudem vám pﬁedurãené. NeboÈ toto je ta zemû, o které
jsem vám ãasto vyprávûl a slíbil dovésti vás do ní, zemû nám zaslíbená, zvûﬁe a ptákÛ plná, medem a mlékem opl˘vající. Jak sami vidíte, podnebím k ob˘vání je velmi pﬁíhodná, vodami hojná a nad obyãej rybn˘mi. Tady se vám nebude niãeho nedostávati a nepﬁátelé
nebudou vám moci u‰koditi. Krajina je to pﬁeutû‰ená a velmi úrodná. Jak˘m jménem by se tato na‰e nová vlast mûla jmenovat?“
„KníÏe a pane ná‰,“ zvolali v‰ichni, „tv˘m jménem nechÈ se jmenuje, protoÏe ty jsi âech, téÏ ona aÈ âechova zemû nadále sluje.“
A âech povstal, vzhlédl vzhÛru, padl na tu zemi a líbal ji, velmi se
raduje, Ïe jeho jménem má se ta zemû jmenovati. Pak zvedl ruce
k nebesÛm a vzkﬁikl: „Vítej, zemû pﬁesvatá, tisíci sliby od bohÛ nám
zaslíbená, ãasu pﬁede‰lého za potopy od lidí zbavená a nyní nám
navrácená. Nás zdravé zachovejte a národe, rozmnoÏuj se zde od
pokolení do pokolení aÏ na vûky.“
Ten vrch, na kterém se zastavili, jmenuje se ¤íp neboli Zﬁíp, protoÏe zﬁíti se z nûj do daleka mÛÏe a také se na nûm pozdûji hlídky
a stráÏe drÏely. Podle nûkter˘ch kronikáﬁÛ v‰ak zemû liduprázdná
nebyla, ale sídlili v ní lidé, kteﬁí neznali slovanského jazyka. Proto
byli pro âecha a jeho lid jako nûmí, a tudíÏ dostali jméno Nûmci.

Tak âe‰i obydlili okolní krajinu a byli k sobû milosrdní, b˘vali
dlouho Ïivi, vína, piva ani jiné nápoje opilé neuÏívali, jen vodu
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z pramenÛ nezkalen˘ch pili. Obûdy mûli krátké, jedli Ïaludy a letní
ovoce, nûkdy zvíﬁecí a rybí maso a nehﬁe‰ili p˘chou. V‰e mûli spoleãné, o v‰echno se spolu dûlili, i o Ïeny a kaÏdou noc mûli jinou po
obyãeji hovadském. Místo peﬁin trávu a listnaté ratolesti mívali.
Neznali lnûn˘ch ani vlnûn˘ch odûvÛ, jen koÏené, v zimû chlupaté,
jehnûãí.
Podle nûkter˘ch kronikáﬁÛ dokonce, alespoÀ v létû, chodili zcela
nazí, coÏ jiní, napﬁ. Aeneas Sylvius, vyluãují. Dle Paprockého pﬁi‰li
za âechem dal‰í slovan‰tí národové, Vandalitové a Dalmatové.

Byli v‰ak velmi pracovití, stromy káceli, koﬁeny vyvraceli a nové
vsi stavûli. Nepotﬁebovali u domÛ a chlévÛ závory ani klíãe a zámky,
protoÏe neznali hﬁíchu zlodûjství. Neznali slovo „mé“, v‰e mûli jen
jako „na‰e“. Zbranû, luãi‰tû a stﬁely jen na lov zvûﬁe uÏívali, nikdy
proti sobû. Neãinili si navzájem kﬁivdy, proto po dlouh˘ ãas nemûli
mezi sebou Ïádného soudce.
Pod horou ¤ípem rozkázal âech vysekat les, postavit nevysok˘
dÛm. Okolo nûj pak vznikla ves, která byla nazvána Kleneã, podle
jména jeho syna Klenû.
Dal‰í dÛm nechal pak âech vystavût dle nûkter˘ch na dne‰ním
Vy‰ehradû a nazval ho Psáry podle svého pÛvodního sídla, ale spí‰e
byl tento hrad vystavûn aÏ pozdûji. Podle Aenea Sylvia bydlel âech
pﬁímo na ¤ípu.

Dal‰í vsi, které pak vznikly, byly Charvátice zaloÏené Manuchem,
Rabus zaloÏen˘ Manuchov˘m synem Rabusem, Vysok˘ DvÛr zaloÏen˘ Hostem a âernou‰, Hostov˘m bratrem âernou‰em zaloÏen˘.
KníÏe âech Hosta a âernou‰e napomínal, aby ne pﬁíli‰ daleko od
nich svá sídla zakládali, protoÏe zvûdûl od ‰peh˘ﬁÛ o lidu
v sousedství sídlícím, kter˘ zcela cizím jazykem mluví a mohl by
jeho rod v budoucnu ohroÏovat. âernou‰ mu na to odpovûdûl:
„KníÏe a pane ná‰, staÀ se tvá vÛle,“ a Host, opﬁen˘ o jedlové dﬁevo,
dodal: „Pravdu mluví‰, já s ãeledí svou se nedaleko usadím a vÏdy ti
budu slouÏit.“ âech spravedlivû zemi rozdûlil a dal lidu zákon, aby
desátek ze svého zisku kaÏd˘ svému pánu odvádûl.
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PoblíÏ ¤ípu udeﬁil âech jednou prutem do zemû a z ní, skrze kouzelnictví, hned vytryskla ãistá voda. Ta studánka je v hájeãku nedaleko vsi Ctinûves a kníÏe Ferdinand August z Lobkowicz ji nechal sklenout, obestavût, a kdykoliv pﬁijel do Roudnice, nechal si z ní poslat
vodu, kterou pil, coÏ i jeho potomci ãinívali.

âechÛv bratr Lech odebral se po ãase se svou druÏinou na v˘chod,
ale v‰ichni ho prosili, aby se daleko od nich neusazoval, kdyby se nûjací nepﬁátelé objevili, aby si mohli b˘t vzájemnû ku pomoci. Lech jim
pﬁislíbil: „Pﬁátelé a bratﬁi, za tﬁi dny, dﬁív neÏ denice vzejde, vystupte
na ¤íp a na v˘chodû uvidíte oheÀ a d˘m. Tak poznáte, kde jsem se
usídlil.“ Tak také uãinil a zaloÏil mûsto, které se na pamûÈ toho jmenovalo Kouﬁim.
Dle Dubravia Lech ode‰el snad i ze závisti, ale s podmínkou, Ïe se
mÛÏe vrátit.
Dle Paprockého âech svou zemi rozdûlil na dvanáct krajÛ a po jeho
smrti byl v kaÏdém kraji volen jeden vojvoda.

Po letech sedmnácti od pﬁíchodu k ¤ípu zemﬁel kníÏe âech ve
vûku osmdesáti ‰esti let.V‰ichni ho hoﬁce oplakávali a volali: „Ty jsi
byl ná‰ kníÏe a ná‰ otec, ty jsi byl ná‰ vÛdce do této krajiny a byl jsi
prav˘ a vûrn˘ správce své rodiny a v‰ech sv˘ch poddan˘ch! Ach
ouvej, kdo nás bude spravovati a opatrovati!“ A nena‰el se nikdo, kdo
by jeho smrti neÏelel, v‰ichni úpûli a líbali ho. Tﬁetí den mu vykopali velk˘ hrob s klenut˘m sklípkem je‰tû v dobû Karla IV. patrn˘m
a pohﬁbili ho s velkou ctí. Proto se ves leÏící nedaleko jmenuje Ctinûves.
Dle jin˘ch kronikáﬁÛ, napﬁ. Daniela Adama z Veleslavína, byl âech
pohﬁben na Budãi.
Na jeho hrob umístili kámen s nápisem v jazyce a písmu slovanském:
„Zde gest mocné a slavné kníÏe pan a gospodar národu Charského
malon âech a spí oÏelen slzy bolestn˘mi od národu svého.“
Zprávu o nápisu i nápis samotn˘ publikoval Václav Prokop Duchovsk˘. Opis náhrobního kamene byl obsahem rukopisu, kter˘ byl pr˘
objeven roku 1556 ve zdech nejmenovaného klá‰tera, byl uzavﬁen
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v kamenné dutinû, psan˘ na kÛÏi, patrnû surovou, a cel˘ pokryt olovem. Byl sepsán náﬁeãím slovansk˘m, av‰ak velice neãiteln˘m. Mnich,
kter˘ jej objevil, jej také v roce 1561 pﬁeloÏil do latiny, jak sám uvádí
v pﬁedmluvû. O tomto pﬁekladateli se údajnû Gelasius Dobner domníval, Ïe to byl Petr Loderecker, bﬁevnovsk˘ mnich, proslul˘ sestavením
nûkolikajazyãného slovníku. Kniha obsahovala tajné vûdûní âechÛ
a krom nûkter˘ch ãinÛ âecha, Kroka, Libu‰e a Pﬁemysla téÏ pojednávala o znalosti uctívan˘ch rostlin a duchÛ. Duchovsk˘ získal opis rukopisu od Jana Josefa Hübschmanna z Cronbergu (1713–1772), registrátora ãesk˘ch zemsk˘ch desek.
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O star˘ch bozích

Pﬁedkové na‰i rozliãné bohy sobû vyhledávali, mnoÏství bohÛ chválili a ctili, které jmenovali sv˘mi jmény Jesam, Ladam, Niam, Marzonem, Ziziliam, Zievanam aneb Zevoniam a tûm obûtovali. KnûÏí jim
ustanovili, kdy jejich svátky svûtit, a oni v jist˘ch dnech k jejich oslavû rozliãné kratochvilné tance a hry uÏívali. Zpívali jim vymy‰lené
písnû, které i kdyÏ jiÏ pozdûji kﬁesÈany uãinûni byli, na Svatého
ducha prozpûvovali. âechové a Poláci sv˘m bohÛm stavûli kostely,
jejichÏ pozÛstatky v obou královstvích jsou je‰tû vidût. Ctili také hromobití, dﬁíví spanilá i nepûkná a v kostele v Hnûzdnû b˘vala kapliãka a v ní drak uãinûn˘ z dubového dﬁeva, ke kterému se modlívali.
KdyÏ nûkdo umﬁel, poloÏili jeho tûlo na máry a pod nûj podloÏili
pecen chleba, nad ním rozsvítili dlouhou svíci. Pak mrtvého nesli
ke hrobu s tancem, ale kdyÏ se navraceli, házeli za sebe pﬁes hlavu
písek a kamení a nesmûli se za Ïádn˘ch okolností ohlédnout zpût.
Dle Dubravia mûli pÛvodnû Slované ponûtí o jednom jediném Bohu,
kterému pﬁiná‰eli obûti, aÏ za Karla Velikého pﬁe‰li k bûÏnému
pohanství a vícero bohÛm.
Po smrti Karla Velikého uãinili sobû Slované Balvana, ke kterému
se modlili a kaÏd˘ mu platil za hlavu jeden peníz. Jejich kﬁesÈan‰tí
sousedé je nabádali, aby platili svatému Vítu, ale oni toho nedbali
a ﬁíkali, Ïe mají svého ve své zemi. Nazvali tedy svého Balvana svat˘m
Vítem, ale tento mûl ãtyﬁi hlavy, v pravé ruce drÏel luãi‰tû, vedle sebe
mûl meã, sedlo a uzdu. Knûz mu choval zasvûceného bílého konû
a v‰ichni vûﬁili, Ïe bude s nimi bojovat proti nepﬁátelÛm. DrÏeli tohoto svého svatého Víta ve velké váÏnosti a pﬁiná‰eli mu víno a koláãe.
Knûz pak nalil víno do velkého dutého rohu a na druh˘ den vû‰til
úrodu. ZÛstal-li roh pln˘, mûla b˘t úroda hojná, ale kdyÏ vína ubylo,
znamenalo to neúrodu a hlad. Toho Víta v‰ichni tak ctili, Ïe dodnes,
potká-li pﬁítel pﬁítele, ﬁekne mu: „Vítej!“ S takov˘mi básnûmi na‰i
pﬁedkové do âech pﬁi‰li a dlouh˘ ãas v nich bloudili. AÏ svat˘ Václav kázal toho Balvana zkazit. Takto náboÏenství SlovanÛ a âechÛ
popisuje Jan Dubravius.
KdyÏ nûkter˘ pohansk˘ kníÏe zemﬁel, se‰el se lid, v‰ichni plakali, padali na zem a opût vstávali, líbali mrtvému ruce a naﬁíkali:
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„Kterak se máme s tebou rozlouãit? Byls na‰ím milostiv˘m
otcem!“ Tûlo mrtvého kníÏete bylo namazáno vonn˘mi mastmi,
obleãeno v drahé ‰aty a poloÏeno do umrlãí truhly. Do levé ruky
vloÏili mrtvému pût zlat˘ch penûz, aby je obûtoval neznámému
bohu, do pravé ruky dva stﬁíbrné, jeden pro vÛdce, kter˘ mu
k neznámému bohu ukáÏe cestu, druh˘ pro pﬁevozníka. Pak truhlu
zavﬁeli a po západu slunce za stálého naﬁíkání ji uloÏili do zemû.
Navrch pokladli velk˘ kámen a tﬁi aÏ osm dní na nûm pálili oheÀ.
Na oheÀ házeli mrtvou drÛbeÏ a obûtovali ji ãern˘m bohÛm, jak
naz˘vali podzemní, pekelná boÏstva, ale i Pronovi, Jasonovi, Ladoninovi a dal‰ím bíl˘m nebesk˘m boÏstvÛm a ochráncÛm. NeÏ ode‰li
domÛ, trhali si kusy odûvÛ a házeli je do ohnû. K tomu pﬁidávali muÏi
vousy a Ïeny vlasy, které pﬁehazovali do ohnû pﬁes rameno.
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Volba Kroka

Po âechovû smrti poÏádali star‰í bratra Lecha, aby správu lidu pﬁijal, ale on odmítl, ﬁka, Ïe jednoho kníÏectví, Kouﬁimského, má dosti.
A tak devût let Ïili bez správce a kníÏete jako kÛÀ neovládan˘ uzdou.
Bezvládí zaãalo mezi nimi plodit neshody, hádky, kﬁivdy, bujné neﬁesti a dal‰í veliké neﬁády kvÛli hranicím polí a dûdin. Proto usnesli se
star‰í rodÛ, Ïe musí nûkoho ku vládû povolat. KníÏe âech mûl sice
syna Klenû, o kterém jiÏ byla zmínka, ale o nûm nikdo neuvaÏoval,
protoÏe byl ku vládû nezpÛsobil˘, aã mûl sám pravdûpodobnû dal‰í
potomstvo, jak bude pozdûji naznaãeno.
Se‰el se pak v‰echen lid obojího pohlaví na místû âechova hrobu
a jednostejnû zvolili si i Lechem doporuãovaného Kroka, syna Hleìova, aby byl lidu soudcem. Krok v‰echny jiné star‰í moudrostí
a vtipem daleko pﬁesahoval i zboÏí mûl dosti. Sv˘m rozumem
mnoh˘m lidem jiÏ pomohl a úplaty za to Ïádné neÏádal. Uvedli ho
na hrad Psáry a na hlavu mu posadili âechovu ãepici, kterou jist˘
Halato po celou dobu opatroval, do ruky mu dali âechovu hÛl
a v‰ichni mu pﬁislíbili vûrnost a poslu‰nost. Krok byl znám˘m
a uznávan˘m jiÏ za Ïivota âechova a ten si ho velmi oblíbil.
Na tomto místû se povûsti rozcházejí. Krok byl údajnû synem Hledû,
podle nûkter˘ch v‰ak synem Kroka Prvního, syna Hleìova. Ba dokonce nepocházel ani ze slovanského národa, ale z ﬁímského rodu GrachÛ.
Krok První pûstoval zahraniãní styky, svou dceru Milenku dal franckému králi Markomírovi a stateãnû bojoval na Dunaji proti ﬁímsk˘m
císaﬁÛm Graciánovi a Juliánovi. Obsazení jihonûmeck˘ch provincií
¤ímany v‰ak nezabránil. Vedle Kroka II. mûl je‰tû dal‰ího syna, kter˘
se jmenoval Bazák a ten zplodil syna Lapáka. Lapák byl kulhav˘
a klecav˘, proto dvÛr, kter˘ vystavûl, jmenuje se Klecany. Lapák mûl
za manÏelku vû‰tkyni a hadaãku Zvratku. Pak Krok I. ode‰el vládnout do Polska a pﬁedal správu zemû svému synovi, Krokovi II., kter˘
také proslul co váleãník a bojoval ve Vla‰sku s gótsk˘m králem Arbogastem a pobil dvacet tisíc jeho vojákÛ. Onen Krok II. je jiÏ totoÏn˘
s následujícím. Daniel Adam z Veleslavína tvrdí, Ïe tento Krok byl do
té doby kníÏetem LuãanÛ a sídlil na hradû Vladaﬁi. Podle Dubravia
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…a rozkázal, aby Chyﬁ svého otce Mana po cel˘ mûsíc na pÛl dne do pluhu vedle taÏného
vola zapﬁahal a s ním oral. (str. 21)

se zemí ‰íﬁili cizáci, kteﬁí se smáli zpÛsobu Ïivota a zvykÛm âechÛ
a oni odvraceli se od spoleãného vlastnictví a lidovlády. Zaãínaly
hádky, nûkteﬁí chtûli staré zvyky zachovávat, jiní opou‰tûli úctu ke
staﬁe‰inÛm a soudÛm, aÏ se unavili demokracií a zvolili monarchii,
jako b˘vala za âecha.

Krok nebyl lidu kníÏetem, leã tolik správcem, ale v‰ichni ho uznávali, protoÏe byl vysokomysln˘, míval rozmluvy s bohy a nechal si od
nich radit, proãeÏ si ho lid velmi váÏil a za rozliãné rady od bohÛ
mu pﬁiná‰el ãetné dary, aã jich Krok neÏádal. Byl muÏem poctiv˘m
a velkomysln˘m, protoÏe s bohy rozmlouval, ale i znaãnû bohat˘
a rozhodn˘, tvrdû trestal ‰elmy a niãemy a vÏdy ‰lechetnû si poãínal. Jeho manÏelkou byla vû‰tkynû Boﬁena, která b˘vá uvádûna téÏ
jako manÏelka Kroka I., druhá Ïena se jmenovala Niva, byla velkého
vzrÛstu a krásné postavy a porodila mu tﬁi dcery. On i dcery uÏívali
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stejného erbu jako âech, tj. ãerného orla s kﬁídly roztáhnut˘mi.
âechové nechali na radu jakéhosi Jehonû vystavût Krokovi tvrz Zbeãno nebo téÏ Stebno, naz˘vanou po nûm Krokovec. Krok v Krokovci
v‰ak nesídlil, ale postoupil ho ·ímovi, synu Blehovu.
Za Krokovy vlády bylo mnoho lesÛ ohnûm popáleno, pﬁemûnûno
v pole a zaloÏeny ãetné dûdiny. Z toho se v‰ichni obyvatelé velmi
radovali a na polích pûstovali rozliãné rostliny, vãetnû ãoãky. Tak
bylo napﬁíklad zaloÏeno Tursko, bratry Supanem a Turskem. Jejich
ãeledû se v‰ak zle pohádaly a kameny a kyji velmi se pobily
o pastviny. Star‰í Supan nakonec ustoupil a zaloÏil ves Chejnov.
Jednou se pﬁihodilo, Ïe hospodáﬁ jménem Man se rozhnûval na
svého syna Chyﬁe, kter˘ si zaãal stavût nové sídlo. Pﬁi hádce Man
zabil jeho syna, to jest vnuka svého. Chyﬁ ten skutek Ïaloval Krokovi. Krok svolal soud star‰ích, aby tento mord nezÛstal bez odplaty,
a rozkázal, aby Chyﬁ svého otce Mana po cel˘ mûsíc na pÛl dne do
pluhu vedle taÏného vola zapﬁahal a s ním oral.V‰ichni uznali, jak je
Krok spravedliv˘, a od té doby pilnû se mordÛ varovali.
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Odchod kníÏete Lecha

V té dobû se âechÛv bratr Lech rozhodl, Ïe kníÏectví v Kouﬁimi
opustí a s ãástí svého lidu se vydá hledat nové zemû k osídlení vhodné. Mûl strach, aby krajiny v okolí ¤ípu a Kouﬁimi se tím lidem charvátsk˘m pﬁíli‰ nenaplnily. Povolal k sobû Kroka a zam˘‰lel mu Kouﬁim dáti, ale ten, pán dobrotiv˘, pﬁijmout nechtûl, Ïe svého má dosti,
a poradil mu, aby nûkomu ze sv˘ch sluÏebníkÛ kníÏectví podstoupil. Na radu své Ïeny Boﬁeny, vû‰tkynû, poÏádal Lecha, aby s odchodem je‰tû vyãkal, Ïe vû‰tby mu poradí, kdo z jeho sluÏebníkÛ by
nejpﬁíhodnûj‰í byl.
Lech vyslal ‰pehy do zemí na v˘chod slunce, aby zjistili tamních
krajin poloÏení a jejich obyvatele. ·pehové zjistili, Ïe na v˘chodu
slunce je zemû katská neboli slezská, svou povahou velmi pﬁíhodná,
a za ní dal‰í zemû, které dﬁíve ob˘vali Vandalové a Sarmati, ale ti jiÏ
válkami a mory zhynuli, a pÛda je tam velmi plodná a úrodná. Zemû
slezská táhne se aÏ k moﬁi Sabulosus a k ﬁece Vistule, to jest Visle,
která je nadmíru rybná a svou spanilostí a prudkostí v‰echny ostatní
ﬁeky pﬁevy‰uje. Po dal‰í poradû s Krokem pﬁedal Lech Kouﬁimské
kníÏectví Boﬁislavovi, synu Svojovu. RozÏehnal se s Krokem a v‰emi,
kter˘m se v krajinû kouﬁimské zÛstat líbilo, a se svou tûhotnou
Ïenou âimislavou, dcerou Marázovou, a s druÏinou i mnoÏstvím
dobytka vydal se na cestu. Do‰li hust˘mi lesy do míst, kde poznali,
Ïe kdysi zde jiÏ lidé sídlili, a zde mu Ïena porodila syna, za kterého
byl Lech velmi vdûãn˘ a pojmenoval ho Krok.
V tomto kraji lesním bylo velké jezero a mnoho orlích hnízd,
a proto hrad a mûsto, které zde vystavûli, nazvali Hnûzdno. ZároveÀ
kdyÏ Lech vidûl to mnoÏství bíl˘ch orlÛ, poãal uÏívat v erbu bílého
orla na ãerveném ‰títû, coÏ jeho potomci dodnes ãiní. Pak postupovali k ﬁece Visle, krajinou velmi úrodnou, a na vrchu, kter˘ jiÏ dﬁíve
Vandalové naz˘vali Vavel, vystavûli dal‰í hrad. Mûsto pak pojmenovali po Lechovû synu Krokov. Jejich potomci pÛvodní lesy vypálili
a vytvoﬁili zde mnoho polí a cel˘ národ se pak Polané ãi Poláci zaãal
naz˘vat, aã pÛvodnû si ﬁíkali Lechové a Tatarové a Moskvané je tak
stále jmenují.
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Podle jin˘ch kronikáﬁÛ pak mûsto Krokov se jmenovalo podle ãeského Kroka, kter˘ sice odmítl nabídku stát se tamním kníÏetem, ale svolil
k pojmenování mûsta sv˘m jménem.
Podle dal‰í obmûny pﬁíbûhu nastaly po smrti Lecha v Polsku rÛznice a neﬁádové a Poláci poslali ke Krokovi I. posly s prosbou, aby je pﬁi‰el
soudit a vládl nad zemí. On jim vyhovûl, jak jiÏ bylo zmínûno, a ode‰el
pﬁevzít moc nad polskou zemí. Pﬁedtím ov‰em zabezpeãil, aby v‰ichni
pﬁijali za pána jeho syna, Kroka II.
Dle Paprockého, znalého polsk˘ch kronik, mûl Lech syna Vi‰imíra,
kter˘ vedl válku se Syvardem, králem dánsk˘m, a zaloÏil dvû mûsta,
Kdansko a Vismar. Jeho potomci v Polsku pÛl druhého sta let panovali.
O dal‰ích dûjích v krajích polsk˘ch, které se popisují v ãesk˘ch povûstech, je psáno na konci knihy ve zvlá‰tním oddíle.
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Dal‰í Krokovy ãiny

Nyní se vraÈme zpût do âech onûch ãasÛ. Z rodu Krokova pocházel
zku‰en˘ muÏ jménem Boták, syn Zdecha, kter˘ se jednou se svou
druÏinou vypravil hledat nová místa k osídlení. V druÏinû mûl pût
pacholkÛ luãi‰ti ozbrojen˘ch, protoÏe v pustinách se divá zvûﬁ ãasto
ukazovala.
Na jedné velké hoﬁe se uloÏili k odpoãinku, rozdûlali oheÀ, a kdyÏ
motykami úrodnost zemû zkou‰eli, nalezli zde Ïeleznou rudu, velmi
uÏiteãnou. Zpravili o tom Kroka a on poslal více ãeledi a rozkázal,
aby na tom místû rudu kopali a lámali, ohnûm tavili a aby Boták tomu
místu, které nazvali Zdechovice, aÏ do své smrti vládl.
Jeho bratr Îìár zaloÏil stejnojmenn˘ hrad a jeho potomky byla hrabata ze Îìáru. Za ãasu kníÏete Nezamysla pak Zdechoviãtí uãili
NiÏborské, jak tavit Ïelezo a vyrábût z nûho pﬁedmûty.

Za Krokova Ïivota bylo pak nalezeno i první zlato v Jasov˘ch
Lukách, ale jen drobné, z písku r˘Ïované. To nalezli synové Rohslavovi, Jícha a Domaslav, a donesli ho Krokovi. Ten pravil: „Dejte
bohÛm lesním chválu a oni vám zdraví, protoÏe vám dali jako prvním
v této krajinû za na‰eho bydlení najít v zemi bohatství.“ Zlato si prohlédl, ale opût jim ho vrátil a ﬁekl: „Komu co bohové dají, není slu‰né
mu bráti. Hledejte dál pilnû a co najdete, oznamte sv˘m pﬁátelÛm
a zanechte zprávu budoucím pokolením.“
Krok pak, napomenut od sv˘ch rádcÛ, vyslal zvûdy a posly do
v‰ech ãtyﬁ stran, aby pilnû ohledali zemi, hory, potoky, ﬁeky i lesy.
KdyÏ tak uãinili a o v‰em ho zpravili, nechal to sepsat na bﬁezové
kÛry a uloÏit pro budoucí pamûÈ a pouãení potomkÛ.
Jednoho dne se lid se‰el ve Ctinûvsi a oznámil skrze Stavboje,
syna Lesyslavova, Krokovi, Ïe se spoleãnû usnesli na bezpeãném
místû vystavût mu hrad, kde by mohl Krok sedût a vládnout a odkud
by jej Ïádn˘ nepﬁítel nemohl vytlaãit a kde by se mu Ïádná ‰koda ani
hanba nestala.
Krok souhlasil, dal jim k tomu své povolení a oni ihned zapoãali stavbu na vysoké hoﬁe, pﬁíkopy vylámali a valy vybudovali.
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Potom vystavûli domy, kter˘m nûkteﬁí Budy ﬁíkali, a hrad nazvali
Budeã.
Bûhem stavby Budãe do‰lo v Krokovû ãeledi ke sváru vinou Tunáka, syna Kamanova, kter˘ se dokonce mordu dopustil. Krok chtûl
pÛvodce nepokoje ztrestat, ale Kaman ode‰el s Tunákem na v˘chod,
kde pod horou Bûlicí zaloÏili dvÛr jménem Pﬁerov. Kaman zde po
dvou letech zemﬁel.
Krok se svou ãeledí, manÏelkou a dcerami usídlil se na Budãi. Lid
mnoh˘ se v jeho okolí usazoval. Zde Krok nejen soudil, ale i obûtoval
a vû‰til. Jednoho dne Krok, muÏ moudr˘, rozkázal, aby po tﬁi dny
k nûmu Ïádn˘ nechodil, a v‰ichni se tak zachovali. Krok pak vystoupil na nejvy‰‰í místo budeãského hradu a zde veliké obûti bohÛm
lesním, horním i vodním pﬁinesl a obdrÏel mnohé odpovûdi o vûcech
budoucích.V‰e, co se od bohÛ dozvûdûl, kázal sepsat a dal sv˘m dcerám do úschovy a pﬁitom jim povûdûl: „Není tuto bytu mého na
místû tomto, neb místo toto nebude dlouho trvat, a já jiné s radou
sv˘ch poddan˘ch musím vyhledat.“
Tak, díky vû‰tbám a radám bohÛ, dozvûdûl se Krok, Ïe hrad Budeã
bude zniãen, a rozhodl se ho proto opustit. Nové místo zvolil také
podle vû‰tby a popsal ho sv˘m vûrn˘m:
„Zítra pﬁed v˘chodem slunce vyjdûte, na poledne se obraÈte
a pﬁíhodného místa hledejte pﬁi ﬁece a bohové vás pﬁivedou na skalnatou horu nad ﬁekou, kde je slu‰né stavût.“
Oni tak uãinili, dle jeho rady ‰li a nalezli jednu dost vysokou
a ‰irokou horu stojící nad ﬁekou. Pochopili, Ïe to je to místo, vykáceli les a vystavûli zde dﬁevûné sruby mistrn˘m dílem tesaﬁsk˘m.
Pak sem pﬁivedli Kroka a on se se sv˘mi dcerami tady usadil.
I zeptali se ho, jak se hrad bude jmenovat. A Krok prohlásil: „Jak
nestálé jsou ãasy, tak nestálá jsou i jména. ProtoÏe vy jste to místo
na‰li a hrad vystavûli, vy rozhodnûte, jak˘m jménem se bude
naz˘vat.“ Proto poÏádali jednoho ze stavitelÛ, âiÀkrucha, aby hrad
pojmenoval, a on na pamûÈ kníÏete âecha zvolil jméno jeho pÛvodního hradu v Charvátsku, totiÏ Psáry, s ãímÏ lid i sám Krok vﬁele souhlasili.
To místo bylo pozdûji pﬁejmenováno na Vy‰ehrad. Jméno Psáry pouÏil Dﬁevoslav, kter˘ pﬁi‰el také spolu s kníÏetem âechem z Charvátska
a zaloÏil ves tohoto jména nad Botiãem, dnes Na Slupi.
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Na Budãi pak Krok obnovil ‰kolu literní, kde se uãilo ãíst a psát,
a pozdûji zde zaloÏil dal‰í ‰kolu, kde se mládeÏ cviãila v kouzelnictví
a uãila v‰elijak˘m tajn˘m ãárám. ProtoÏe nemûli papír, psali na bﬁezové a lipové kÛry. Vrchním uãitelem a mistrem této kouzelnické ‰koly
byl Le‰in Budek, syn BudkÛv, hadaã nad jiné slovutn˘, zejména ve
vû‰tbách zbûhl˘. Budek ãasto v nûjaké jeskyni radu s duchy brával a na
Budãi ‰kolu prostrannou s ob‰írn˘mi placy vytvoﬁil.
Tuto ‰kolu nav‰tûvovali chlapci z v˘znamn˘ch rodin, napﬁíklad
Bohu‰, Hrdin, Hnûvobojen, Ka‰avec, Kvûto‰, Libu‰, Pﬁemysl, Samostﬁel,
Strachkvas, Svato‰, Varãan, ale i dívky, vãetnû Krokov˘ch dcer, BaÀka,
Bogunka, Borka, BoÏena, Dobromilka, Hnûvka, Ka‰a, Knyna, Krásná, Kyhala, Milka, Milu‰e, Sosnava, Svatka, Tetka, Tejná, Veselá,
Snatá, Vítka, Libu‰e a mnozí dal‰í, jak Bartolomûj Paprock˘, z pamûtí
·imona Tadeá‰e Buddekyusa, Le‰inova potomka, dokládá.
Dle Václava Hájka ani Pﬁemysl, ani Libu‰e do budeãské ‰koly nechodili, Pﬁemysl sám Budeã nav‰tívil aÏ po sÀatku s Libu‰í a nemálo se
podivil jeho velikosti.

Po tﬁiceti devíti letech správy zemû Krok ve vûku osmdesáti let
zemﬁel a v‰ichni se sebûhli jako vãely k matce, nûkteﬁí si drali nehty
a kﬁiãeli: „Ach ouvej, pane ná‰, kter˘ jsi umﬁel, kdo nás bude spravovat? Nebude takov˘ nalezen v celé zemi!“
Jeho dcery bûdovaly a volaly: „Ó Merote, veì jej po svûtlé cestû!
Radamá‰i, vedle jeho spravedlivosti suì jeho hlavu a nedej ho TasanÛm1/ zahubit!“
A po celé tﬁi dny byl velik˘ kﬁik a pláã. âtvrt˘ den ho jeho dcery
odnesly a s velkou lítostí, úpûním a hﬁmotem, kter˘ se po lesích
a horách rozléhal, byl pochován ve Ctinûvsi vedle kníÏete âecha
a své Ïeny Nivy, která pocházela z vysokého rodu. Do hrobu mu dali
rozliãné dary, na hrob navalili velk˘ kámen, na nûm rozdûlali oheÀ
a spálili jeho odûv, obûtovan˘ zemsk˘m bohÛm.

1/ TéÏ Ta‰anÛm.
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Ka‰a, Tetka, Libu‰e

Krokovy dcery se jmenovaly Ka‰a,1/ Tetka a Libu‰e.V‰echny tﬁi byly
zbûhlé ve vû‰tûní a rÛzn˘ch kouzlech a jedna kaÏdá dokonce svého
otce vtipem pﬁesahovala. Ka‰a byla z nich nejstar‰í a vynikala ve
znalosti mocí v‰ech bylin, léãitelství a ranhojiãství, ale i v jasnovidectví byla velmi pouãená. Také kouzelného hádání byla plná
a pilnû se mu vûnovala. Neduhy lidské a bolesti umûla pouh˘m slovem krotit. KdyÏ nûkdo nûco ztratil nebo mu bylo ukradeno, Ka‰a
vûdûla, kde se hledaná vûc nachází. Proto vzniklo poﬁekadlo oznaãující holou nemoÏnost: „To nedovede ani Ka‰a napraviti.“
Tetka byla kouzelnice a vûdma a mnoho divného sv˘mi ãárami
provozovala. Prost˘ lid ve vsích se tehdy ohÀÛm, hvûzdám, stromÛm
i kamenÛm klanûl, ale Tetka znala od duchÛ mnohem více a lid víru
v bohy lesní, vodní i bohy hor uãila a umûní konat jim rozliãné obûti
znala.
Podle Dubravia a Paprockého Krokovy dcery Ka‰a a Tetka na
vû‰tbách i jin˘ch kouzlech, které zdarma neprovozovaly, bohatly.
Zadarmo Ïádnému „hádati a vypravovati nechtûly“. Jen Libu‰e následovala pﬁíkladu svého nezi‰tného otce Kroka.

Nejmlad‰í ze tﬁí sester Libu‰e byla ze v‰ech nejmoudﬁej‰í a byla
nadána vû‰teck˘m umem, kterého si lidé tehdy velmi váÏili. Îádn˘
ãlovûk jí rovn˘ nebyl v oznamování vûcí budoucích. Po svém otci
Krokovi také nejvíce zboÏí zdûdila.
Pát˘ mûsíc po Krokovû smrti se‰li se star‰í rodÛ, aby sobû pána
a správce zvolili, a spoleãnû se uradili, aby vláda v rukou Krokov˘ch
dcer zÛstala a lid obecn˘ aby od nich k roz‰iﬁování zemû byl napomínán. Dcery ov‰em chtûly, aby si lid jen jednu z nich za paní zvolil,
a s tím pﬁáním v‰echen lid obeslaly.
Ale star‰í navrhli, aby sestry metaly los a kníÏectví si rozdûlily.Tak
sestry uãinily, nikdo neví, jak˘m zpÛsobem losovaly, a nejmlad‰í

1/ TéÏ Kazi nebo také Bûla.
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Libu‰e získala v˘chodní stranu s hradem Psáry,2/ kter˘ pozdûji pﬁejmenovala na Libín. Pak Libu‰e, z ponuknutí vû‰tích3/ duchÛ, vyslala
na v˘chod deset panen a mnoho lidu robotného a sama s nimi vyjela v ãele prÛvodu. Dospûli aÏ k soutoku Labe s Cidlinou, kde Libu‰e
sesedla z konû a ukázala jim, kde nov˘ hrad mají vystavût, a tak mûsto
Libice opatﬁené vysokou hradbou a ‰irok˘mi valy vzniklo. Stavbou
mûsta muÏe jménem Hotou‰ povûﬁila. Po dokonãení staveb Libu‰e
to místo hojnou ãeledí obsadila. Dále pak mnoh˘m oznámila, kde si
pﬁeje b˘t po smrti pohﬁbena.
Pozdûji bûhem kratochvilného lovu jelenÛ nalezly Libu‰iny sluÏebnice nedaleko Turska vysok˘ vrch, kter˘ se jim zalíbil. PoÏádaly
proto Libu‰i a ona dala jim povolení k vystavûní hradu. Ten nazván
byl Libûhrad a pod ním zaloÏena ves Libãice.
Na západ slunce od Psár, za ﬁekou, nalezla Libu‰e dal‰í vrch, kter˘
slul Petﬁín. Zde se s druÏkami posadila a sluÏebnictvu rozdûlat velk˘
oheÀ rozkázala. Pak v‰echny poslala pryã a sama pﬁistoupila k ohni
a ãinila obûti vû‰tím bohÛm, tak jak ji to oni samotní nauãili. Podle
jejich rad se jiÏ nikdy nenavrátila na Libûhrad, ale Psáry zvolila za své
sídlo a nechala ho opevnit dﬁevûnou ohradou. To bylo v‰em oznámeno.
Jednoho dne vystoupila Libu‰e na nejvy‰‰í skálu a nadána vû‰teck˘m duchem mnohé o hradu Psáry oznamovala. ProtoÏe v‰ak
nebyl pﬁítomen písaﬁ, skoro nic se v pamûti lidí nezachovalo neÏ to,
aby se tento hrad ne jiÏ Psáry, ale pouze Libín jmenoval. Její sluÏebnice Smilka, Duobra, Vlastimila a Nastavila to v‰emu lidu oznámily.
V téÏe dobû nalezli v krajinách západních bratﬁi Druhan a Chobol, synové Boryslava, velkou spoustu stﬁíbra a donesli je na Libín.
Libu‰e jim podûkovala a poslala v ta místa dûlníky se ‰piãáky
a motykami. Oni pak mnohem více stﬁíbra jí na dvÛr pﬁiná‰eli.
Obdobnû jako Libu‰e rozkázala Ka‰a, s povolením Libu‰e, vystavût na vysoké skále hrad Ka‰ín a mûsto pevné nad Vltavou, dnes
proti klá‰teru zbraslavskému.
Tetka vyslala své sluÏebníky na západ slunce, aby také jí pﬁíhodné místo nalezli. Oni prochodili mnohé hory, zvlá‰tû okolo ﬁek,

2/ Vy‰ehradem
3/ vû‰teck˘ch
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a oznámili jí, Ïe na‰li takové místo. Tak Tetka svÛj hrad Tetín na skále
nad ﬁekou MÏí kázala zhotovit a se svou ãeledí a pannami se zde usadila. Zde provozovala neobyãejné a divné vûci. âastokráte na horu
Pohleì nad Tetínem chodívala a zde se so‰e bohynû, jejíÏ jméno
znûlo Klimba, klanûla. Ji prosívala o prospûch svÛj a své ãeledi.
Lidé stále nová místa vyhledávali a nová sídla zakládali, zemi tak
roz‰iﬁovali. Domaboj a Haldan, synové Hrúbovi, nepohodli se s Kasuﬁany, kteﬁí byli nûmeckého rodu, a ode‰li ku poledni, kde rozhodli se
v jednom suchém údolí postavit dvÛr. KdyÏ zaãali kopat základy,
nalezli v zemi Ïeleznou radlici, ãemuÏ velmi se podivili a nazvali to
místo Radlice. ProtoÏe se stále obávali sv˘ch nepﬁátel KasuﬁanÛ,
poÏádali svého str˘ce Klenû a jeho syna Sudiroha, aby vedle nich
své dvory vystavûli a byli jim ku pomoci, coÏ oni slíbili i uãinili.
Zprávy o Libu‰in˘ch hádáních a vû‰tbách o vûcech budoucích
se ‰íﬁily po vsích, lesích i pustinách, stejnû tak o její moudrosti, která
daleko moudrost jejích sester pﬁedãila. K Libu‰i ãasto pﬁicházeli
znesváﬁení lidé, a to i z panství jejích sester, a ona je zku‰enû a spravedlivû soudila, byla milosrdná a ctnostná.Tak získávala velkou úctu
mezi lidem, kter˘ ji miloval jako svou matku. Proto z popudu Charou‰e a Prostislava se‰el se lid na poli DrahoÀovû a tam v‰ichni
rokovali a na tom se shodli, Ïe lep‰ího vládce nenaleznou, a tak
prohlásili Libu‰i, dceru Krokovu, svou knûÏnou, aby je soudila
a spravovala.V‰echen lid toto rozhodnutí chválil, v‰ichni poslu‰nost
a vûrnost slíbili, i kdyÏ jiÏ tehdy nûkteﬁí namítali, Ïe by lid mûl mít
správce muÏského pohlaví, zvlá‰tû kdyby hrozilo nebezpeãí
a zdvihli se nepﬁátelé.
V té dobû suÏoval okolí Libína velk˘ divok˘ kanec, kter˘ lidem
úrodu niãil. Proti nûmu se na Kavãí horu vypravil Bivoj, syn SudivojÛv z rodu Stro‰ova, silák nad jiné udatn˘. Tu svini divokou za u‰i
lapil a na zádech ji donesl aÏ na Libín. Tam kance v boji zabil pﬁed
zraky mnoha lidí.V‰ichni obdivovali ten stateãn˘ ãin a Libu‰e vûnovala hrdinovi zlat˘ pás a dovolila, aby on i jeho potomci svini v erbu
nosili.Tomuto stateãnému ãinu pﬁihlíÏela i její sestra Ka‰a a silného
Bivoje si za muÏe vyvolila.
Jejich star‰í syn Rodyslav mûl syna, kter˘ se jmenoval Rodov, stejnû
jako jejich novû postaven˘ hrad. Jméno se v‰ak ãasem zmûnilo na
Ronov a rod na Ronovce. Mlad‰ím synem Bivoje byl Prostoslav, jeho
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synem Chleboslav, kter˘ mûl syny Zbraslava, bohatého zlatem, a Roda.
Jejich potomky byli pak ti, co v erbu sviní hlavu nosí, tj. páni z Házemburku, Lvové z RoÏmitálu a páni ze ·elemberku, stejnû jako pol‰tí âilínové. Vedle zmínûn˘ch synÛ mûl Bivoj s Ka‰ou dceru Bûlu, o které dále
bude psáno.

Svach, syn Hor‰e, vnuk Lajcha,4/ usadil se od ¤ípu na západ slunce
pﬁi ﬁece, která sluje Ohﬁe, to jest teplá neb ohﬁívající. V té krajinû
rozkázal mnoho luk nadûlat. ProtoÏe si ta místa oblíbil, nechal tam
hrad dﬁevûn˘ vystavût a velká mnoÏství dobytka z nûho na pastvy
vypou‰tûl a zase nazpût vpou‰tûl, a proto to místo bylo nazváno
Pu‰Èadla. Rozsáhlé lesy nechal Svach vypálit, z koﬁenÛ vyvracet a tak
vzniklo mnoho luk a dûdin. Ta krajina proto byla nazvána Lucko.
Zde zaloÏil mûsto téhoÏ jména, ale protoÏe brzy nato zemﬁel, lid chtûl
mûsto jménem jeho syna Hlasyslava pojmenovat. Jiní zase podle
toho, Ïe voda sem zatékala, Îatec mu ﬁíkali. V tomto mûstû vystavûl
mistrn˘ tesaﬁ Halák, syn MladÛv, první vodní ml˘n a v‰ichni ho chodili obdivovat, protoÏe do té doby v âechách jen vûtrné ml˘ny stály.
A od tohoto ml˘na si lidé návod a nauãení brali a na jin˘ch ﬁekách
podobné stavûli.
Na vrchu nad potokem Bruska, kter˘ slul Svinsk˘, nechala knûÏna Libu‰e vykácet les a velk˘ dﬁevûn˘ dÛm postavit. Pak na dﬁevûné stolici jejím znamením opatﬁené vû‰tila mnoho slavného
tomuto vrchu a své vû‰tby nechala písaﬁem Îákem zapsat na bﬁezovou kÛru literami a slovy slovansk˘mi. Na tom místû pozdûji vznikl
dne‰ní PraÏsk˘ hrad.
Za panování knûÏny Libu‰e bylo mnoho nov˘ch vsí i mûst vystavûno. Lapák, syn Krokova bratra Bazáka, muÏ opatrn˘, kulhav˘, jak
nûkteﬁí ﬁíkali klecav˘, na‰el místo s úrodnou pÛdou a hojností vody
i nechal zde dÛm s velik˘m nákladem vystavût a Klecany jej nazval.
Jeho Ïena Zvratka, vû‰tkynû a hadaãka, mu mnoho vûcí budoucích
oznámila.
V téÏe dobû obdrÏela knûÏna Libu‰e od sv˘ch bohÛ nûjaké
ponuknutí a rozkázala pod Svinsk˘m vrchem postavit dÛm nazvan˘
Libec, kde chovala mnoho dobytka a ráda zde pﬁeb˘vala, neb ji zde
duchové vû‰tní ãasto nav‰tûvovali.
4/ Není zﬁejmé, zda se nejedná o âechova bratra Lecha.
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ProtoÏe stáda její se rozrÛstala, musela knûÏna dal‰í dvÛr vystavût,
tentokrát nad ﬁekou Vltavou, a dala mu jméno LibeÀ. V libeÀském
statku drÏela knûÏna Libu‰e sto ãistû bíl˘ch krav, které Ïádného
barevného flíãku na sobû nemûly. Její ãeleì ustaviãnû lesy z koﬁenÛ
vykopávala a louky a dûdiny mnoÏila. Lid byl jí velmi povdûãn˘
a v‰ichni pravili: „Tys na‰e paní a knûÏna, tys na‰e máÈ, tebe ctíti
a chváliti budeme, i na‰i budoucí na vûky.“
Lid Ïádal také Libu‰i, aby vû‰tbami oznaãila pﬁíhodné místo, kde
by mohli vystavût velké a mocné mûsto, jeÏ by dokázalo celou zemi
ochránit pﬁed nepﬁáteli, kteﬁí by chtûli do zemû vpadnout, ‰kodu
ãinit a lid vyhladit. Nûkteﬁí v‰ak tomu na odpor byli, Ïe ne jedno
velké, ale mnoÏství men‰ích tﬁeba vystavût, aby kdyÏ nepﬁátelé zaútoãí, mohli z jednoho do druhého se uchylovat a bránit. Libu‰e jim
ﬁekla: „Moji vûrní milí, Ïádám vás, mûjte strpení, aÏ já pﬁíhodn˘ ãas
uznám, slu‰né místo vyhledám a urãím, kde by mohlo to mûsto trvat
na vûky.“
Také bylo tou dobou nedaleko Ka‰ína jiÏ nalezeno stﬁíbro a zlato,
které Ka‰a své sestﬁe na Libín poslala, a Libu‰e jako mocná knûÏna
rozkázala razit první minci. ProtoÏe správa zemû byla stále nároãnûj‰í, z ãehoÏ Libu‰e zaãala b˘ti tesklivá, rozdûlila zemi a urãila
dvanáct správcÛ, zemanÛ, z nichÏ nejznamenitûj‰ím byl hrabû
Vr‰ovsk˘. Ti jí v‰ak byli podﬁízeni, poddáni jejímu soudu a se v‰ím
se s ní radili.
Jeden z bohat˘ch zemanÛ, Domaslav, zakladatel hradu Domaslavína, vzkázal po sv˘ch sluÏebnících Libu‰i, Ïe jí po‰le sto krav a tﬁi
sta volÛ, kdyÏ si ho vyvolí za muÏe, ale Libu‰e odmítla s tím, Ïe jí
je souzen prost˘ oráã, kter˘ bude lépe neÏ bohat˘ Domaslav zemi
soudit. Dle Paprockého byl Domaslav Vr‰ovcem.
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