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Předmluva a poděkování 

 

Proměny středovýchodní Evropy a zvláště středověké římsko-německé říše jsou dodnes 

velkým tématem medievistiky. Úvahy nad jednáními v Chebu v době Štaufů by se snad 

mohly jevit jako na okraji zájmu české historiografie. Zprávy dobových pozorovatelů z 

Čech i Moravy naznačují, že tomu tak mohlo být i v dobách Fridricha II. Sicilského, kdy 

nemáme takřka žádné ohlasy o četných návštěvách jeho spojence a leníka Přemysla 

Otakara I. Na dvorských sjezdech v Chebu rokovala knížata především ze středovýchodní 

části říše, která tvořila v prvních letech Fridrichovy vlády jeho hlavní spojence, což nás 

přivádí k otázce, do jaké míry mohla Fridricha II. ovlivnit právě říšská knížata ze 

středovýchodní části říše. Bylo to období Fridrichových mladých let, která strávil na severu 

od Alp, získával zkušenosti a při snaze porazit svého rivala Otu IV. Brunšvického se stal 

právě Cheb svorníkem navzájem stýkajících se a střetávajících se knížat na východě říše. 

Cheb sloužil jako útočiště i místo porad a sjezdů už Fridrichovu dědovi Fridrichovi 

Barbarossovi, který nechal přestavět Chebskou falc a vytvořil z ní jeden z pilířů císařské 

moci. Stal se také místem setkávání mocných a urozených. Jak samotný název práce 

napovídá, předmětem našich úvah a zájmu bude Chebská falc a její role v říšské politice 

štaufských císařů a králů. Především pak role dvorských sjezdů v Chebu jako 

komunikačního prostoru mezi štaufskými panovníky a knížaty říšského středovýchodu. 

Dvorské sjezdy v Chebu by mohly poodhalit svět říšských knížat na středovýchodně i roli 

Přemyslovců v tomto prostoru. Ukázat podíl rodin říšského středovýchodu na formování 

„nové střední Evropy“ a obhajoby společně sdílených hodnot. Možná i pro věčně hledané 

místo českých knížat a králů na mapě Evropy by mohlo ukázat předivo vzájemných vztahů 

mezí obcí říšských knížat a přemyslovskými panovníky na jejich samozřejmé přijímaní a 

soužití v tomto prostoru. 

Překládaná práce by nevznikla bez inspirace a pomoci mého vedoucího práce pana 

profesora PhDr. Martina Wihody, Ph.D. Děkuji mu za jeho cenné rady, podnětné 

připomínky a náměty k zamyšlení, které mi poskytoval jak při psaní této magisterské 

práce, tak i po celou dobu mého studia. Můj dík patří také všem, kteří mi ochotně přispěli 

radou a pomocí nejen při diskuzích nad textem. V neposlední řadě děkuji především své 

rodině, Silvii a svým přátelům a blízkým, kteří mi poskytli potřebné zázemí a oporu při 

mém studiu a kteří trpělivě snášeli nedostatek mého času. Vám všem patří mé velké díky. 
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I. Úvod do problematiky 

 

Rád bych se pokusil zaměřit na dobový výklad dvorských sjezdů v Chebu, jak je chápali 

současníci, a na to, jaké zmínky lze najít nejen v kronikách, ale i listinných materiálech. 

Přes nedostatek samotných pramenů, kde zmínek k událostem v Chebu příliš není, lze 

z domácího prostředí hledat v Milevském letopisu,
1
 dále u Pokračovatelů Kosmových

2
 či v 

Kronice tak řečeného Dalimila,
3
 nicméně daleko více zmínek najdeme u říšských 

dobových glosátorů,
4
 kteří si všímají i podílu českého krále na událostech souvisejících 

s Chebem. Většina listin je edičně zpracovaných v CDB
5
 a MGH

6
 což celý výzkum značně 

ulehčuje. Terminologii dvorských sjezdů popsal ve své studii Peter Moraw.
7
 Z literatury 

lze rovněž zmínit monografii Olafa B. Radera, který zachytil vztah Fridricha II. Sicislkého 

k říšským knížatům na středovýchodě.
8
 Dále také Knut Görich

9
 a Ferdinand Opll

10
 

pojednávají o císaři Fridrichu Barbarossovi a jeho roli arbitra říšských knížat. Vznik 

Chebské falce a úlohu ministeriality v tomto regionu popsal František Kubů.
11

 Období od 

věku Barbarossy až po Konráda IV. ve vztahu k českým zemím sepsal Václav Novotný.
12

 

Nesmíme zde ani zapomenout zmínit práce Josefa Žemličky
13

 a především pak díla 

                                                 
1
 Vincentii canonici Pragensis Annales. Ed. J. Emler. FRB II. Praha 1875, s. 401-460. Překlad Milevský 

letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Edice Memoria medii aevi. Eds. A. Kernbach, M. 

Moravová, M. Wihoda. Praha 2013. 
2
 Pokračovatelé Kosmovi. Praha 1974. 

3
 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 1-2. Vydání textu a veškerého textového materiálu. Eds. J. 

Daňhelka, K. Hádek, B. Havránek, N. Kvítková. Praha 1988. 
4
 Annales Stadenses. Ed. J. M. Lappenberger, MGH SS XVI, Hannover 1859, s. 355; Reineri Annales. Ed. G. 

H. Pertz, MGH SS XVI, Hannover 1859, s. 666; Cronica Reinhardsbrunnensis. Ed. O. Holder-Egger, MGH 

SS XXX/1, Hannover 1896, s. 584; Monumenta Erphesfurtensia. Ed. O. Holder-Egger, MGH SRG [42], 

Hannover 1899, s. 212; Sächsische Weltchronik. Ed. L. Weiland, MGH Deutsche Chroniken II, Hannover 

1877, s. 240; Magdeburger Schöppenchronik. Ed. K. Janicke, Chroniken der Deutschen Städte VII/1, 

Leipzing 1869, s. 140; Sachsenspiegel. Lehnrecht. Ed. K. A. Eckhardt. MGH FIG NS I/1-I/2. Göttingen 

1955-1956. 
5
 Codex diplomaticux et epistolaris regni Bohemiae. 

6
 Monumenta Germaniae Historica. 

7
 MORAW, Peter. Versuch über die Entstehung des Reichstags. In: Politische Ordnungen und soziale Kräfte 

im Alten Reich. Ed. Weber, Hermann. Wiesbaden: 1980, s. 1-36.  
8
 RADER, Olaf B.: Fridrich II. Sicilan na císařském trůně. Praha 2016. 

9
 GÖRICH, Knut: Fridrich Barbarossa. Eine Biographie, München 2011 a TÝŽ: Die Ehre Friedrich 

Barbarossas: Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert. Darmstadt 2001. 
10

 OPLL, Ferdinand: Fridrich Barbarossa: císař a rytíř. Praha 2001. 
11

 KUBŮ, František: Štaufská ministerialita na Chebsku. Cheb 1997, TÝŽ: Zápas dynastií ve střední Evropě 

ve 13. a 14. století. MHB 2/1992, s. 45-59.  
12

 NOVOTNÝ, Václav: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. (1034-1197). Praha 1913; TÝŽ: 

České dějiny I/3.  Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253). Praha 1928.  
13

 ŽEMLIČKA, Josef: Čechy v době knížecí: (1034-1198). Praha 2007; TÝŽ: Počátky Čech královských 

1198-1253: proměna státu a společnosti. Praha 2002. 
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Martina Wihody,
14

 která byla mým prvotním impulsem k práci a k samotným myšlenkám 

o proměnách říše a snad i o roli dvorských sjezdů v Chebu v těchto bouřlivých letech. 

Postupně bych zde rád popsal prostředí říšského středovýchodu, dále pak budování 

a postavení Chebské falce v soustavě štaufských držav.
15

 Také bych se rád věnoval vztahu 

Štaufů k prostoru říšského středovýchodu, který ovládali bavorští Wittelsbachové, rakouští 

Babenberkové, čeští Přemyslovci, míšeňští Wettini, durynští Ludvíkovci a braniborští 

Askánci.
16

 Rovněž bych rád poukázal na welfsko-štaufské soupeření jako předpoklad 

budoucího rozdělení říšských knížat a jejich silné pozice na říšském středovýchodě. 

Důležitými se stala místa jednání, kde hned vedle Řezna stojí místa jako Cheb a Altenburk. 

V poslední řadě se pak budu snažit popsat období zmatků po smrti Jindřicha VI. a boji o 

trůn mezi Filipem Švábským a Otou IV. Brunšvickým. 

V následující části se pokusím zmapovat jednotlivé dvorské sjezdy v Chebu, a to 

nejprve rokem 1179 a sporem o Vitoraz, a dále zásah Filipa Švábského proti Přemyslovi 

Otakarovi I. v roce 1203. Následná série dvorských sjezdů pořádaných Fridrichem II. 

Sicilským je pozoruhodná především trojicí každoročně konaných dvorských sjezdů od 

roku 1213 až po rok 1215. Zvláštní je především proto, že Fridrich II. pocházel z jihu a 

neznal říšské poměry ani strategický a rovněž i symbolický význam Chebu pro Štaufy. 

Kdo mu tedy radil? Mohl ho snad právě Přemysl Otakar I. upozornit na Cheb? Jaký byl 

tedy vztah Fridricha II. a Přemysla I.? Jak to, že Fridrich II. pořádal dvorský sjezd v Řezně 

roku 1213 a následně již svolával dvorské sjezdy v Chebu, přičemž by se Řezno mohlo 

jevit jako tradičnější místo? Přesto vydává Fridrich II. v Chebu dokumenty jako Zlatou 

bulu chebskou roku 1213. V Chebu se jedná o plánech na tažení proti císaři Otovi IV. 

Brunšvickému v roce 1214. Fridrich II. přijímá klášter Pegau pod svou přímou ochranu 

rovněž v Chebu roku 1215, a přestože se jedná o dvorský sjezd lokálního významu, jsou u 

jednání přítomna i významná říšská knížata. V neposlední řadě bych rád poukázal na spíše 

okrajový zájem Fridrichových synů Jindřicha [VII.] a Konráda IV. o Cheb. 

Mohl tedy fungovat Cheb jako shromáždiště říšských knížat při snaze Fridricha II. 

o plánování tažení proti Otovi IV.? Chebská jednání nakonec zastínila událost jednoho 

nedělního dne 27. července 1214 u Bouvines,
17

 kde Otu IV. dostihla jeho minulost, tedy 

závazky k anglickému králi Janovi Bezzemkovi, a prohra v bitvě mu navždy podlomila 

                                                 
14

 WIHODA, Martin: Zlatá bula sicilská: podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005; TÝŽ: Morava 

v době knížecí: 906-1197. Praha 2010; TÝŽ: První česká království. Praha 2015. 
15

 KUBŮ, F.: Štaufská ministerialita na Chebsku, s. 13. 
16

 WIHODA, M.: První česká království, s. 236. 
17

 Dále víz DUBY, Georges: Neděle u Bouvines 27. červenec 1214. Praha 1996. 
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mocenskou základnu v říši. Snad i prohraná Otova bitva uspíšila Fridrichovu cestu do Cách 

k tentokrát již řádné korunovaci na římsko-německého krále. Fridrich II. tak nakonec 

opouští říšský středovýchod a nám jen zbývá přemýšlet, v jakém stavu ho zanechal a čeho 

dosáhl či co změnil. 

Jisté je, že Fridrich II. nejspíš v průběhu let 1213 až 1215 pochopil strategický 

význam této oblasti a podařilo se mu ji konsolidovat, předně usmířit říšská knížata na 

říšském středovýchodě tak, že v průběhu jeho dlouhé vlády a nesmiřitelného boje 

s papežstvím mu zůstala tato knížata až na výjimky věrná. Proměna říše a především její 

středovýchodní části je téma poslední části mé práce. Zde bych se rád pokusil o komparaci 

jednotlivých dvorských sjezdů. Zbývá se jen ptát, proč Fridrich II. již více nepořádal 

dvorský sjezd v Chebu, a jaký měl tedy k Chebu vztah a rovněž, jak k tomuto místu i 

oblasti přistupovali jeho synové? Jak tedy přemýšlet o Chebu? Jaký význam měl Cheb pro 

české země a pro Přemysla Otakara I.? Jak tyto cesty na dvorské sjezdy do Chebu 

prezentoval na domácí půdě a zda vůbec byly něčím zvláštním? Mohly snad zapadat do 

dobových poměrů nebo byly výsledkem Přemyslovy politické aktivity a jeho záměrů? Říše 

římsko-německá se měla v této době navždy změnit, došlo k výrazné decentralizaci a 

úpadku královských práv za Alpami. Rozbor jednání dvorských sjezdů v Chebu by tak 

snad mohl přispět k novým pohledům na celé téma říšského středovýchodu i doby Štaufů. 

 

 

Curia generalis 

 

Curia generalis, dvorský sjezd, je opakovaným označením v pramenech jedné 

z nejvýznamnějších událostí říšského politického kalendáře. Dvorské sjezdy měly pro 

středověkou římsko-německou říši ustavující charakter. Byly to ústavní pořádky země, kde 

se prolínala symbolika s realitou. Zde se nalézalo právo a docházelo k symbolické obnově 

jednoty říše a knížat. Bylo to místo symboliky a veřejného „divadla“, ale mnohdy i tvrdé 

politiky. Bylo nesmírně důležité, kdo byl na sjezd pozván a kdo naopak ne. Rovněž 

příjezdy a odjezdy účastníků byly námětem nejednoho dobového pozorovatele. Zmínky o 

všech výše zmíněných detailech poskytují výpovědní materiál o mentalitě účastníků, ale 

také o atmosféře jednotlivých sjezdů. Dvorský sjezd byl aktem vyjadřujícím jednotu říše i 

pořádku v ní, čehož byli Přemyslovci pevnou součástí. Příklad Přemyslovců by mohl 
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posloužit jako ukázka fungování jednotlivých setkání, kde docházelo ke komunikaci nejen 

s císařem a říšskými rituály, ale rovněž s říšskými knížaty.  

Nejpozději od 11. století byly dvorské sjezdy zahajovány slavnostním zvoláním 

„hoc est consilium“, následovaly pak předepsané přísahy věrnosti a dále lenní hold 

skládaný při dvorských sjezdech před seniorem knížaty říše. Poté účastníci zasedali 

k jednacímu stolu, probírány byly nejen sporné záležitosti, jež předpokládaly obecnou 

shodu, ale i nové závazky, kdy bylo vysloveně doporučeno, aby se knížata dohodla na 

programu a v rozhovorech pokračovala v následujících dnech po zvážení, nejprve tajně a 

nakonec veřejně.
18

 Místa jednání nebyla jen komunikačním prostorem, ale dvorské sjezdy 

fungovaly i jako stabilizace vztahů knížat k říši. V samotné práci se snažím držet konceptu 

pojetí dvorských sjezdů, jak je definoval Peter Moraw a dále zpřesnila Gabriele Annas.
19

 

Důležitý důraz je třeba klást především na rozdíl mezi pojmem dvorský sjezd a 

pojmem dvorský sněm. Mnohdy dochází k záměně obou termínů, nicméně v mé práci se 

zaměřím většinou výlučně na dvorské sjezdy. Dvorské sjezdy svolával panovník a měl na 

nich rovněž rozhodující slovo. Na dvorském sněmu, podobně jako na sněmu Čechů,
20

 mají 

rozhodující slovo říšská knížata nebo nobilita. Během vlády Štaufů tak šlo na území říše 

převážně o dvorské sjezdy, které svolávali císaři a samotný dvorský sněm je spíše typický 

od 14. a 15. století, počínaje i vládou Karla IV. v říši.
21

 Náznaky vzrůstajícího podílu na 

rozhodování sahají i do období po smrti Jindřicha VI. a období bojů o říšský trůn mezi 

Filipem Švábským a Otou IV. Brunšvických, kdy i vláda Fridricha II. Sicilského, mnohdy 

označována za tyranskou,
22

 již se stále sebevědomější říšskou nobilitou nebyla schopna nic 

dělat a spíše přijala zavedenou praxi. Konec vlády Fridricha II., ale i jeho synů na sever od 

Alp, je tak ve znamení silných rodinných klanů říšských knížat, což bylo rozhodující i po 

následující dekády. 

Vraťme se ale k dvorským sjezdům. Každý sjezd měl pevný řád a ceremonie, 

rituály byly jejich součástí. Dvorské sjezdy měly pevně dané aspekty stereotypního 

jednání, kdy rituál byl nejen spojníkem minulého a budoucího, ale fungoval také jako 

                                                 
18

 WIHODA, Martin: Česká knížata na dvorských sjezdech. In: Rituály, ceremonie a festivity 

ve středověké Evropě 14. a 15. století. Eds. M. Nodl, F. Šmehal. Praha 2009. (CMP 12), s. 200. 
19

 MORAW, P.: Versuch über die Entstehung des Reichstags, s. 1-36; ANNAS, Gabriele: Hoftag – Gemeiner 

Tag – Reichstag. Studien zur strukrellen Entwicklung deutscher Reichsversammlungen des späten 

Mittelalters (1349-1471. Göttingen 2004. 
20

 WIHODA, Martin: Sněmy Čechů. In: Šlechta v proměnách věků. Eds. T. Knoz, J. Dvořák. 

Brno 2011 (Edice Země a kultura ve střední Evropě 17), s. 19-38. 
21

 MORAW, P.: Versuch über die Entstehung des Reichstags, s. 7. 
22

 RADER, O.: Fridrich II, s. 251-274. 
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klíčový prvek stability středověké společnosti.
23

 Spolu s lenními sliby, které se odehrávaly 

většinou na dvorských sjezdech, se tvořilo pouto leníků k říši. Od slibů věrnosti se 

odvozovala lenní závislost na říši. Od tributu a přísahy věrnosti, která na sebe brala povahu 

osobního břemene v případě českých knížat, vedla cesta k stále těsnějšímu svazku říše a 

Čech.
24

 Dále Martin Wihoda dokazuje, že většina říšských zásahů mířila k obnovení 

narušeného řádu a postupného zapojování českých knížat do politického kalendáře v říši.
25

 

Nešlo tedy o narušování domácích pořádků knížecích či královských Čech, ale o obnovení 

charizmatické smlouvy mezi leníkem a seniorem. Lenní rituál tak byl branou do světa 

říšských knížat. Jeho podobu zachytil, alespoň pro druhou polovinu 12. století, sázavský 

benediktýn, když popsal přísahu Soběslava I. z roku 1126.
26

 Římský král Lothar III. nabídl 

knížeti praporec se slavnostním proslovem, po němž senior vlastnoručně předal praporec 

leníkovi, který jej patrně přijímal v pokleku současně se slibem věrnosti a nejspíš i 

závazky, a nakonec byly vyměněny polibky míru.
27

  

Součástí přísah byla i povinnost leníka přijímat pozvánky na sjezdy, v nejistých 

dobách mohl také senior leníka požádat o vojenskou pomoc.
28

 Přetrvávání vzpomínek na 

význam dvorských sjezdů dokládá i zmínka Beneše Krabice z Weitmile, který popsal 

příjezd krále Václava IV. do Norimberku roku 1370 na pozvání svého otce Karla IV. 

Václav měl před příjezdem zapálit mohutné hranice podle dávných zvyků, kdy česká 

knížata přicházela ke dvoru ve znamení ohně a plamenů.
29

 Podobně se ukazují důležité 

zmínky o odjezdech pozvaných knížat. Na příkladu Jindřicha Jasomirgotta, který odmítl 

účast na dvorském sjezdu ve Wormsu roku 1152, neboť nebyl obeslán přesným způsobem, 

se nám značí určitá pravidla a rituály, jak správně měly probíhat pozvánky na sjezdy. 

Podobně jednal babenberský vévoda v Řezně 1155, když pokusy o smír mezi knížaty 

Jindřichem Lvem a Babenberkem zkrachovaly. Jindřich Jasomirgott dokonce opustil 

jednací stůl bez pozdravu,
30

 tedy po neúspěšných jednáních. Smírčí akt a rituály smíření 

byly důležitou součástí rituálu říšských knížat. Měly přesně daný průběh a pro řešení sporů 

                                                 
23

 RYCHTEROVÁ, Pavlína: Rituály, rity a ceremonie. Teorie rituálu a jejich reflexe v medievistickém 

bádání. In: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. Sborník příspěvků z 

konference konané dne 18. října 2005 v Brně, Země a kultura ve střední Evropě, sv. 4. Eds. M. Wihoda, D. 

Malaťák, Brno 2006, s. 13-22. 
24

 Podrobněji WIHODA, M.: Česká knížata na dvorských sjezdech, s. 171-202. 
25

 WIHODA, M.: Česká knížata na dvorských sjezdech, s. 191. 
26

 Monachi Sazawiensis continuatio Cosmae. Ed. J. Emler, FRB II. Praha 1874, s 257. 
27

 WIHODA, M.: Česká knížata na dvorských sjezdech, s. 196. 
28

 Dále viz VOLF, Josef.: Účast českých panovníků při říšských výpravách. ČČM 72/1908, s. 171-184. 
29

 Chronicon Benessii de Weitmil. Ed. J. Emler, FRB IV, Praha 1884, s. 541-542. 
30

 Gesta Friderici I. imperatoris II/42, MGH SRG [46.], s. 151. Dále viz WIHODA, M.: První česká 

království, s.  179-181. 
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nejen mezi říšskými knížaty byly nepostradatelné. Český kníže Vladislav II. fungoval 

mnohdy jako přímluvce smíření polských knížat a Fridricha I. Barbarossy. Před trůnícím 

Fridrichem I. tak stanul bos a s obnaženým mečem nad hlavou před shromážděním polský 

kníže Boleslav IV., kterého vzal nakonec císař na milost polibkem míru v létě 1157 u 

polského Krzyszkova.
31

 

Důležitým bodem bylo i místo jednání dvorských sjezdů, jenž mnohdy značil i účel 

porad a výběr pozvaných. Lze tak definovat středovýchodní prostor říše jako region 

východní části impéria, který byl vymezeným územím říšských knížat začínaje 

Bavorskem, Rakousy, Čechy i Moravou, Míšní, Durynskem a Braniborskem. Pro 

srozumitelnější orientaci v textu této práce je užíváno i pojmu Evropa a státy, i když jsou 

tyto termíny pro středověk komplikované, podobně jako nelze mluvit o Německu, nebo 

rozdělení Imperium Romanonum na německou část a italskou část. Pro geografické 

vymezení Německa se budu snažit užívat spíše pojmů jako zaalpská část říše, do které 

patřila i lotrinská knížata, kde by německá příslušnost mohla činit potíže. 

Závěrem by bylo vhodné vymezit Chebskou falce a Cheb, které se budeme rovněž 

snažit zasadit do širšího dobového výkladu nejen jako komunikační prostor 

středovýchodních knížat se štaufskými vládci. Středem Chebské falce byl hrad Eger, tedy 

chebský hrad. Území zahrnovalo kromě dnešní rozlohy i jižní část saského Vogtlandu a 

velký kus dnešního bavorského severního pomezí. Západní hranici chebského regionu 

tvořila stará hranice mezi Bavorskem a Franky k masivu Kösseine. Odtud se pokračovalo 

do oblasti Fichtelgebirge a k vrchu Ochsenkopf.
32

 Chebskou falc a ministerialitu dále 

velmi podrobně popisuje starší práce německého badatele Karla Bosla, ale i česká díla 

Františka Kubů nebo Jaroslava France, a to v jeho doktorské dizertační práci věnované 

Chebsku a ministerialitě,
33

 kde ukazuje postupné skupování majetku, čímž byla vytvořena 

oblast, která se stala pevným jádrem ve strukturách štaufské mocenské politiky. Chebská 

falc kromě strategické polohy v říši zároveň účinně doplňovala středovýchodní prostor 

říše, kde působila jako stimulující faktor mezi mocnými klany říšských knížat. 

  

                                                 
31

 WIHODA, Martin: Obtížné příbuzenství. Konflikty a smiřování přemyslovských knížat. In: Rituál smíření. 

Konflikt a jeho řešení ve středověku.  Eds. M. Nodl, M. Wihoda. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 8. 

Brno 2008, s. 72-73. 
32

 Dále viz podrobný popis hranic a rozsahu historického Chebska: STURM, Heribert: Districtus Egranus. 

Eine ursprünglich bayerische Region. Historischer Atlas von Bayern. Altbayern, Reihe II. Heft 2. München 

1981, s. 1-6. 
33

 KUBŮ, F.: Štaufská ministerialita na Chebsku; FRANC, Jaroslav. Chebsko a ministerialita. Dvojí identita 

regionu. Olomouc 2011. Doktorská disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. 

Katedra historie. 
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II. Štaufové a říšský středovýchod 

  

 

Welfsko Štaufský prolog 
 

Cesta k Chebu jako k místu jednání říšských knížat byla dlouhá a od samotné myšlenky 

k její realizaci Fridrichem I. Barbarossou uběhla řada let. Nejdříve je tedy nutné se 

zamyslet nad stavem římsko-německé říše, aby bylo možné představit počátky Chebu a 

jeho cesty k místu, které obec říšských knížat přijala za místo konání dvorských sjezdů. 

Pro pochopení plánu Fridricha I. Barbarossy při přestavbě Chebské falce je nutné popsat 

širší souvislosti jeho zvolení i politiku jeho předchůdců. Mladý Štauf se nacházel v odlišné 

situaci než po dlouhá desetiletí jeho předchůdci, a to jak Lothar III. ze Supplinburku, tak 

Konrád III. Štaufský. Volba Fridricha Barbarossy říšskými knížaty byla snad hnána 

upřímnou snahou o urovnání sporů v říši a nastolení dlouho očekávaného říšského 

zemského míru. Biskupa Otu z Freisinku tato snaha knížat z obou stran Alp nenechala spát 

a vyznává se ještě po letech z údivu nad svorností knížat. Jako předpoklad pro úspěch 

poukazuje Ota z Freisinku především na Fridrichův původ, který spojoval oba slovutné 

rody, jež po generace narušovaly řád věcí, dokud nedošlo ke spojení švábského vévody s 

dcerou bavorského vévody. Fridrich Barbarossa tak náležel jak k potomstvu Jindřicha 

z Weiblingenu, tak k Welfům z Altdorfu.
34

 

Welfové se měli možnost na konci vlády Konráda III. pomstít, využít období 

bezvládí a vyrovnat účty za dřívější příkoří.
35

 Nic z toho se ale nestalo, naopak volba 

proběhla rychle a bez zjevných komplikací. Do tří týdnů po smrti Konráda III., který 

zemřel 15. února 1152, byl korunován jeho synovec Fridrich I. Barbarossa, který tak spojil 

oba znepřátelené rody.
36

 Mohl se Fridrich Barbarossa, i když mlád, poučit z dřívějších vlád 

Lothara III. a Konráda III. a začít posouvat sféry svého vlivu od štaufských domén ze 

západu říše na východ směrem k Chebu a účinněji jednat s knížaty ze středovýchodu a 

využít jejich spolupráce k sjednocení rozpolcené říše? 

Pro porozumění počátku křivd a rozdělení říše je třeba pochopit nejen vládu 

Konráda III., ale i Lothara III., kdy Konrád v mnohém jednal v návaznosti na Lotharova 

rozhodnutí a jeho změny mocenského uspořádání v říši. Jak ukázala vláda Lothara III., tak 

                                                 
34

 WIHODA, M.: První česká království, s. 177. 
35

 RAPP, Francis: Svatá říše římská národa německého: Od Oty Velikého po Karla V. Praha 2007, s. 136. 
36

 Gesta Friderici I. imperatoris II/1, MGH SRG (46.), s. 102-103. 
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bez rodových příbuzenství nebylo možno účinnou politiku v říši provádět. Ovšem Lothar 

se neopíral jen o příbuznost po krvi, ale vytvářel velmi účinná spojenectví s knížaty v říši i 

jako odpověď na politiku svého protivníka Fridricha II. Švábského, který hledal legitimitu 

své vlády v příbuzenství se sálskou dynastií. Byl po matce synovcem Jindřicha V. a činil si 

tak nárok na korunu jako na své zákonné dědictví. Naopak Lothar využil zvláště papežskou 

kurií vytvořený obraz Welfa jako ochránce církve, kdy toto myšlení o celém rodu Welfů 

přežívalo u papežského stolce až do počátku 13. století. Nakolik byl tento obraz reálný 

zůstává otázkou, nicméně Lothar ho uměl velice šikovně využít ve svůj prospěch. Jak se 

ukázalo, tak o volbě nerozhodly jen rodové vazby a příbuznost jednotlivých rodů, ale 

především diplomacie a hlasy knížat, jež získal na stranu Welfa mohučský arcibiskup 

Adalbert. 

Volbou Lothara III. došlo ke změně mocenské mapy v říši. Lothar oblasti budoucí 

braniborské marky svěřil Albrechtu z Ballenstädtu, k Míšni připojil Lužici pod správou 

Konráda Wettinského, Schauenburgům udělil Holštýnsko a Zähringerům správu 

Burgundska. Durynsko vzniklo na úkor Saska a Horní a Dolní Alsasko bylo odděleno od 

Švábska. Tyto důležité oblasti měly pro krále strategický a hospodářský význam.
37

 Navíc 

Lothar III. učinil svého zetě bavorského vévodu Jindřicha Pyšného jedním z nejbohatších a 

nejmocnějších mužů v říši, když jej obdařil vévodstvím saským a statky hraběnky Matyldy 

ve střední Itálii.
38

 

Po smrti Lothara III. v prosinci roku 1137 se zdálo nástupnictví Jindřicha Pyšného 

jisté a ničím nezpochybnitelné. Jindřich Pyšný byl nejspíš natolik přesvědčen o svém 

zvolení, že se ani příliš nestaral o hlasy říšských knížat. Toho využil Konrád III. Štaufský a 

podařilo se mu dohodnout s trevírským arcibiskupem Alberonem, který předsedal 

shromáždění knížat v době, kdy byl uprázdněn mohučský stolec. Konrád využil 

nespokojenosti řezenského biskupa Jindřicha s možnou volbou Jindřicha Pyšného králem a 

snad i český kníže Soběslav se tehdy se přidružil ke koalici nespokojenců.
39

 Arcibiskup 

Albero nenechal nic náhodě a během narychlo svolané schůze knížat v Koblenci dne 7. 

března 1138 za souhlasu Konrádova bratra vévody švábského Fridricha a jeho nevlastního 

bratra markraběte rakouského Leopolda byl zvolen králem Konrád III.
40

 

Zvolení Konráda III. králem rozpoutalo nelítostný svár proti rodu Welfů, jenž 

otřásal říší po následující půlstoletí. K urovnání sporů došlo až za vlády Konrádova 

                                                 
37

 RAPP, F.: Svatá říše římská národa německého, s. 131-132 
38

 OPLL, F.: Fridrich Barbarossa, s. 32. 
39
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40
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synovce Fridricha Barbarossy. Hlavním problémem napětí v říši byl především řetězec 

křivd mezi Welfy a Štaufy. Welfové byli velmi starobylý rod, mezi jejich předky patřila 

choť Ludvíka Pobožného Judita a dále vlastnili velmi rozsáhlé statky ve Švábsku, v Sasku 

a druhá rodová linie na italské půdě v Estne a Gaustalle. Tyto rodové domény byly 

rozhojněny o správu Bavorska a Saska, které Welfům přislíbil před smrtí Lothar III. a mezi 

něž mělo patřit i dědictví po hraběnce Matyldě. Štaufové by se tak mohli jevit v očích 

Welfů jako povýšenci, kteří jen s námahou shromáždili državy kolem hradu Hohenstaufen, 

podle něhož dostal rod jméno, a dále o domény v Alsasku, které získal manželstvím 

Fridrich z Bürenu s hraběnkou Hildegardou.
41

 Sňatek jeho syna Fridricha s dcerou 

Jindřicha IV. Anežkou dovolil Štaufům vystoupat v říšské společnosti urozených až na 

samotný vrchol a opírat se o legitimitu sálské dynastie. 

Od roku 1059 bylo Fridrichu z Bürenu svěřeno Švábsko. Ze Švábska a Alsaska se 

stala pod Štaufy pevná opora panovnické moci a bašta císařského tábora. Císař Jindřich V. 

si také vybral Fridricha II. Štaufského, který byl po matce jeho synovcem, jako 

vykonavatele své závěti. Tento neuvěřitelný vzestup jednoho rodu a neústupnost druhého 

vedl k vytvoření nové koncepce římsko-německé říše. Říšská knížata se hlásila o podíl na 

spolurozhodování a stále více se ukazovalo, jak nezbytná je podpora těchto knížat v říšské 

politice. Snad právě zde lze hledat počátky úzké spolupráce mezi císařem a říšskými 

knížaty, kdy na dvorských sjezdech se stále více spoléhá na dohody.
42

 

Komplikovaný spor Konráda III. s Jindřichem Pyšným se odrážel již v počátcích 

Konrádovy vlády. Královské insignie, jež držel právě Jindřich Pyšný, se sice uvolil 

Konrádovi vydat, ale výměnou za vévodství v Sasku. Konrád to však odmítl a Sasko svěřil 

Albrechtu, řečenému Medvěd. Rovněž Bavorsko bylo odňato Jindřichovi Pyšnému a 

svěřeno nevlastnímu Konrádovu bratru Leopoldovi IV. a po jeho smrti v roce 1141 

Jindřichu Jasomirgottovi. Jindřichu Pyšnému tak zůstaly jen zděděné rodové statky. Sám 

však po pár měsících zemřel a svého desetiletého syna zanechal pod péčí babičky, vdovy 

po Lotharovi III. 

Dočasný mír mezi rody nastal až po neúspěšných bojích mezi Welfem VI., bratrem 

Jindřicha Pyšného, kterého zbavil Konrád italských lén dohodou o výměně Saska, které 

připadlo v roce 1142 mladému Jindřichovi, v budoucnu zvanému Lev. Albrecht Medvěd se 

vzdal saského vévodství výměnou za rozšíření výkonu zeměpanských práv v Severní 

                                                 
41

 OPLL, F.: Fridrich Barbarossa, s. 26. 
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marce a posléze i dědictví po braniborském knížeti Přibyslavovi.
43

 Mír přesto netrval 

dlouho a Jindřich Lev, který nově hájil welfskou čest, se nechal slyšet, že rodové državy 

byly otci vzaty proti právu. Welfský klan získal na svou stranu veřejné mínění v říši a 

uvrhl ji do dalších zmatků a drobných potyček. Nicméně na dvorském sjezdu ve Frankfurtu 

v roce 1147 dosáhl Jindřich Lev mlhavého příslibu na Konrádovi, že bude vše prošetřeno 

podle pravidel po jeho návratu z Jeruzaléma.
44

 Ovšem vyřešení sporů a stížností se dostalo 

na pořad dne až po Konrádově smrti, a to snad jen díky přátelství či podpoře Jindřicha Lva 

k budoucímu císaři Fridrichu I. Barbarossovi. 

 

 

Most na východ 
 

Při úvahách nad mocenským postavením Chebu ve strukturách římsko-německé říše by 

bylo vhodné zařadit Cheb a Chebskou falc do plynulého vývoje událostí. Stěžejním se zdá 

rozdělení mocenského uspořádání v říši během vlády Lothara III. a Konráda III., které 

nutilo hledat Fridricha Barbarossu jiné cesty a možnosti s ohledem na snahu udržení 

rovnováhy a klidu v říši. Snad právě nelehké dědictví odkazu jeho předchůdců jej přimělo 

začít hledat jiné alternativy, jak se s knížaty v říši domluvit a účinně s nimi jednat. Cheb se 

mohl jevit hned z několika důvodů jako velmi výhodné místo. Především díky předivu 

vzájemných rodinných příbuzenství mezi nejvýznamnějšími rody v říši. Dalo se také 

očekávat vcelku jednotné, i když křehké sounáležití knížat na středovýchodě. Pomoci 

těchto knížat se dovolávali již Fridrichovi předchůdcové, a pokud je získali na svou stranu, 

měli relativně silnou vyjednávací pozici v říši. Cheb ležel nejblíže oblastem Čech, ale i 

Bavorska, Míšně či Durynska. Fridrich Barbarossa si nejspíše výhodné polohy Chebska 

byl dobře vědom, a to již před svým zvolením a následnou okružní jízdou po říši. 

Všestranné uznání nového panovníka Fridricha Barbarossy, jehož volba, po níž 

následovala okamžitá lenní přísaha přítomných knížat, ale i korunovace a pomazání 

v Cáchách 9. března 1152, provedená kolínským arcibiskupem Arnoldem, se v mnohém 

lišila od bouřlivých let 1125 a 1138, především vlnou optimismu a snad i nadějí do 

budoucna. Fridrich se ukázal již v prvních dnech své vlády jako rozhodný panovník. 

Vyplývá to z jednání s říšskými knížaty v Cáchách, kdy rozhodoval s přehledem a s jasně 

                                                 
43

 ZIEGLER, Wolfram: König Konrad III.: (1138-1152) : Hof, Urkunden und Politik. Wien – Köln – Weimar 

2008, s. 355-392. 
44

 WIHODA, M.: První česká království, s. 178. 



15 

 

vymezenými prioritami. Odmítl nátlak říšského episkopátu k urychlenému tažení do Itálie , 

a naopak akceptoval námitky světských knížat, podle nichž bylo nejprve třeba uklidnit 

vnitropolitickou situaci v říši. K papeži Evženovi III. vysílá poselstvo tvořené 

arcibiskupem trevírským Hillinem, bamberským biskupem Eberhardem a opatem 

z Ebrachu Adamem, o čemž nám zprávu zanechal Ota z Freisinku.
45

 V dopise Svatému 

stolci, zformulovaném opatem Wibaldem ze Stavelotu, definuje vztah říše a papeže jako 

rovnoprávný, založený na učení o dvojí moci – světské a církevní.
46

 

Okružní jízda Fridricha Barbarossy po říši se nesla v duchu domluv s říšskými 

knížaty. Zejména překotně svolávané dvorské sjezdy napovídají o Fridrichově snaze a 

pevném odhodlání znovu sjednotit rozpolcený svět říšských knížat, o snaze ho napravit 

nebo alespoň zmírnit křivdy.
47

 Věren povinnostem a jako řádný vladař se nevyhýbal 

problémům a již na sjezdu v Merseburku oslovil saská knížata a řešil spornou otázku 

dánského nástupnictví. Do Řezna sezval bavorské předáky a v Ulmu probral švábské 

záležitosti. Druhou část roku a jeho závěr trávil ve Würzburku, kde došlo na zájmy Franků, 

a úspěšný rok zakončil v Trevíru na jednání s lotrinskými hrabaty.
48

 Je třeba zdůraznit 

dvorský sjezd v Ulmu, kde byl vyhlášen zemský mír, jenž se mimo jiné vyrovnával ve 

dvaceti bodech s různými typy nepřátelství, a rovněž Merseburský sjezd, kdy dánský král 

Petr odpřisáhl věrnost a byl dekorován královskou korunou.
49

 Přehled sjezdů na různých 

místech říše napovídá, jak dobře si již v mládí byl Fridrich vědom problému dohody 

s knížaty a také věděl, jak jej řešit. Velmi systematicky vybíral místa jednání a zval na ně 

knížata z daných oblastí, s nimiž jednal a rokoval. Říšská knížata nemusela jezdit přes 

celou říši, aby složila lenní slib nebo se domáhala svých práv. Dvorské sjezdy byly 

pořádané v regionech blízkých knížatům. Řešily se na nich také lokální problémy, které 

knížata nejvíc trápily. Efektivnost Fridrichova jednání a hledání kompromisů a dohod 

s knížaty zvyšovalo jeho prestiž v očích říšské veřejnosti. 

Nejspíš na těchto cestách si musel Fridrich Barbarossa uvědomit nutnost nejen 

domáhání se říšské autority, ale i nezbytnosti mocenské základny v říši. Štaufská mocenská 

základna ležela ve Švábsku na jihozápadě říše, ale pokud se Fridrich Barbarossa chtěl 

účinně opírat o autoritu panovníka, potřeboval využít efektivněji mocenskou oporu v říši, 
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pokračoval tedy v budování říšských falcí a využívání ministeriálů ve větší míře.
50

 I přes 

Fridrichovu spřízněnost s řadou říšských rodů - jeho babenberský strýc Jindřich 

Jasomirgott byl bavorským vévodou, ale rovněž i hlavním protivníkem Welfů, kteří stále 

vznášeli nároky na Bavorsko a na straně druhé strýc Welf VI., s nímž měl patrně přátelský 

vztah a který se také v prvních měsících vlády mladého krále postavil na jeho stranu
51

 -  

nutilo Fridricha přemýšlet, na jakých pilířích bude stát jeho vláda, kde kromě ideologie 

potřeboval i oporu mocenskou. Letitý spor mezi nejvýznamnějšími rody v říši stavěl 

Fridricha do role soudce a rozhodčího, ovšem nesmíme zapomenout, že v prvních letech 

Fridrichovy vlády to byla právě říšská knížata, jež usilovala o ukončení sváru. 

Můžeme si také povšimnout, že i přes rodinné vazby k těmto knížatům, především 

Fridrichovo snad upřímné přátelství k jeho strýci Welfovi VI.,
52

 a tedy i snahu Fridricha 

dojít ke kompromisu a usmíření mezi rody, on sám buduje sít říšských domén, kde se snaží 

ze Švábska vytvořit most na východ, a to i přesto, že nejspíš měl s těmito rody přátelský 

vztah. Nenechával nic náhodě a velmi pragmaticky budoval říšské falce Chebsko a 

Pliseňsko, které měly strategický význam pro Fridricha jako opora i jako mocenský klín.
53

 

Důležitost chebské oblasti naznačuje i postupný vzestup a význam chebského regionu v 

celoříšském měřítku. Fridrich tak vytváří velmi účinný pás středovýchodních domén,
54

 

strategicky rozložených na hranici s přemyslovskými državami i mezi jižními bavorskými 

a severními saskými welfskými oblastmi. Štaufové tak zamýšleli vytvořit na východě Říše 

kolem Altenburku, Norimberku a Chebu souvislý a vnitřně celistvý blok držav na nich 

závislý.
55

 Ukazuje se, že právě Chebsko bylo nejčistším typem říšské falce, spravované 

výhradně ministeriály. Pro Fridricha Barbarossu měla především tato oblast stěžejní 

význam v realizaci tzv. restauratio imperi a jeho politiky ve středovýchodní části říše.
56

 

Význam role prostředníka mezi znesvářenými stranami knížat v říši mohl 

Fridrichovi Barbarossovi dojít již sňatkem s dcerou markraběte Děpolda Adélou, kdy se 

Chebsko roku 1147 ocitá v rukou rodu Štaufů. Svatba proběhla na centrálním a nejspíš 

                                                 
50
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nejstarším hradě „…in opido Eger...“.
57

 Význam polohy Chebu se projevil po volbě a 

korunovaci Fridricha Barbarossy, kdy se Chebsko stalo významnou říšskou falcí. Falc 

podléhala přímo Fridrichu Barbarossovi, který k Chebu přistupoval jako k štaufské rodové 

doméně. Správa byla v rukou výkonné a vyspělé štaufské ministeriality, která se v 

celoříšském měřítku uplatňovala jako opora štaufské politiky.
58

 Převzetím Chebska se 

rozšířila dosavadní sít ministeriálních hradů dál na východ. Z darovací listiny Fridricha 

Barbarossy klášteru Waldsassen z roku 1154 jsou patrná kromě jmen nejvýznamnějších 

ministeriálů země,
59

 tedy Chebské falce rovněž i jména sídel a dalších hradů, především 

Falkenberk, Birk a Brambach.
60

 Síť hradů byla doplněna zvláště na severu a východě falce 

o Fleissen, Haslau a Wildstein. Směrem k přemyslovským državám byly směřovány hrady 

Königsberk, který byl poprvé uváděn v listině v roce 1188 a Königgswart a řada dalších 

opěrných bodů, což dotvořilo síť hradů a sídel.
61

 Fridrich si jistě uvědomoval významu této 

oblasti pro vyjednávání s knížaty říšského středovýchodu. To dokazuje i rozsáhlá 

Fridrichova přestavba chebského centrálního hradu v císařskou rezidenci-falc. 

Vůbec první zmínka o Chebu směřuje k listině vydané Jindřichem IV. z 13. února 

1061.
62

 „My, Jindřich, král z Boží Milosti, dáváme všem na vědomí, že jsme svému 

služebníkovi Otnantovi darovali část lesa u cesty směřující od Chebu.“
63

 Při této osadě 

vystavěl markrabí Děpold III. hrad stejného jména nejspíše v první polovině 12. století.
64

 

Vraťme se však ještě k samotné poloze Chebska. Zdá se, že šlo o strategické území již od 

dob tažení císaře Jindřicha II. proti polskému Boleslavu Chrabrému. Přes Chebsko snad 

táhlo pomocné vojsko z Bavorska, které se mělo potkat s Jindřichem II. v Čechách u 

Žatce
65

 za účelem znovu dosazení knížete Jaromíra na knížecí stolec.
66

 Nevíme, zda od 

konce 10. století byla tato oblast, stejně jako celá Severní marka, pod vládou 

babenberských markrabat, nicméně od roku 1077-1078 je pod správou rodu Děpoldovců v 

osobě Děpolda (I.) z Giengen. Ti v listinách vystupují jako skuteční vládci a kolonizátoři 
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Chebska. Postupně se ukazuje význam lokality v celoříšském měřítku již při pomoci 

Děpolda II. z Vohburgu na povstání syna Jindřicha proti svému otci, císaři Jindřichu IV., 

nebo též tažení Jindřicha V. do Čech, kdy přes své posly Děpolda a Berengara ze 

Sulzbachu
67

 obeslal české předáky kvůli sporům o český knížecí stolec na jednání roku 

1110.
68

 Významným činitelem pro utváření Chebska byl nicméně rok 1132 a založení 

kláštera Waldsassen.
69

 

S příchodem sálské dynastie, která vystřídala otonskou, v podobě Konráda II. 

(1024-1039), který se musel opírat o jiné, skromnější zdroje v říši než Otoni, se změnilo 

samo pojetí moci a jejího výkonu v říši. Konrád a stejně tak i jeho syn Jindřich III. (1139-

1156) se opírali především o jim podřízené ministeriály, ať již z královských domén či 

domén církevních. Ministerialita se měla nadále stát nepostradatelnou oporou panovnické 

moci v říši, což se ukázalo především za vlády králů a císařů z rodu Štaufů,
70

 kteří 

proměnili Chebskou falc v panovnickou oporu moci. Po smrti Děpolda II. z Vohburga 

v roce 1146 byl Cheb vyňat z rámce Severní marky a jeho správy se ujal Konrád III. 

Pravděpodobně s tímto majetkovým převodem souvisí i sňatek králova synovce Fridricha 

Barbarossy s dcerou Děpolda II. Adélou. Konrád III. udělil Cheb svému druhorozenému 

synovi Fridrichovi z Rothenburku, který umírá v roce 1167 a nyní se již celého Chebska 

ujímá sám císař Fridrich Barbarossa, dávno rozvedený manžel Adély z Vohburgu.
71

 

Fridrich věnuje Chebu soustavnou péči a jeho strategické polohy poprvé využívá konáním 

dvorského sjezdu 12. června 1179.
72

 V té době se již musel Fridrich cítit v Chebu bezpečně 

a hledat v něm i oporu své politiky při vyjednávání s knížaty na východě říše. 

 

 

Altenburg nebo Cheb 
 

Chebsko se stává důležitým mocenským činitelem v politice říšských králů a císařů, a to 

směrem na východ říše. Jak se zdá, tak dvorské sjezdy v Chebu mohly v budoucnu sloužit 

především pro řešení české otázky a snad nahradit Altenburk. Nasvědčují tomu již zmíněná 

konání celé řady sjezdů pro určité lokality, jako Řezno v Bavorsku, kde jsou zváni 
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především bavorští předáci, či Ulm pro řešení švábských záležitostí, Merseburk jako místo 

jednání pro oblast Saska a dále Würzburk pro Franky.
73

 Na druhou stranu vidíme česká 

knížata na celé řadě sjezdů konaných i jinde v říši. Během vlády Fridricha I. Barbarossy, 

který pořádá celou řadu sjezdů, kterých se účastní i česká knížata, se jeví Cheb jako spíše 

ojedinělé místo porad říšských knížat. Pro knížata z východní části říše je místem častých 

návštěv a sjezdů spíše Merseburk či Würzburk, ale především Řezno jako tradiční místo 

setkání, kterých se účastnili i Přemyslovci. 

Příklad českých knížat zároveň ukazuje, že až do přestavby Chebu Chebská falc 

jako místo sjezdů nefungovala. Fridrich zde nejprve budoval funkční ministeriální správu. 

Přesto i po roce 1179 a dvorském sjezdu v Chebu figurovalo především Řezno jako stále 

důležitější místo porad, kterých se účastnila česká knížata a aktivně se tak zapojovala do 

politického kalendáře v říši.
74

 Také Přemyslovci byli pozváni do Řezna před Barbarossu po 

opětovném vypuknutí války o knížecí stolec na dvorský sjezd roku 1182,
75

 kde Barbarossa 

rozkázal Čechům opětovně přijmout Bedřicha, zatímco Konrád Ota se musel spokojit 

s Moravou.
76

 Vedle již tradičního Řezna se i Altenburk jeví podobně jako časté a oblíbené 

místo návštěv nejen Přemyslovců. 

Lze se domnívat, že Altenburk byl tradičnějším místem zastavení říšských knížat 

než Cheb, alespoň za vlády Fridricha I. Barbarossy a jeho syna Jindřicha VI. Dokazuje to 

již série sjezdů v roce 1151, krátce po sobě svolaných, nejprve do Řezna v červnu, poté do 

Würzburku v září a nakonec v listopadu do Altenburku.
77

 Hojně obeslané sjezdy se měly 

zabývat především spornou záležitostí bavorského vévodství, ovšem za neúčasti Jindřicha 

Lva nedošly řešení.
78

 Altenburk se pojí s osudem mnohých knížat nejen z říše ale i z 

Polska
79

, ovšem větší pozornosti se mu dostává 26. února 1165, kdy zde Fridrich I. svolává 

dvorský sjezd. Setkává se zde i s českým králem Vladislavem. O setkání víme díky 

darovací listině Vladislava kostelu míšenskému.
80

 Nešlo jen o darovací listinu, neboť spolu 

s Vladislavem přijeli do Altenburku jeho bratři Děpolt a Jindřich a spolu s nimi i biskup 

Daniel, vedle nich pak vystupuje celá řada knížat jak duchovních tak světských. Lze 
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předpokládat, že šlo o udržení shody a dobrých vztahů mezi císařem a Vladislavem II., a to 

především pro potřeby jeho italské politiky.
81

 Fridrich Barbarossa si byl dobře vědom 

důležitosti Vladislavovy podpory, která nebyla zrovna zanedbatelná. Smírným gestem 

mohlo být i pozvání na sjezd v blízkosti pozvaných knížat. Podobně se mohlo přistupovat 

k Chebu, který však nebyl v té době ještě přijatelným místem na pořádání dvorských 

sjezdů, a tak volba Altenburku jako staršího místa mohla být i vstřícným krokem k jeho 

spojencům na východě, a to nejen pro Čechy, ale i Míšeň či Durynsko. 

Fridrich Barbarossa využívá zcela přirozeně dvorských sjezdů, aby vystupoval vždy 

jako ten, kdo jedná v souladu s říšskými knížaty. Daří se mu uplatňovat koncept 

důstojnosti impéria „honor imperii“, která tematizovala diktát celé říšské kanceláře
82

 i díky 

práci říšského kancléře Rainalda z Dasselu, který definoval univerzální podstatu císařské 

moci, ztělesněnou výsostným společenským statusem dědice a nositele císařské koruny.
83

 

„Čest“ a bezúhonnost říše se staly pro Barbarossu stěžejními do té míry, že se promítly i 

v jednáních s knížaty. Vážnost a důstojnost říše byla ceněnou položkou i v osobním 

rozměru.
84

 Prolínáním soukromých zkušeností s obecně sdílenými hodnotami v sousloví 

„honor imperii“,
85

 společenská smlouva, kterou měl Fridrich Barbarossa na mysli ve 

chvílích, kdy jednal s říšskými knížaty s výzvou, aby za všech okolností dbali „vážnosti 

našeho impéria“,
86

 společné obce nebo když chtěl vyzdvihnout zásluhy svého českého 

leníka Vladislava II.
87

 

Vladislavovo povýšení mělo celou řadu podmínek zapracovaných právě Rainaldem 

z Dasselu.
88

 V celé listině je Vladislav důkladně nazývaný knížetem a je mu dovoleno 

používat čelenku „circulus“ o velkých svátcích, kdy korunou „corona et diadema glorie“ 

je ozdoben císař. Kancléř Rainald skvěle koncipoval celé privilegium, jež dokazovalo, jak 

je Vladislavovo vyznamenání závislé na Fridrichovi, jako nezrušitelná odměna důstojnosti 

„honoris insignie“. Fridrich se však bezezbytku neřídil jen zvyklostmi předků, jak 
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naznačuje dědičnost a diadém, který byl Rainaldem překřtěn na čelenku.
89

 Jistě to byl 

důkaz, jak si Fridrich vážil Vladislava a snad i jak byl ceněn jeho přínos i důstojnost v říši. 

Snad tím chtěl Fridrich motivovat ostatní knížata, když po definitivním rozchodu 

s Jindřichem Lvem a rozdělením jeho lén se stal český kníže vskutku nejvýznamnějším 

spojencem Fridricha, a to nejen v rámci jeho italské politiky. 

Nicméně do roku 1181 bylo ještě daleko a Fridrichova úzká spolupráce 

s Vladislavem byla veřejně deklarována na dvorském sjezdu v Řezně 1156. Náznaky o 

jeho významu v očích Fridricha vidíme právě v Řezně, kde byl Vladislav II. pověřen 

zveřejněním nálezu, jehož výsledkem bylo nově vzniklé rakouské vévodství.
90

 Na sjezdu, 

kde nechyběl nikdo z mocných, se shromáždění přesunulo do polního tábora na 

Barbingerských loukách, aby byli všichni zúčastnění svědky, jak se Jindřich Jasomirgott 

vzdal bavorského vévodství předáním sedmi korouhví císaři. Celý svazek byl potom 

postoupen Jindřichu Lvovi, který se tak stal bavorským vévodou a hned vzápětí vyjmul 

dva praporce ze svého vévodství jako symbol východní marky, které předal Fridrichovi, a 

ten je obratem přenechal Jindřichu Jasormigottovi jako dědičné léno.
91

 Fridrichovi 

Barbarossovi se tím podařilo konečně po dlouhých desetiletích konsolidovat říšský 

středovýchod. Klid mezi říšskými knížaty uvolnil Fridrichovi ruce v severní Itálii. Mír 

však netrval dlouho a s pádem Jindřicha Lva v roce 1181 došlo k novému mocenskému 

rozpoložení v této oblasti. Z bavorského vévodství získaného Wittelsbachy vyčlenil 

Barbarossa vévodství Štýrské a mezi kolínské arcibiskupství a Askánce rozdělil Sasko.
92

 

Mezi rody na východě říše panovala vzájemná rodová spřízněnost a Fridrich Barbarossa si 

jí byl dobře vědom. Celkově lze zaznamenat zájem Fridricha, ale později i jeho syna 

Jindřicha VI., o knížata na říšském středovýchodu a o hledání cesty, jak je přimět, aby 

společně pracovala ve prospěch říše. Využívali k tomu především setkání na dvorských 

sjezdech, svolávaných v blízkosti těchto knížat. 

Nešlo ovšem jen o dvorské sjezdy svolávané do Řezna, Altenburku a později do 

Chebu, ale i o časté návštěvy a pobyty nejen císaře, ale i říšských knížat na těchto místech. 

Na příkladu Přemyslovců lze ukázat, že Altenburk, si uchovával zvláštní význam, o to více 

zarážející je tedy absence pořádání dvorských sjezdů právě v Altenburku po roce 1212 a 

následné upřednostnění Chebu jako místa porad a dvorských sjezdů. Již Kanovník 
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vyšehradský zmiňuje ve svých letopisech dvorský sjezd v Altenburku roku 1132
93

 a i 

pozdější setkání Soběslava a Lothara III. na hradě Altenburku o dvě léta později v roce 

1134.
94

 Altenburk se také stal místem věznění Přemyslovce Spytihněva, kterého propustil 

až císař Barbarossa v roce 1157.
95

 Kromě již zmíněných sjezdů v letech 1151 a 1165 

pobýval Fridrich Barbarossa v Alternburku před tažením do Polska v roce 1172.
96

 Nebylo 

to poprvé, kdy se záležitosti polských knížat probíraly v Altenburku. Mohlo by to snad 

naznačit, že vedle Merseburku byl i Altenburk významným místem pro polská knížata? To 

by vysvětlilo i častou spojitost českých knížat s říšskou falcí, neboť již Vladislav se 

stylizoval do role znalce polských záležitostí.
97

 V Altenburku dlí také choť Bedřicha 

Alžběta, kterou ihned po ovládnutí Pražského hradu Bedřich povolává zpět.
98

 Při 

opětovném převzetí moci knížetem Bedřichem opět nedochází k žádnému Barbarossově 

zásahu do poměrů v Čechách, ale k pouhé symbolické proklamaci, kdy snad v Turíně 14. 

června roku 1178 se oba muži setkali a Barbarossa předal Bedřichovi lenní korouhve.
99

 

Cesty Fridricha Barbarossy přes říšský středovýchod vedly ještě na podzim roku 1188 

do Saska a Plíseňska, kde se zdržuje, aby upevnil a zabezpečil mocenské uspořádání 

poměrů. Po cestě Plíseňskem cestuje do Chebu, kde strávil Vánoce a odtud míří do 

Norimberku.
100

 

Samotné falce a jejího využití si všímá i Fridrichův syn Jindřich VI. Tráví totiž 

některé ze svých vánočních svátků, podobně jako jeho otec Fridrich Barbarossa, v Chebu, 

a to v roce 1189 a 1192. Nicméně závažná jednání často projednával právě v Altenburku. 

Především po roce 1192, kdy řeší neutěšené poměry v říši a neúspěšné tažení proti 

Heřmanovi Durynskému, který otevřeně koketoval s welfskou opozicí, dále smrt 

arcibiskupa Wichmana i pád Jindřichova spojence Waldemara v Dánsku. To vše výrazně 

oslabovalo jeho pozici v říši.
101

 Konečnou tečkou pro něj bylo obvinění z účasti na smrti 

biskupa Alberta, kdy porýnská knížata dokonce vyzvala k volbě nového krále.
102

 Nejspíš 

souhrn katastrof, ale i Jindřichova snaha o obnovení spojeneckých dohod s knížaty 

říšského středovýchodu jej přiměla zvolit opět Altenburk. Zde se setkal i s českým 
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poselstvem, nejprve s Vladislavem Jindřichem a po něm i s pražským biskupem 

Jindřichem Břetislavem. K setkání s císařem došlo dne 17. listopadu 1192
103

 a snad 

nejpozději v prosinci dorazil do Altenburku rovněž i Přemysl Otakar spolu s jeho švagry, 

míšeňským Albrechtem a Dětřichem.
104

 Znesvářené Wettiny přivedla do Altenburku 

naděje na konečné uspořádání dědických poměrů, zatímco císař Jindřich doufal v obnovení 

spojeneckých dohod s knížaty na východě říše. Mnohé naznačuje, že snad i uspěl, neboť 

ještě v prosinci přivítal na svém dvoře durynského lantkraběte Heřmana.
105

 Jednání 

vypadala pro Jindřicha VI. příznivě, ale jak se ukázalo, jeho hosté spíše naslouchali hlasu 

vzbouřenců ze Saska a Porýní. Kolínský arcibiskup Konrád otevřeně podporoval 

brabantského vévodu Jindřicha a přesvědčil i váhajícího lantkraběte Heřmana spolu 

s míšeňským markrabětem Albrechtem. Wettinského příkladu následoval i Přemysl, jenž 

velmi pozorně sledoval celou říšskou rozmíšku. Zapletl se nakonec i do sporů v Bavorsku, 

kde část vévodství zpustošila česká hotovost.
106

 Po své intervenci v Bavorsku již zcela jistě 

upadl v nemilost u císaře Jindřicha, nadto snad koncem roku 1192, nejpozději začátkem 

roku 1193, veřejně podporoval welfské vzbouřence.
107

 

Kruhem se tak vracíme k altenburským jednáním, kde se snažil biskup Jindřich 

Břetislav přivést Přemysla I. k rozumu, byl totiž jakýmsi garantem domácích pořádků.
108

 

To se mu pravděpodobně stalo osudným a při své cestě na poutní místo k hrobu svatého 

Jakuba, kdy po cestě chtěl pravděpodobně zpravit císaře o Přemyslově počínání, byl pro 

nesplacené pohledávky při Přemyslově nástupu na knížecí stolec zadržen a následně 

nejspíš držen i jako rukojmí na císařském dvoře, a to právě v Altenburku a také později 

v Chebu. Milevský opat Jarloch si bohužel vystačil jen se strohou poznámkou „Léta od 

vtělení Páně 1193 byl pražský biskup Jindřich donucen strávit polovinu minulého roku a 

skoro polovinu roku tohoto, tedy skoro celý rok buď v Chebu, nebo na císařském dvoře.“
109

 

O délce jeho nuceného pobytu by se dalo polemizovat,
110

 nicméně je jisté, že se Přemysl 

k dlužným penězům neznal a po jeho otevřeném přeběhnutí na welfskou stranu byl 

Jindřichem VI. zbaven knížecího stolce. Milevský opat upozornil, že se tak nestalo podle 

práva „…knížete Přemysla zbavil českého knížectví, jakoby se provinil urážkou majestátu a 

urážkou jeho osoby, a místo něho poslal do Čech s korouhvemi, jak je zvykem, slavnostně 
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nastoleného biskupa a nadto mu i odpustil celý dluh…“
111

 Císař Jindřich tím pominul hlas 

domácí zemské obce
112

 a snad i proto Jindřich Břetislav nikde nespěchal a spoléhal na 

emigranty a latentní nespokojenost českých předáků, jimž nejspíš vadilo Přemyslovo 

nadměrné sebevědomí.
113

 

Pozvolná taktika Jindřicha Břetislava se ukázala jako správná a již v srpnu biskup 

přešel hranici a zamířil do středu země. Zemská hotovost se shromáždila u Zdic, ovšem 

dříve, než došlo k bitvě, předáci „…počínaje staršími…“ přešli na biskupovu stranu.
114

 

Přemysl po nuceném ústupu z bojiště ještě po čtyři měsíce brání Pražský hrad, nicméně 

před Vánoci v tichosti opouští zemi a zřejmě se uchyluje do Míšně pod ochranu jednoho ze 

svých wettinských švagrů.
115

 

Přemyslova první vláda neměla dlouhého trvání, ale byla pro něj přinejmenším 

poučením. Vláda knížete-biskupa netrvala rovněž dlouho, biskup byl sužován nemocí
116

 a 

Přemysl se znovu pokusil získat pro sebe knížecí stolec. Byl však vojskem předáků za 

velkých ztrát na obou stranách odražen a musel se zachránit útěkem.
117

 Kníže-biskup se 

však nespokojil s vítězstvím, Přemysl uprchl, a tak nechal uvěznit jeho bratra Vladislava 

Jindřicha. Před dlouhými měsíci v žaláři ho zachránila jedině smrt biskupa. Celou situaci 

komplikoval nepřátelský vztah knížete-biskupa k Přemyslovi a v neposlední řadě i jeho 

zdraví. Nevíme tak, co chřadnoucí biskup zamýšlel, ani jaký měl vztah k říšským falcím, 

tedy k Altenburku nebo Chebu. Na obou místech strávil určitou dobu, možné je, že viděl 

bezvýchodnost vlastní situace a chtěl odejít do ústraní a Cheb byl dostatečně bezpečným 

místem před Přemyslem. Odchod Jindřicha Břetislava do Chebu výmluvně dokumentuje 

milevský opat „…A třebaže biskup, již na pokraji smrti, zvítězil, obával se přece jen 

nejistého výsledku a dal se přenést do Chebu, jako by tam měl mít větší klid.“
118

 Kníže-

biskup tam také umřel a pouhý týden po jeho smrti zemská elita povznesla na knížecí 

stolec právě propuštěného Vladislava Jindřicha. Rozhodnutí padlo 22. června 1197 a bylo 

zajímavé tím, že předáci pominuli nejen nároky staršího Přemysla na knížecí stolec,
119

 ale 

vůbec celý Břetislavův seniorát. 
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Střet králů 
 

Po nečekané smrti Jindřicha VI. v Messině 28. září 1197
120

 se ocitla římsko-německá říše 

opět ve zmatcích o nástupnictví. Období dvou králů, tedy Filipa Švábského a Oty IV. 

Brunšvického, se stalo pro říši katastrofou, celé kraje byly zpustošeny válkou a zrazeno 

bylo nejedno spojenectví. Prolínání a křížení zájmů mocných ještě více umocnil fakt, že se 

rozlétla „zaručená“ zpráva o smrti Jindřichova jediného syna Fridricha. Kolínský 

metropolita Adolf na nic nečekal a okamžitě vyzval urozené k nové volbě krále.
121

 

Arcibiskup Adolf rozehrál mocenskou partii, která se měla stát osudnou po celý zbytek 

života švábského vévody Filipa, bratra Jindřicha VI. 

V osobě Filipa Švábského byly ztělesňovány nejlepší královské tradice za Alpami. 

Byl nejen bratrem císaře, ale i poručníkem nezletilého Jindřichova syna Fridricha, který 

prošel řádnou volbou říšských knížat již jako batole a nyní se měl podrobit řádnému 

pomazání.
122

 Filip Švábský tak zprvu lpěl na Fridrichových nástupnických právech. To 

umožnilo kolínskému metropolitovi, aby oslovil saského vévodu Bernharda, který se však 

omluvil kvůli chatrnému zdraví a později, nevzdávaje se naděje, oslovil i Bertolda 

ze Zähringenu. Adolf dokonce za anglické peníze svolal volební sjezd do Kolína, nicméně 

sliby a úplatky natolik pobouřily veřejné mínění v říši, že se raději Bertold stáhl do 

ústraní.
123

 

Nyní měla být řada na Filipovi. Snad si rozpomněl na mocná knížata na říšském 

středovýchodě a doufaje, že je získá na svou stranu, zamířil koncem února 1198 do 

Durynska. Zde uzavírá spojenecké dohody s řadou knížat a následně přijímá 6. března 

v Ichterhausenu kandidaturu. Již o dva dny později v Mühlhausenu, se podrobil řádné 

volbě. Nevíme jistě, jestli Filipa podporovali také Češi, možná to v tuhle chvíli nebylo pro 

Filipa zase tak důležité. Podařilo se mu získat na svou stranu dva arcibiskupy, 

salcburského Vojtěcha, který snad mohl zastupovat i bratra Přemysla, a magdeburského 

Ludolfa, dále biskupy, totiž bamberského, eichstättského a opata fuldského Jindřicha, 

vedle toho také knížata Ludvíka Bavorského, Bernharda Saského, míšeňského markraběte 

Dětřicha a hraběte Jindřicha z Orlamünde.
124

 Většinu knížat z říšského středovýchodu 

pojily příbuzenské svazky, což nejspíš zjednodušilo i další vyjednávání, neboť postupně se 
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ke štaufskému táboru přidali i rakouský vévoda Leopold, český kníže Přemysl i se svým 

bratrem moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem a nakonec durynský lantkrabě 

Heřman. K mocenskému bloku knížat se nakonec přidal i Bertold ze Zähringen.
125

 Výčet 

Filipových spojenců nasvědčuje, že jeho cesta na východ říše byla úspěšná. 

Filip se tak mohl obrátit do dolního Porýní, následně svolal dvorský sjezd do 

Wormsu a od června 1198 začal vystavovat privilegia pod autoritou královské pečeti.
126

 I 

přes všechny zjevné úspěchy se Filipovi nepodařilo obsadit Cáchy a především díky 

zásluze anglického krále Richarda a penězům z Anglie i rozsáhlým obchodním svobodám 

pro Kolín ve všech plantagenetských državách se objevuje Filipovi rovnocenný soupeř 

v osobě Oty z Poitou, syna Jindřicha Lva a synovce anglického krále Richarda.
127

 Původně 

se měl ucházet o skotský trůn, nicméně na jaře 1198 zamířil do Kolína, spolu 

s Richardovým požehnáním a plnými pytli anglických peněz.
128

 Ota z Poitu se mohl 

dovolávat skvělého rodokmenu rodu Welfů i spřízněností s anglickými králi. Jeho dobré 

vztahy s králem Richardem se projevily především ve štědré podpoře Oty v Porýní a 

v příbuzenství obou rodů, které sahá až k roku 1168, kdy proběhla svatba jeho otce 

Jindřicha Lva s dcerou anglického krále Jindřicha II. Matyldou.
129

 

Otovy skvělé styky v zahraničí však nemohly zastřít skutečnost, že se v říši mohl 

opřít pouze o kolínského metropolitu a vlažnou podporu lotrinských knížat.
130

 Nasvědčuje 

tomu i chabě obeslaný volební sjezd, kdy se dostavili pouze dva biskupové a tři opati. 

Kolínský arcibiskup dokonce hlasoval nejen za sebe, ale i za ostatní knížata. Přes vlnu 

jízlivostí a posměšků byl nakonec Ota IV. korunovaný v Cáchách na římsko-německého 

krále. I když samotný ceremoniál proběhl na správném místě, říšský poklad i korunovační 

klenoty držel Filip Švábský, který měl mimo jiné převahu i na vojenském poli. 

Na chvatnou Otovu volbu reaguje Filip svoláním dvorského sjezdu do Mohuče. Již 

před samotným sjezdem se mu podařilo obnovit spojeneckou smlouvu s francouzským 

králem Filipem II. Augustem 29. června 1198 a snad krátce potom měla proběhnout 

Filipova druhá korunovace, kdy datum sjezdu a korunovace není zcela jasné, 
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pravděpodobně se však uskutečnila na začátku září téhož roku.
131

 Problém nastal při 

hledání řešení, komu svěřit korunovační akt. Mohučský arcibiskup Konrád se vydal na 

pouť do svaté země a tak obřad nakonec vykonal burgundský arcibiskup, jehož ještě po 

letech pronásledovaly výčitky svatopetrského stolce.
132

 Mohučská korunovace tak zjevně 

nebyla bez kazu, navíc chybělo i správné místo v Cáchách, přesto se Filip mohl pyšnit 

skvělým průvodem, v jehož shromáždění měl jít také český kníže Přemysl.
133

 Ten spolu 

s ostatními říšskými knížaty, především z říšského středovýchodu, žádal po Filipovi 

Švábském hlavně obnovení míru a sjednocení rozpolcené říše. O tom nakolik byla pro něj 

tato knížata z východu říše důležitá, svědčí i množství privilegií a statků jim udělených. 

Ještě Fridrichem Barbarossou bedlivě střežené a nedotknutelné korunní domény byly 

postupně rozpouštěny a na lokální úrovni výkon královské moci stále více slábl ve 

prospěch samostatné vůle knížat.
134

 

Udržet na své straně knížata především z říšského středovýchodu, které navzájem 

propojovalo nejedno manželství a mnohdy tak jednali společně na základě široce 

chápaného příbuzenství, se ukázalo pro následující léta zápasu mezi Filipem Švábským a 

Otou IV. Brunšvickým jako klíčové. Říšská knížata si také svou cenu nejspíš dobře 

uvědomovala a byla tak také odměňovaná, ať už formou statků nebo privilegií, jež je 

učinily „malými“, říšské koruně jen volně podřízenými králi.
135

 Cenou za privilegia byla 

především vojenská podpora. Kníže Přemysl spolu s příbuznými Wettiny patřili do tábora 

Filipa Švábského a přislíbil koncem léta 1198 pomoc při tažení k Rýnu proti Otovi IV. 

Brunšvickému. V očekávání válečné pomoci ho 8. září 1198 nechal král Filip korunovat.
136

 

Koncem září tak Přemysl přivedl Filipovi natolik zdatné posily, že byl v Boppardu 

odměněn již zmíněným královským titulem.
137

 Filip nepochybně vydal Přemyslovi 

privilegium, za sebe i za své nástupce dal Filip Švábský české království dědičně a beze 

všech poplatků Přemyslovi a jeho nástupcům na věčné časy.
138

  

Problémem pro Přemyslovo povýšení bylo, jak mu také připomínal svatopetrský 

stolec, že přijal korunu z rukou exkomunikovaného panovníka, a pro římskou kurii tak 
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zůstává i nadále „pouhým“ knížetem, právě tak jako pro většinu říšských urozenců.
139

 

Přemysl tak musel hledat podporu svého projektu nejen doma v Čechách, ale i za 

hranicemi. Potřeboval uznání nejen napříč říší, ale i kurií, u svatopetrského stolce. Papež 

však podporoval Otu IV. Brunšvického, v němž spatřoval ochránce církve. Vše navíc 

zkomplikovalo Přemyslovo snad až přílišné sebevědomí, kdy na jaře 1199 byl sjednán 

svazek s uherskou princeznou Konstancií. Přemysl díky pražskému biskupu Danielovi 

prohlásil za neplatnou smlouvu, která jej poutala k Adéle Míšeňské a jak zpravil v dopise 

papeži Inocenci III.,
140

 svazek byl uzavřen bez věnných dohod a navzdory příbuzenství.
141

 

Přemysl tím narušil křehkou rovnováhu příbuzenských svazků na říšském středovýchodě. 

Především došlo k zhoršení vztahů mezi ním a bratrem nešťastné Adély, Dětřichem 

Míšeňským. Nahlížet na složitý vztah Přemysla a Dětřicha lze různě. Předně je 

nespojovalo jen jedno zmařené manželství.
142

 Postoj obou říšských knížat tak měl 

v důsledku nemalý vliv na dění na říšském středovýchodě, kdy jejich osobní spor vyústil 

v celoříšský konflikt. 

Následující léta od roku 1199 do roku 1207 se nesla ve znamení bojů a vrtkavých 

spojenectví. Vyjma let 1203 až 1204, kdy se podařilo Otovi IV. Brunšvickému získat část 

říšských knížat ze středovýchodu na svou stranu, čímž se budeme ještě podrobněji zabývat, 

měla strana Filipa Švábského i přes všechny problémy mírně navrch. Předpokladem 

Filipova úspěchu mohla být i snaha Oty IV. o přímou kontrolu rodových držav kolem 

Brunšviku, kterých se nemínil vzdát, což bylo i jedním z důvodů rozkladu welfské koalice. 

Filip sázel spíše na dohody a odměny a poté co durynský lantkrabě Heřman spolu 

s českým králem Přemyslem opětovně přešli do štaufského tábora, stála většina říšských 

knížat na Filipově straně, což postupně dohnalo Otu Brunšvického k ústupu do držav 

kolem Brunšviku.
143

 Filipovo snažení tak bylo úspěšně zakončeno v Cáchách, kde se na 

tradičním místě 6. ledna 1205 poslední Barbarossův syn vzdal koruny i klenotů, aby byl 

vzápětí přítomnými knížaty zvolen králem a slavnostně pomazán spolu s manželkou Irenou 

kolínským arcibiskupem Adolfem.
144

   

Filipova cesta ke konečnému vítězství tak měla vést přes stále vzdorující Kolín a 

Brunšvik. Kolín se po zdlouhavém obléhaní, kde mimo jiné stanuli tváří v tvář i oba 

králové, vzdává a uzavírá příměří i uznává za svého pána Filipa. Tečkou se mohla stát 
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výprava v létě roku 1208 do Quedlinburku, která měla za cíl ovládnutí jádra welfských 

držav. Předzvěstí tomu mohl být dvorský sjezd v Augsburku, kde nechyběl ani markrabě 

moravský Vladislav Jindřich
145

 a kde byly slavnostně vyhlášeny zásnuby Filipovy dcery 

Kunhuty s tehdy dvouletým Přemyslovým synem Václavem.
146

 Filip tak počítal především 

s českou účastí na výpravě, a musel se postavit hlasitým námitkám míšeňského markraběte 

Dětřicha, neboť tímto aktem uznal Václava jako právoplatného dědice českého trůnu
147

 a 

upevnil tak spojenectví s českým královstvím. Získal tím i knížata z říše, kromě 

vzdorujícího míšeňského Dětřicha shodně vystupoval s Přemyslem i durynský lantkrabě 

Heřman a jejich rodové vazby s ostatními knížaty mohly zajistit kýženou stabilitu 

v středovýchodním regionu. 

Vzájemné půtky mezi Míšní a Prahou však nedošly ještě svému konci, když 21. 

června 1208 v Bamberku byl Filip Švábský zavražděn bavorským falckrabětem Otou 

z Wittelsbachu. Událost komentovaly snad všechny soudobé letopisy.
148

 Vražda otřásla 

světem říšských knížat, ale rovněž jej opětovně vrhla do víru nejistot a budoucích válek. 

Logickou volbou s kolotoče nekončících sporů byl opět Ota IV. Brunšvický. Velmi rychle 

se k němu přidávala říšská knížata i ministerialita v čele s říšským maršálkem Jindřichem z 

Kalden.
149

 Již na würzburském sjezdu 8. září 1208 získal podporu Durynska a Míšně spolu 

s „východními zeměmi“.
150

 O Otově snaze získat si středovýchodní knížata, a tím i 

rozhodující vliv v říši, svědčí i svolaný dvorský sjezd do Altenburku v květnu roku 

1209.
151

 Snad měl být připomínkou altenburských jednání v roce 1192, kdy část knížat 

s říšského středovýchodu spolu s Přemyslem přešla na welfskou stranu. Otázkou pouze 

zůstává, jestli pozvánku přijal i některý z Přemyslovců. Chladný a odměřený postoj 

welfského dvora pokračoval i po würzburském zasedání, kdy Ota IV. vyhlásil římskou 

jízdu.
152

 Nevíme, jestli na würzburském zasedání, kterého se účastnili i Přemyslovci, došlo 

k urovnání sporů, ale předpokládáme, že nejspíše ne. Ota IV. ani nepočítal s českou účastí 

na římské korunovační jízdě a pravděpodobně se spokojil s prozatím izolovaným 

postavením českého krále na říšské půdě, což se mělo změnit po Otově cestě vstříc 

císařské korunovaci. 
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Ota IV. Brunšvický se přihlásil k imperiální tradici svých předchůdců a vyhlásil 

mimo jiné i nárok na sicilské království. Císař Ota neuznal Fridrichovo sicilské království 

ani papežskou lenní svrchovanost nad ním a již v zimě 1209/1210 zahájil válečné přípravy 

na tažení proti Sicílii.
153

 Papeže Inocence III. tímto krokem Ota dokonale zaskočil. Papež 

nicméně na nic dlouho nečekal a po poradách s francouzským králem a Otově expanzi do 

jižní Itálie vydal dne 18. listopadu 1210 exkomunikační bulu a za Alpy poslal naléhavou 

zprávu, v níž vyzval k volbě nového krále. Hlavním hybatelem dění nespokojenců se měl 

stát mohučský arcibiskup Siegfried, kolem něhož se shromáždila pestrá společnost. Předně 

šlo o knížata z říšského středovýchodu, kde dominoval český král Přemysl a spolu s ním 

podobně jednající durynský lantkrabě Heřman. Vedle nich se sešli bývalí straníci Filipa 

Švábského na utajenou schůzku do Naumburku.
154

 Zajímavé je rovněž, že pozvánku přijal 

i markrabě Dětřich Míšeňský, který však nejspíš kvůli sporům s Přemyslem odmítl účast. 

Rozhodující sněm byl svolán na počátek září do Norimberku. Mohučský arcibiskup 

Siegfried zde zveřejnil papežkou klatbu, po níž přítomná knížata, král český, vévoda 

rakouský, vévoda bavorský a lantkrabě durynský zvolili sicilského krále Fridricha za 

zvoleného císaře „imperator electus“.
155
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III. Chebská jednání 

 

 

Spor o Vitoraz (1179) 

 

Proč se uskutečnil dvorský sjezd v Chebu v roce 1179 a ne v tradičním Řezně? Fridrich 

Barbarossa měl s dvorskými sjezdy pořádanými v Řezně pro prostor středovýchodní říše 

dobré zkušenosti. V roce 1158 v Řezně konsolidoval říšský středovýchod usmířením sporů 

mezi Welfy a Babenberky. Přesto si pro řešení české a rakouské otázky vybírá jako místo 

jednání Cheb. Nevíme, zda na výběr místa mohla mít vliv rozrůstající se manská síť, jejíž 

kreativitu usměrňovala neobyčejně výkonná a přemyslovským poměrům neznámá soustava 

ministeriálů z Chebské falce. Dokázali se prosadit a kultivovat nikoliv nepodstatný díl 

sedlecké provincie.
156

 Na druhou stranu kromě sporu o sedleckou provincii vidíme i 

problém v konfliktu o pražský knížecí stolec mezi Přemyslovci, což by i nasvědčovalo 

přítomnosti ostatních Přemyslovců na jednání. Snad i tyto faktory mohly přispět v 

rozhodování ve výběru místa konání dvorského sjezdu. 

Hlavním námětem jednání na dvorském sjezdu v Chebu bylo vypuknutí krvavých 

bojů mezi Přemyslovci a Babenberky o pomezní hvozd Vitorazsko. Celá šarvátka nejspíš 

přesáhla práh únosnosti a Fridrich Barbarossa byl nucen zakročit. Spor mezi dvěma 

významnými říšskými rody se rozhodl Barbarossa řešit na neutrální půdě v podobě říšské 

falce v Chebu. Jednání předcházelo především plenění na česko-rakouském pomezí, které 

je dobře zachycené v narativních pramenech.
157

 

Milevský opat Jarloch nám zanechal vcelku obsáhlý popis celého konfliktu. Píše o 

poselstvu Soběslavova II., vypraveném na podnět Čechů, čím dával najevo, že Soběslav 

jednal s vědomím zemské obce, k „rakouskému vévodovi jménem Jindřich, což byl děd 

toho, který nyní panuje.“
158

 Jednalo se o rakouského vévodu Jindřicha II. Jasomirgotta, 
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současníkem Jarloch pravděpodobně myslel jeho bratra Leopolda VI. Ve sporu šlo o 

pohraniční hvozd kolem Vitorazi. Vitorazská oblast se stala cílem pronikání rodu 

Kuenringů a cisterciáků z kláštera ve Světlé nejen před rokem 1179, ale právě již před 

vypuknutím sporu o pohraniční hvozd mezi Babenberky a Přemyslovci v roce 1175.
159

 

Krach jednání nakonec zapříčinil otevřený boj, či spíše plenění pohraničních oblastí. Před 

vypuknutím sváru je zajímavé, že podle Jarlova mělo dojít k rozepři mezi Soběslavem II. a 

knížetem Konrádem Otou, jenž hrozil spojením se s rakouským vévodou.
160

 Po přímluvách 

příbuzných, z nichž někteří se objevují i ve svědečných řadách v roce 1179 v Chebu, totiž 

Konrádův tchán Ota mladší z Wittelsbachu, jeho matka Marie Srbská a olomoucký biskup 

Dětleb
161

 dochází k usmíření a následnému společnému vtrhnutí do Rakous. 

Rakouská a štýrská skriptoria nám zanechávají zprávu o válečném konfliktu. 

Soběslava II. zřejmě podpořili markrabě štýrský Otakar a uherský král Bela III., zatímco 

Jindřicha II. podpořil Heřman Korutanský.
162

 Podle zápisku Jarlocha se podařilo českému 

knížeti spolu s Konrádem Otou sestavit natolik silné vojsko, že při výpravě v srpnu 1176 se 

Jindřich II. nezmohl na odpor, musel ustoupit a sledovat plenění Čechů, ale i Moravanů, 

kdy byly vypalovány dokonce i kostely, a po vydrancování krajiny vojsko bez potíží 

ustoupilo zpět do Čech. Rakouská odveta mířila především na Moravský jih, kdy došlo 

spíše k symbolickému jednodennímu oblehání Znojma. Soběslav s odpovědí dlouho 

neotálel, vojsko, které spolu s Konrádem Otou opět přivedl do Rakous, zpustošilo celý kraj 

až po Dunaj. Jindřich II. se musel stáhnout a pravděpodobně tehdy také umírá na následky 

zranění.
163

 Bezohledné rabování vyneslo Soběslavovi nejen papežskou klatbu, ale 

především nelibost Fridricha Barbarossy.   

Snad i díky Soběslavovu II. odmítnutí pozvánky na dvorský sjezd, kterou císařský 

dvůr musel chápat jako urážku majestátu v létě 1178, přenesl císař na Bedřicha Čechy v 

léno.
164

 Císařský souhlas či udělení Čech v léno nemuselo ovšem nutně vést k úspěšné 

intronizaci v Praze, i když české knížectví bylo považováno za přirozenou a nedílnou 

součást římsko-německé říše.
165

 Bedřichovi se přesto po překvapivém útoku podařilo 
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zmocnit Pražského hradu a vlády v knížectví. Soběslav však využil příležitosti, kdy 

Bedřich odjíždí na schůzku s císařem do Würzburku, k pokusu o znovuzískání knížecího 

stolce. Pražský hrad hájila Bedřichova manželka Alžběta a po obležení hradu jí Bedřich 

vytáhl na pomoc, byl ale v lednu 1179 poražen Soběslavem u Loděnice. Zásah 

znojemského knížete Konráda Oty nakonec zachránil Bedřicha před úplnou porážkou, 

náleží mu tak hlavní podíl na krvavém vítězství a porážce Soběslava v bitvě pod 

Vyšehradem 27. ledna 1179, kde na sebe Konrád Ota vázal podstatnou část Soběslavových 

sil.
166

 Poražený Soběslav se stáhl na hrad Skála a po jeho dobytí uprchl do ciziny, kde 

zemřel v lednu 1180. Bedřichovi se tak podařilo upevnit svou pozici na Pražském hradě a 

umožnit i návrat bratrů Přemysla a Vladislava Jindřicha.
167

 

Snad i díky spřízněnosti Bedřicha s Babenberky, kdy rakouský vévoda Leopold byl 

švagrem knížete Bedřicha,
168

 se mohla celá jednání uspíšit. Kníže Bedřich odjíždí na 

dvorský sjezd do Chebu navzdory pokračujícímu obléhání hradu Skála
169

 v půlce léta roku 

1179. Milevský opat Jarloch události v Chebu nijak nekomentoval, a to i přesto, že celý 

konflikt o Vitoraz komentuje se zjevným zaujetím. Vodítkem tak zůstává listina vydaná 

v Magdeburku,
170

 kdy však její obsah a jména svědků se vztahují k Chebskému jednání. 

Dvorský sjezd v Chebu 1179 navštívili kníže Bedřich s Konrádem Otou a vedle 

početného okruhu urozenců se objevuje i nevlastní Bedřichův bratr Přemysl Otakar I., 

doprovázen svým bratrem Vladislavem Jindřichem.
171

 Fridrich Barbarossa zde funguje 

opět jako mediátor, kde pod jeho patronátem je vyřešen pro Přemyslovce nešťastný spor o 

Vitorazsko, a to ztrátou jeho jižního dílu na úkor českého knížete a urovnání sporu na 

hranici Znojemské provincie se sousedními Rakousy. Přemysl na sjezdu v Chebu 

vystupuje již jako markrabě z Moravy (Primezla margravius de Moravia), titul českým 

poměrům neznámý, nicméně očividně vyjadřující bezprostřední podřízenost knížeti 

Bedřichovi, neboť celou jihozápadní Moravu, tedy znojemskou a brněnskou provincii, 

spolehlivě ovládal od roku 1176 Konrád Ota. Na markraběte Přemysla zbyla výhradně 
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olomoucká část Moravy, čímž se však Bedřichovi vyřešilo hned několik problémů – 

uspokojil neklidného sourozence a vyřadil ze hry svého mocného moravského spojence.
172

 

Obě strany na jednání pojilo nejen příbuzenství s Bedřichem, ale rovněž i Konráda 

Oty, který se v Chebu potkal se svým tchánem falckrabětem bavorským Otou III. Na 

jednání samozřejmě nesměl chybět ani rakouský vévoda Leopold V. K celé sporné 

záležitosti přistupoval Fridrich Barbarossa nanejvýš zodpovědně, kde kromě výčtu 

urozenců z obou táborů byli přizvání i místní znalci,
173

 Bohut Bohemus a Pillunc de 

Tudeliep, kastelán z Doudleb,
174

 objevují se rovněž jako svědkové pro klášter Světelský 

v roce 1186.
175

 Záležitost kolem sporné Vitorazi měla být řešena na věčné časy a pod 

pokutou sta liber zlata a ztráty císařské milosti
176

 byla ustavena hranice. 

Ideální hranice snad měla jít přes vysoké vrchy, nejspíš Höchberg,
177

 jihozápadně 

od Světlé po ústí říčky Skřelice (Braunaubach u Cmuntu) do Lužnice, dále od brodu 

Skřelice, středem lesa po potok Hostice, v listině zvaný Jestice,
178

 dále hranice splývala se 

starou moravsko-rakouskou hranicí jdoucí po Dyji.
179

 Hranice mezi zeměmi se nejspíš 

nedržela ideálně vytyčených bodů „media silva“, ale mohla sahat hlouběji na jih. Plyne to 

z darovací listiny klášteru Světelskému v roce 1186.
180

 Rovněž o Bedřichově vlivu v této 

oblasti vypovídá i předání těžce vybojované Vitorazi knížetem do lenní držby Hadmarovi 

z Kuenringu v roce 1185.
181

 Rod Kuenringů spolu s cisterciáky ve Světlé si tak fakticky 

své pozice ve Vitorazi udrželi. I přesto lze nahlížet na chebská jednání v roce 1179 jako na 

velmi významná. 

Kromě Vitorazi šlo především o vyřešení svárů mezi Přemyslovci. Následující 

příměří naznačuje, že dohody byly se vší vážností přijímány na obou stranách.
182

 Sjezdem 

v Chebu vyřešil Fridrich Barbarossa sousedský spor a nastolil klid v regionu, nicméně 

Přemyslovské pře, které snad mohly být i námětem rozhovorů v Chebu, donutily císaře po 

opětovném vypuknutí války o pražský knížecí stolec pozvat Přemyslovce do Řezna na 
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dvorský sjezd roku 1182,
183

 kde Barbarossa přiměl Čechy opětovně přijmout Bedřicha, 

zatímco Konrád Ota se musel spokojit s Moravou.
184

 

 

 

Filip Švábský v Chebu (1203) 

 

Prostor středovýchodní říše byl doménou Filipa Švábského ještě na začátku roku 1202. 

Říšská knížata ze středovýchodní části říše, byla důležitou oporou Filipovy politiky v jeho 

boji s Otou IV. Brunšvickým. Tuto jednotu měl demonstrovat skvěle obeslaný dvorský 

sjezd v Halle v roce 1202, kde byl sepsán již druhý stížný list říšských knížat namířený 

proti papeži.
185

 Deklarovaná jednota nebyla bez trhlin a nemohla zakrýt vážné rozpory.
186

 

Konflikt mezi předními říšskými knížaty, totiž Přemyslem Otakarem I. a Dětřichem 

Míšeňským, postupně mohl vést k rozbití celé koalice. Kupříkladu nevíme, zda byli vůbec 

v Halle na jednání Přemyslovci přítomni,
187

 přestože datovaný manifest tvrdí opak.
188

 

Krokem k roztržce mohlo být i přijetí kuriálního legáta v Praze, což později ocenil v listu 

Přemyslovi papež Inocenc III.
189

 Křehkost příbuzenských svazků říšských knížat na 

středovýchodně říše je možné ukázat na příkladu Přemyslovců a Wettinů. 

Mezi Přemyslovci a Wettiny existovaly mnohočetné přátelské vazby. Albrecht 

Míšeňský byl s Přemyslem I. spjat dvojitým stupněm příbuzenství, a to jakožto manžel 

jeho neteře Sofie, dcery Bedřichovy, a jako bratr Adély, choti Přemysla samého.
190

  

Nicméně Přemysla s Dětřichem spojil i stejný osud vyhnanců, kdy oba našli přímluvce v 

durynském lankraběti Heřmanovi. Oba dva museli bojovat při prosazování svých 

nástupnických práv
191

 a snad se mohlo mezi nimi vytvořit i něco jako přátelství, které 

mohlo být prohloubeno i svazkem Přemysla s Adélou Míšeňskou. O to větší zklamání 

muselo být pro Dětřicha Přemyslovo vyhnání jeho sestry, a tak kromě rodové hanby 

nejspíš cítil i osobní zklamání nad Přemyslem samým. Nenávist k Přemyslovi tak Dětřicha 

postupně hnala vždy na druhou stranu barikády, než na jaké byl Přemysl. 
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Jak se zdá, svatopetrský stolec využil tohoto mocenského rozvrácení na 

středovýchodě říše, kde byla knížata ještě v roce 1198 vesměs na straně Filipa Švábského a 

po nešťastném zhroucení vztahů mezi Přemyslovci a Wettiny došlo k novému 

mocenskému rozpoložení. Jako nátlak na Přemysla použil papež Inocenc III. jeho žádost o 

rozvázání smlouvy s Adélou a ovoce papežových opatrných příslibů přináší podzim 1202 a 

cesta kardinála-legáta Guidiho z Praeneste, aby dohodl podmínky sblížení mezi Přemyslem 

a Otou Brunšvickým.
192

 Přemyslovo přeběhnutí nakonec donutilo Filipa Švábského jednat 

a je rovněž zajímavé, že vybírá právě Cheb k řešení české otázky. Na jaře 1203 dochází 

k sblížení Dětřicha Míšeňského a Filipa Švábského. Cheb se tak mohl opět ukázat jako 

důležité místo jednání při snaze konsolidovat říšský středovýchod. Rovněž se roku 1203 

setkáváme s označením Chebu jako říšského města, kdy Filip Švábský osvobozuje od daní 

mnichy kláštera Waldsassen
193

 ze zboží ve městě Chebu a nařizuje měšťanům, že výše 

uvedené daně nemají vybírat.
194

 

Cheb se stává místem, kde Filip Švábský ukazuje, co se stane říšským knížatům, 

která ho zradí. Český král Přemysl je na dvorském sjezdu v Chebu 1203 zbaven království. 

Na druhou stranu Přemysl nejednal sám, ale pro změnu strany se rozhodlo více knížat. 

Přemysl se snad držel předem stanoveného plánu, neboť obdobně jednal i durynský 

lantkrabě Heřman.
195

 Arnold z Lübicku zachycuje události v Chebu, kde dochází ke 

sblížení nejen Wettinů s Filipem Švábským, ale na scéně se rovněž ukazuje i Děpold III. 

Upřímná nenávist Dětřicha Míšeňského k Přemyslovi se projevila zejména naléhavými 

přímluvami u Filipova dvora za vyhnaného Děpolda III.
196

 Tvrdý trest v podobě odlenění 

přitom postihl jen Přemysla, zatímco obdobně smýšlející Heřman Durynský zbavením 

vlády nebyl. Zda snad lze, za tímto aktem vidět vliv míšeňského markraběte, to nevíme. 

Děpold III. po vyhnání z Čech roku 1202 krátce pobýval v Merseburku, ale díky 

přispění markraběte Dětřicha i pobouřením Filipa Švábského nad přeběhnutím Přemysla 

k Otovi Brunšvickému
197

 udělil Filip 24. dubna roku 1203 v Chebu Děpoldovi Čechy 
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v léno.
198

 V Chebu se pohybovala celá řada vlivných knížat, která nejspíš podobně jako 

Dětřich Míšeňský naléhala na potrestání Přemysla. Předně to byla hrabata z Brehne, Ota a 

Fridrich, jež také chtěla podpořit Děpolda.
199

 Ten se tak fakticky stává nátlakovým 

politickým instrumentem Filipa Švábského proti Přemyslovi. I když není vyloučeno, že se 

Děpold pokusil zmocnit pražského stolce, ale jistě bez úspěchu. Až do podzimu 

následujícího roku byl nucen setrvat v exilu, aniž by mu byl jeho vzdorotitul cokoliv 

platný.
200

 

Chebská jednání a přítomnost Filipa Švábského v Chebské falci byla předzvěstí 

následujících střetů. Filip krátce po sjezdu v Chebu zahajuje vojenské operace v Durynsku 

proti lantkraběti Heřmanovi, což nakonec vyústilo k velmi krvavým střetům a drancování 

celého Durynska. Přemysla v této chvíli podpořil sněm Čechů a zachoval mu věrnost, a tak 

mohl vyslat zemskou hotovost do Durynska, v létě 1203 zvrátit poměr sil a Filipa donutit 

k ponižujícímu útěku do Míšně.
201

 Welfským posilám přispěl rovněž falckrabě Jindřich, 

přesto hlavní podíl na vítězství v Durynsku náležel českému králi spolu s moravským 

markrabětem Vladislavem Jindřichem.
202

 

Přemyslův přínos a vítězství popisovali i doboví glosátoři, měl do Durynska přivést 

vojsko „hodné krále.“
203

 Ota IV. Brunšvický byl z vítězství a snad i z obratu ve válce 

natolik nadšen, že nejspíš došlo v polním ležení před Mersemburkem v roce 1203 

k Přemyslově druhé korunovaci.
204

 Otovo potvrzení privilegií svých předchůdců a nové 

svobody, země a hrady musely notně povznést nálady na pražském dvoře.
205

 Jen 

svatopetrský stolec setrval v mlhavých náznacích až do poloviny dubna 1204, kdy jej 

znepokojily zprávy z Durynska. Poté posílá dvojici listů. V jednom ujistil jasného krále 

Čechů o své přízni, ve druhém přijal Otou IV. propůjčené výsady a privilegia. Především 

listem z 18. dubna vysvětlil Přemyslovi, že již mnozí z jeho rodu se nazývali králi, ale 

nikdy nedosáhli, aby je i Řím prohlásil za krále.
206

 To se podařilo až Přemyslovi, kdy jej 

Inocenc III. vyzval k přijetí královské koruny.
207
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Přesto se ukázalo, že jak Otovo privilegium z roku 1203, tak papežovy listy mohly 

nanejvýš odvrátit Přemyslův návrat do štaufského tábora. Filipovy operace v Durynsku 

předznamenaly vlnu potíží na welfské straně. Filip s podporou saského vévody Bernarda i 

Dětřicha Míšeňského a s pomocnými sbory magdeburského metropolity obléhá hlavní 

pevnost v Durynsku, totiž Weissensee. Otu postupně začali opouštět jeho spojenci, a to i 

jeho bratr rýnský falckrabě Jindřich, což Otu donutilo k rychlému ústupu.
208

 Do 

opuštěného Durynska tak směřoval jen český král Přemysl, jenž se však na zemské hranici 

po zjištění početného stavu Filipova vojska postupně stáhl zpět do Čech.
209

 Durynský 

lantkrabě Heřman kapituloval 17. září a samotnou Prahu před Filipovým útokem nejspíš 

zachránil jen obtížně prostupný pomezní hvozd.
210

 

Po týdnech vyjednávání a přímluvách prostředníka v roli bavorského vévody 

Ludvíka zamířil do štaufského tábora kromě durynského lantkraběte a brabantského 

vévody Jindřicha rovněž Přemysl,
211

 jenž kromě povinného slibu věrnosti zaplatil 7000 

marek ve stříbře, vydal rukojmí a usmířil se s Děpoltem.
212

 Arnold z Lübecku uvádí, že 

Přemysl musel předat polovinu Čech Děpoldovi.
213

 Tvrzení se však zdá mylné, Děpold 

získal rozsáhlé oblasti na českém východě,
214

 kde se nadále tituloval jako kníže čáslavský, 

chrudimský a vratislavský.
215

 Konečným úderem Otově straně tak byla i změna tábora 

kolínského metropolity Adolfa kolem 11. listopadu 1204 a jeho lenní přísaha Filipu 

Švábskému.
216

 

 

 

Sliby svatému stolci (1213) 

 

Cesta Fridricha II. Sicilského na sever za Alpy je dobře známa. Po dobrodružné cestě 

s velkou dávkou štěstí přes Milán a průsmyky ke Kostnici dorazil až k Basileji.
217

 Zde se 

kolem mladého Štaufa začali seskupovat ministeriálové věrní Štaufům a především 

štrasburský biskup Jindřich s pěti stovkami ozbrojenců. Fridrich se tak mohl již na počátku 
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října 1212 odebrat do Hagenau a odtud se mu již otevírala cesta do Frankfurtu a 

Pomohaní.
218

 Fridrich si velmi rychle získával další přívržence. Ihned po Basileji začal 

vydávat další privilegia říšským knížatům. Vůbec prvními privilegii udělenými na území 

za Alpami byly tři listiny, známé jako Zlaté buly sicilské,
219

 pro nejmocnějšího a 

nejurozenějšího z říšských knížat, českého krále a moravského markraběte.
220

 Od Hagenau 

získával Fridrich celý okruh přívrženců, vydáním dalších privilegií pro vévody lotrínské 

Fridricha III, dále Leopolda VI. Rakouského, Bertolda V. ze Zähringenu, ale i mohučského 

arcibiskupa Siegfrieda. Fridrich se velmi dobře etabloval na jihozápadě říše ve štaufských 

doménách. Dne 5. listopadu 1212 dosáhl Frankfurtu nad Mohanem, kde byla obnovena 

formální královská volba, a o pouhé čtyři dny později byl teprve sedmnáctiletý Fridrich 

korunován v Mohuči arcibiskupem Siegfriedem II. z Eppsteinu.
221

 

Zarážející je, že podle všeho Fridrichův nejvlivnější a nejmocnější spojenec král 

český nebyl přítomen ani v Basileji, ani při Fridrichově formální volbě ve Frankfurtu či při 

korunovaci v Mohuči. Naznačuje to předně Přemyslův úpis pro kladrubské benediktýny, 

podle něhož se zadlužil při své cestě za Fridrichem na dvorský sjezd v Řezně v únoru 

1213.
222

 Dřív se patrně nemohli potkat.
223

 Nevíme, proč Přemysl I. nevážil cestu za svým 

spojencem, který mu zřejmě v privilegiích ve všem vyhověl a který byl pro něj jedinou 

záchranou před hněvem Oty IV.  Brunšvického. Snad jej vázaly povinnosti doma nebo také 

stálé nebezpečí z Míšně. Wettinský hrad v blízkosti českých hranic totiž stále připomínal, 

že boje ještě neskončily. Přesto domácí zpravodajové mlčí a události Fridrichovy volby je 

nechávají chladnými. 

Na druhou stranu, Přemysl mohl vyslat jako svého zástupce biskupa nebo svého 

bratra markraběte Vladislava Jindřicha, který jej mnohdy v říši zastupoval. Přemysl tak 

neučinil a nejspíš jednoduše čekal až se Fridrich II. vydá na říšský středovýchod. Zde měl 

největší podporu knížat pro jeho následující boj s Otou IV. Brunšvickým, a bylo tak 

záhodno spojenectví utvrzovat a posilovat. Podobně postupoval již jeho strýc Filip 

Švábský, nebo i Ota IV. Brunšvický při snaze získat na svou stranu tato knížata, a tím i 

rozhodující převahu v říši. 

Fridrich II. Sicilský si musel být důležitosti těchto knížat z říšského středovýchodu 

dobře vědom, neboť to byli právě oni, kdo jej vyzval k příjezdu za Alpy. Naznačuje to i 
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Fridrichova cesta do Řezna a svolání dvorského sjezdu v únoru 1213.
224

 Měl-li Fridrich II. 

porazit Otu IV., tak potřeboval jednotu těchto knížat a také to, aby všechna stála na jeho 

straně. Byl sice již řádně zvolen i korunován, ale na špatném místě a bez královských 

insignií, které držel Ota IV. spolu s městem Cáchy, kde měla správně korunovace 

proběhnout. V Řezně se Fridrich setkal se všemi knížaty z východní části říše s výjimkou 

Dětřicha Míšeňského. Víme také, že si zde pravděpodobně poprvé stanuli tváří v tvář 

Přemysl Otakar I. a Fridrich Sicilský. Přemyslův okázalý průvod naznačuje, že Přemysl 

nebral setkání na lehkou váhu.
225

 V průvodu kromě českého krále nechyběl ani jeho bratr 

Vladislav Jindřich, olomoucký biskup Robert a řada velmožů.
226

 Celý průvod dorazil na 

místo v polovině února 1213. Součástí sjezdu byl i lenní hold obou bratří a snad i ujednání 

o budoucích chebských sjezdech. Můžeme se domnívat, že právě zde se dotvořila těsná 

spolupráce a spojenectví mezi Přemyslem a Fridrichem. O budoucí snad i přátelském 

vztahu mezi teprve osmnáctiletým Fridrichem II. a již stárnoucím Přemyslem I. nasvědčuje 

i následující série dvorských sjezdů v Chebu. 

V tuto chvíli se oba panovníci potřebovali, Fridrich tak nemusel nutně vycházet 

snad Přemyslově přání o místě konání budoucích dvorských sjezdů, které se měly udát 

v Chebu. Přemysl to měl jak do Chebu, tak do Řezna z Prahy přibližně stejně daleko, tudíž 

nejspíš ani vzdálenost nerozhodovala. Do Řezna sice vedla stará obchodní cesta, ale Cheb 

byl zase blíž Pražskému hradu. Fridrich musel být zároveň velmi dobře informován o 

strategickém významu Chebské falce v této oblasti a snad i jako o základně vhodné 

k dalším operacím proti welfským državám a straníkům Oty IV. Brunšvického. Fridrich 

však věnoval Chebu nebývalou pozornost po následující tři roky, kdy po celou dobu byl 

jeho straník Přemysl na těchto sjezdech účasten. 

Jak to, že tradičnější místo dvorských sjezdů v Řezně bylo následně pominuto a 

Fridrich se začíná orientovat především na Cheb? Jako své dědictví po dědovi Fridrichovi 

Barbarossovi a otci Jindřichovi VI. mu bylo snad vysvětleno, že leží v ideální poloze na 

středu cesty, zvláště pro českého krále, mezi Prahou a Norimberkem a je jistým středem, 

kde se vzájemně protínají cesty jeho říšských straníků, předně říšských knížat ze 

středovýchodu.
227

 Na druhou stranu nešlo zřejmě o Přemyslovo přání jezdit raději do 

Chebu. Pravděpodobně by stejně často jezdil i do Řezna. Zde patrně převážil strategický 

význam Chebu, ale zřejmě i Fridrichovo pochopení složitých rodinných vazeb na říšském 
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středovýchodě. Řezenský pobyt a výčet svědečných řad, kde jsou zapsáni i Přemyslovci, 

předně berchtesgadenské listiny,
228

 kremonské privilegium
229

 a výsady pro skotské 

benediktýny u svatého Jakuba v Řezně
230

 napovídají, že mohlo jít i o pragmatické místo 

Fridrichova zastavení na cestě po říšském středovýchodu při snaze jej konsolidovat. 

Rovněž lze nahlížet na Řezno jako na místo jednání knížat říšského středovýchodu, jež 

začalo být opomíjeno již Filipem Švábským i Otou IV. Brunšvickým. Filip rovněž volil 

Cheb jako místo řešení problémů s říšskými knížaty na středovýchodě, můžeme se tak 

domnívat, že snad okruh rádců kolem Fridricha II. jej přiměl navštívit Řezno jako jeho 

první zastavení na cestě po říšském středovýchodu, ale po samotném sjezdu převážily pro 

následující roky výhody polohy Chebu. 

V Řezně tak mohly padnout dohody o následujícím dvorském sjezdu v Chebu, 

který se uskutečnil 12. července 1213.
231

 Krom Přemysla I. a vybraných říšských 

duchovních nechyběla významná knížata říšského středovýchodu, mezi jinými lantkrabě 

durynský Heřman, rakouský vévoda Leopold i bavorský vévoda Ludvík. Předmětem 

jednání musela být i plánovaná tažení proti Otovi Brunšvickému a s tím spojené válečné 

operace proti Otově straníkovi Dětřichovi Míšeňskému. Vyřešení vztahu mezi Přemyslem 

a Dětřichem Míšeňským bylo pro následující roky klíčové. Chtěl-li Fridrich II. nastolit klid 

v středovýchodním regionu říše, musel ukončit tento dlouholetý svár. 

Význam dvorského sjezdu v Chebu podtrhlo i vydání Zlaté buly chebské, kde se 

Fridrich již jako římsko-německý král slavnostně zavázal papeži k Otovým slibům.
232

 

Fridrich tehdy obnovil a stvrdil papeži všechny sliby, které před čtyřmi lety v roce 1209 ve 

Špýru dal římské církvi král Ota a potom je odmítl splnit.
233

 V nichž mimo jiné potvrdil 

nové hranice svatopetrského stolce a uznal kuriální právo na dřívějších říšských územích v 

Revanně, Pětiměstí, Marce, Spoletu a zemích markraběnky Matyldy.
234

 Mezi největší 

ústupky patřila hlavně otázka kontroly nad zaalpskými biskupy. Královská moc za Alpami 

tak ztrácela někdejší mocenské opory a říše se tak výrazně decentralizovala.
235

 Fridrich II. 

však již spíše potvrzoval situaci v říši, která nastala během souboje mezi Filipem 
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Švábským a Otou Brunšvickým. Důležitost listině dodalo i její schválení předními 

říšskými knížaty, a to s Přemyslem na prvním místě.
236

 

Brzy poté se mělo uskutečnit válečné tažení proti Otovi IV., který shromáždil své 

věrné a zabezpečil silnou posádkou Quedlinburk.
237

 Říšští zpravodajové zaznamenali 

především na štaufské straně silný kontingent, jež přivedl král Přemysl spolu s jeho 

bratrem Vladislavem Jindřichem a na jejich kruté zpustošení širokého kraje.
238

 Podzimní 

tažení kdy česká výprava pronikla až ke Quedlinburku
239

, nakonec po neúspěšném 

obléhání hradu ztroskotala. A tak kromě naloupené kořisti a velkého drancování Čechů,
240

 

kdy vzpomínku zanechali i v Saské Kamenici,
241

 přineslo plenění štaufským spojencům 

alespoň radost nad kapitulací Dětřicha Míšeňského. 

 

 

Ve stínu Bouvines (1214) 
 

Dětřich Míšeňský byl pozván na dvorský sjezd v Chebu od 2. do 10. června 1214, kde se 

mimo jiné rozhodovalo i o budoucí výpravě proti Otovi.
242

  Mezi pozvanými nechyběl ani 

Přemysl, objevuje se i jako svědek na Fridrichových listinách.
243

 Přítomnost obou rivalů by 

tak mohla naznačovat, že došlo ke smíru či dohodě mezi oběma panovníky. Červnová 

jednání v Chebu a úvahy mocných nad konečným tažením do Saska a na západ říše však 

zastínily události jedné červnové neděle u Bouvines 27. července 1214. Bitva se 

odehrávala na druhé straně říše, u západních hranic na francouzském území. Našim 

úvahám nad světem středovýchodních knížat by se mohla jevit jako vzdálená, nicméně se 

dotýkala mnohých, a v neposlední řadě i říšských knížat. Skončilo s ní období válek 

především v oblasti Durynska a například český král Přemysl již nemusel během pobytu 

Fridricha II. za Alpami svolávat zemskou hotovost a vyrážet za hranice království.
244

 

Prohraná bitva znamenala pro Otu IV. začátek konce a pro francouzského krále Filipa II. 
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Augusta vítězství nebývalých rozměrů. Proč došlo ke glorifikaci právě této bitvy, shrnul již 

Georges Duby.
245

 

Zbývá si jen položit otázku, co vedlo osudem stíhaného, exkomunikovaného a 

svrženého císaře Otu IV. Brunšvického na pláně u Bouvines. Rozhodující byly lenní 

závazky, které Ota složil ještě před tím, než byl zvolen římsko-německým králem. Nelze 

tak hledat v Otově jednání osobní nenávist k Filipovi II. Augustovi, který také poradil 

papeži, kde hledat vhodného vzdorokrále proti Otovi, a tak upozornil na mladého Fridricha 

Sicilského.
246

 Univerzálně chápané pojetí moci, kterému snad Ota vzápětí po své císařské 

korunovaci podlehl a jež vedla v důsledku v tažení do jižní Itálie
247

 a Otově exkomunikaci, 

kdy jej papež exkomunikoval dokonce dvakrát v letech 1210 a 1211. Je však důležité se 

zamyslet i nad situací, v níž se Ota IV. nacházel po Fridrichově příjezdu za Alpy a po sledu 

jeho úspěchů. Připomeňme si dvorský sjezd v Chebu 1213, kdy řada knížat, která dříve 

podporovala Otu, stála nyní na straně Fridricha II., a v následujících vojenských operacích 

v Durynsku Otu Fridrich porazil a donutil k ústupu. Přišel tak právě díky jednáním 

v Chebu a vojenským porážkám o svého posledního spojence z říšského středovýchodu 

v podobě Dětřicha Míšeňského, jenž musel překousnout svou pýchu, aby se vzdal 

Fridrichovi II. a tak přešel na stranu, na které byl i jeho sok, český král Přemysl I. 

Ota IV. Brunšvický se vypravil s vojskem na západ, nikoli na východ proti 

Fridrichovi II. Mohl tímto svým krokem i něco získat? Jistě, kdyby vyhrál svou osudovou 

srážku s Filipem II. Augustem, tak by to nejspíš upevnilo jeho pozici v říši, ovšem jen na 

území Saska a Lotrinska a snad i Porýní. Knížata z východní části říše by i nadále setrvala 

na Fridrichově straně, neměla důvod jej opouštět. Například v případě českého krále 

Přemysla I. již nebylo cesty zpět, Ota IV. by jej již nikdy nepřijal. Přesto se Ota IV. vydává 

vstříc Bouvines, aby splnil své závazky vůči anglickému králi Janovi, zvanému Bezzemek. 

Anglický král byl tím, kdo Otu IV. celou dobu podporoval, získal na jeho stranu Kolín a 

finančně Otu zajistil. Ale anglický král Jan byl i Otovým strýcem a nesmíme zapomenout, 

že Ota vyrostl na anglickém dvoře,
248

 získal taky titul hrabě z Poitou a na přání Richarda 

Lví srdce měl být i skotským králem, nebýt náhlého skonu Jindřicha VI. 

Richard musel být pro mladého Otu jistě vzorem a sám Ota měl být příkladným 

rytířem. Richard mu také ve své závěti odkázal tři čtvrtiny svého movitého majetku.
249
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Věren přísahám, rodinným vazbám a mnohaleté podpoře z Anglie v jeho říšské politice 

zkrátka nezbývalo Otovi nic jiného, než vyrazit Janovi na pomoc. Nejspíš nemohl ani nic 

jiného učinit. Jistě by padl v očích říšských knížat, kdyby svým závazkům nedostál. Na 

druhou stranu zde Ota nejspíš jednal upřímně a byl si vědom svých povinností. Došlo snad 

i k vystřízlivění z císařského okouzlení, které jej v Římě při korunovaci pohltilo. 

Porážka spojeneckých vojsk krále Jana a Otových říšských straníků, především 

hrabat ze Saska a Porýní, vévody z Brabantu, hrabě z Hollandu i urozených pánů 

z Lotrinska, znamenala pro Otu konec jeho mocenských plánů.
250

 Vyústění vážné anglo-

francouzské krize, do níž se tak nešťastně Ota IV. zapletl,
251

 znamenalo ztrátu jeho zbylých 

spojenců v říši i jejich respektu. Zbytky Otovy moci tak definitivně roztály, když Fridrich 

Sicilský v roce 1215 získává Cáchy, kde je znovu korunován, a posléze obsazuje i Kolín. 

Ota, třebaže osobně nepokořen, odchází do ústraní. Poslední léta života prožil převážně na 

hradě Harzburg u Goslaru, kde také umírá v květnu 1218.
252

 V samotné bitvě u Bouvines 

nešťastný Ota ztratil kromě respektu i říšský poklad spolu s říšskými klenoty. Ty později 

Filip II. August spolu s říšskými orly, kterým dal usekat křídla, předal Fridrichovi II. 

Sicilskému, jehož považoval za pravého císaře.
253

 

Dvorský sjezd v Chebu 1214 zcela jistě navštívil český král Přemysl I.
254

, ovšem 

bez svého bratra Vladislava Jindřicha.
255

 Lze sice jen spekulovat o předmětu jednání, ale 

zcela pravděpodobným se jeví právě téma anglicko-francouzských vztahů a případné další 

tažení proti Otovi do Saska. Jak napovídají pozdější privilegia vydaná v Metách, kde měl 

být přítomen údajně i Přemysl I., jejich vybrané části byly snad uzavřeny právě v Chebu.
256

 

Rovněž řešení majetkových záležitostí na dvorském sjezdu v Chebu 1214
257

 

naznačuje ukončení válek mezi Míšní a Prahou a snad i zastavení válečných operací 

v Durynsku. Právě i tyto záležitosti se řešily během následujících setkání v Chebu 1215,
258

 

ale i Altenburku 1216,
259

 kterými se budeme ještě zabývat. Fridrich II. se po červnovém 

dvorském sjezdu v Chebu 1214 v druhé půlce roku obrací na západ k Rýnu, aby získal na 
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svou stranu zdejší lotrinská knížata a kolínský patriciát. Vánoce strávil v Metách, kde 

zpečetil smírčí dohody, jež snad byly pokračováním jednání uzavřených v Chebu 1214.
260

 

Jako daleko důležitější se však jeví skutečnost, že se dvorského sjezdu v Chebu 

1214 účastnil i markrabě Dětřich Míšeňský, což naznačuje konec dlouholetých sporů a 

válek na východě říše, které trvaly bezmála šestnáct let. Především pro Přemysla měl 

chebský sjezd 1214 zvláštní význam především kvůli otázce nástupnictví. Smíření s 

Dětřichem nemuselo být tak ani na jedné straně upřímné, jako bylo spíše nevyhnutelné. 

Přemyslův vleklý spor o manželství s Adélou de facto skončil až její smrtí pravděpodobně 

počátkem roku 1211,
261

 a tak došlo i z části k útlumu sporu mezi Přemyslem a Dětřichem. 

Nicméně Dětřich měl dál na svém dvoře Přemyslova syna Vratislava. Pro Přemysla 

to musela být velmi složitá situace. Určitou sílu k vyjednávání Přemyslovi zajišťovala 

dohoda s Fridrichem o hradu Donín, která spíš fungovala jako nátlaková strategie proti 

Dětřichovi. Přemysl dokázal skvěle propojit vlastní problémy s dlouhodobými záměry. 

Svými posádkami kolem řeky Muldy mohl být pro Dětřicha účinnou hrozbou, který se nad 

to musel obávat Přemyslem veřejně deklarovaného a sicilskou bulou stvrzeného zájmu o 

Donín.
262

 Definitivně se však Přemyslovi uvolnily ruce k jednání až po chebském sjezdu 

1214. I když Dětřich Míšeňský přestoupil na stranu Fridricha II. o upřímném smíření s 

Přemyslem by šlo jen pochybovat. Ještě v roce 1215 jednal v Grojči s Děpoldem III., který 

se patrně setkal i s obávaným vyhnancem Vratislavem.
263

 Přemysl musel jistě Děpoldovy a 

Dětřichovy aktivity chápat jako vydíraní a možná i tehdy se rozhodlo o osudu Děpolticů, 

jejichž existenci začal pražský dvůr okázale přehlížet.
264

 

 

 

Ochrana kláštera Pegau (1215) 
 

Dvorský sjezd se v Chebu 2. března 1215 nekonal náhodou, Fridrich II. si snad zdejší falc 

mohl oblíbit, anebo zdejší místo začal využívat podobně jako jeho děd Fridrich Barbarossa 

k řešení sporů s knížaty říšského středovýchodu a především sporů spojených 

s Přemyslovci. Nešlo tedy jen o vhodnou polohu Chebu, ale především o program 

dvorského sjezdu z 2. března 1215. Přemysl I. sem dokonce nepřijíždí sám, ale objevuje se 
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zde spolu s bratrem Vladislavem Jindřichem ve svědečné řadě Fridrichovy listiny pro 

pegavský klášter.
265

 Převzetí kláštera pod přímou Fridrichovu ochranu muselo být jistě pro 

oba Přemyslovce důležité, jinak by oba najednou pravděpodobně nevážili tuto cestu. Ke 

klášteru Pegau vázalo především Přemysla nejedno pouto. Byli to právě mniši z Pegau, 

kteří chovali k Přemyslovu pradědovi Vratislavovi II. nebývalou úctu, která jistě 

Přemyslovi neunikla.
266

 Především během Přemyslova nuceného exilu na wettinském 

dvoře
267

 mohl přijít do kontaktu s klášterem a snad i jiným pojetím dědictví jeho praděda, 

prvního českého krále Vratislava, oproti domácí tradici, ztělesněné především kronikářem 

Kosmou.
268

 

Dvorský sjezd v Chebu 1215 tak mohl mít pro Přemysla i symbolický význam 

v podobě účasti Fridrichova přijetí pegavského kláštera pod svou přímou ochranu. 

Nicméně účast obou Přemyslovců napovídá, že mohlo dojít na ožehavější témata, jako je 

problém s nástupnictvím na český trůn, který mohl být i tématem k rozhovoru mezi oběma 

bratry a Fridrichem II., a dále ústřední jednání o budoucí korunovaci v Cáchách a potřeba 

zajistit klid a jednotu říšského středovýchodu. Tu mohl narušit jen spor mezi Přemyslem a 

Dětřichem, což by i nasvědčovalo důvodu příjezdu obou přemyslovských bratří. Bylo by 

tedy důležité se ještě vrátit ke krizi vztahů mezi Přemyslem I. a Dětřichem Míšeňským. 

Nešťastná Adéla hledala spolu s dětmi útočiště právě u svého bratra Dětřicha v Míšni. Na 

jeho dvoře se také pohyboval takřka až do své smrti Adélin syn Vratislav. Ten se také po 

celou dobu tituloval jako syn českého krále Přemysla, snad to byl i projev lásky syna k otci 

nebo politická nutnost, jak přežít ve světě, kde byl Vratislav postaven na vedlejší kolej. 

Díky velkému vlivu i významu Vratislavova strýce Dětřicha Míšeňského nebyl 

Vratislav nikdy zapomenut a knížata na říšském středovýchodě s ním musela počítat. 

Vratislav, syn českého krále Přemysla a Adély Míšeňské, aktivně zasahoval do dění v říši. 

Nejen Dětřich, ale i císař Ota IV. Brunšvický jej neváhali využít proti jejich největšímu 

soku na říšském středovýchodě, totiž Přemyslovi I. Ota IV. udělil Vratislavovi Čechy 

v léno roku 1211
269

 a nebýt příjezdu Fridricha II. Sicilského, stal se Vratislav pro Přemysla 
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vážnou hrozbou. Přemysl v roce 1211 a 1212 riskoval vše, ale Vratislav i přes snahy 

pražského dvora nezmizel z paměti. Objevil se v listinách míšeňského markraběte Dětřicha 

v letech 1207,
270

 1211
271

 a 1216
272

 jako svědek ve svědečných řadách i v listině 

mohučského arcibiskupa Sigfrieda II. z roku 1208
273

 a v listině durynského lantkraběte 

Ludvíka IV. v roce 1225.
274

 Díky příbuzenským svazkům měl mladý Vratislav blízko jak 

k Wettinům v Míšni, tak k Ludvíkovcům v Durynsku. Například Vratislav se svým 

strýcem pobýval na hradě Grojči v letech 1215 a 1216, který ležel v těsné blízkosti kláštera 

Pegau.
275

 

O blízkém vztahu Přemyslovců ke klášteru Pegau svědčí i zanesení smrti Přemysla 

Otakara I. 5. prosince roku 1230 do klášterního nekrologia.
276

 Rovněž Přemyslův pobyt 

během let v exilu poblíž kláštera by možná mohl vést k domněnce o jeho seznámení se 

s přetrvávající památkou mnichů na krále Vratislava II.
277

, kdy Přemysla po jeho 

neúspěšné vládě v Praze jistě napadaly myšlenky, kde udělal chybu a zda se vůbec ještě 

vrátí.  

Přestože Přemysl chtěl prosadit svého syna Václava jako českého krále, tak kromě 

staršího Vratislava byli vhodnějšími kandidáty jak Přemyslův bratr Vladislav Jindřich, tak i 

Děpold III. spravující Plzeňsko. Přemysl potřeboval zemskou obec přesvědčit o svých 

plánech a přimět je zvolit nástupcem Václava. Aby vše řádně proběhlo, potřeboval i uznání 

ze strany říše, kde Přemysl využívá především prostor Chebu a dvorských sjezdů konaných 

v této falci, aby získal Fridricha II. na svou stranu. Jeho dobré vztahy s Fridrichem byly 

jistě i užitečným plusem v jednáních s domácími urozenci, kteří mnohdy Přemysla na 

dvorské sjezdy v Chebu doprovázeli. Pravděpodobné je, že Přemysl v roce 1212 již 

neuvažoval podobně jako v roce 1198 a musel se smířit s celou řadou kompromisů, jakým 

byla i volba jeho syna Václava sněmem Čechů.
278

 Nejspíš jej k tomu dovedla i dlouhá 

válka a zaryté nepřátelství z Míšně. To nás opět přivádí k středovýchodnímu prostoru říše a 

Chebu jako místu, kde docházelo ke kontaktu a snad i usmiřování říšských knížat mezi 

sebou. Námětem k úvahám by mohlo být hledání cesty, jak se tato knížata usmířila. Zda 
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existovala korespondence mezi Míšní a Prahou, anebo jak probíhalo smíření mezi 

Dětřichem a Přemyslem alespoň symbolicky na dvorském sjezdu v Chebu 1214. 

Série dvorských sjezdů v Chebu tak kromě zajištění klidu na říšském 

středovýchodě a plánování tažení proti Otovi IV. mohla vést i ke zpevnění pozice Přemysla 

mezi říšskými knížaty a tím i upevnění jeho pozice doma. K zamyšlení by nás tak mohla 

zavést i otázka, jaké měl Přemysl postavení na dvorských sjezdech v Chebu? Byl zde již od 

počátku prezentován jako nejurozenější a nejmocnější z říšských knížat?
279

 Fridrich II. to 

tak snad mohl i zpočátku chápat. V letech 1213 až 1215 se oba panovníci vzájemně 

potřebovali. Přemysl mohl nabídnout Fridrichovi svůj vliv na říšském středovýchodně a 

Fridrich za svou podporu Přemysla v domácích pořádcích královských Čech získal na svou 

stranu cenného spojence, jenž mohl vystupovat jako jeden z nejurozenějších a 

nejmocnějších knížat v říši. 

Díky příbuzenským svazkům mezi říšskými knížaty Fridrich II. získal takřka celý 

středovýchod říše, mocná knížata, jež byla rozhodujícím jazýčkem na vahách při sporech 

v říši. Na dvorských sjezdech v Chebu bylo této síly využito proti Otovi IV., kdy Chebská 

falc fungovala i jako válečná základna proti Otovi a jeho spojencům. Fridrichovi II., i díky 

přispění Přemysla I., se podařilo během let 1213 a 1214 definitivně zlomit odpor Dětřicha 

Míšeňského a i tento vlivný kníže nakonec přešel na Fridrichovu stranu. Nebýt událostí na 

flanderských pláních,
280

 tak by pravděpodobně na jednáních v Chebu vznikl plán na další 

tažení proti Otovi IV. Fridrichovi II. tak Cheb posloužil jako mocenské místo, kde se mu 

podařilo sjednotit křehkou rovnováhu říšského středovýchodu, a to snad i s přispěním 

Přemysla, který sledoval sice vlastní plány, ty však zapadaly do velkých plánů Fridricha. 

Fridrich tak dokázal využít Přemysla a jeho vlivu na dvorských sjezdech v Chebu ke 

konečnému vítězství proti Otovi a vytoužené korunovaci v Cáchách 25. července 1215.
281

 

 

 

  

                                                 
279

 Dále viz RADER, B.: Fridrich II, s. 11. 
280

 DUBY, G.: Neděle u Bouvines, s. 88-128. 
281

 Dále viz RADER, O.: Fridrich II, s. 70.  



49 

 

Chebská setkání a synové Fridricha II. (1223; 1232; 1239) 
 

Cheb jako místo porad a jednání po roce 1215 nehraje významnější úlohy. Fridrich byl po 

korunovaci v Cáchách považován za všeobecně uznávaného a nyní již i na pravém 

korunovačním místě posvěceného vládce a korunovaného krále Římanů.
282

 Fridrichův 

triumf ovšem nemohl zastřít skutečnost, že rezignoval na centralisticky pojatou vládu 

v zaalpské části říše. Dlouhé tahanice mezi Fridrichem a říšskými knížaty provázely 

dohody o volbě jeho syna Jindřicha [VII.] králem. Fridrich musel přesvědčit nejen papeže, 

ale i říšská knížata o svých úmyslech. Dobré vztahy s knížaty, ale především s českým 

králem Přemyslem, jehož dcera byla zasnoubená s Jindřichem, mohly jednání usnadnit. 

Přispět mohl i relativní klid v prostoru středovýchodní části říše, kdy nemusely být řešeny 

vážnější neshody, což mohlo být i důvodem absence Fridricha v Chebu. 

 Duchovní knížata získala za svou podporu volby Jindřicha [VII.] dokument, jenž 

jim zaručoval nemalé svobody a zvýhodnění - listina známá jako „svazek s duchovními 

knížaty“ Confoederatio cum principibus ecclesiasticis z 26. dubna 1220.
283

 Rozsáhlé 

ústupky duchovním knížatům v důsledku podryly moc římsko-německých králů na sever 

od Alp.
284

 Duchovní knížata získala pravomoci počínaje právem odúmrti a konče 

nezpochybnitelným statusem církevních lén, na jejichž půdě nevzniknou hrady a města a 

nebudou obtěžovány novými cly a mincovnami.
285

 Fridrich si tím zajistil volbu syna 

Jindřicha a nerušenou cestu na jih vstříc císařské korunovaci. Problém nastal 

s Jindřichovou nezletilostí, panovnický výkon tak spočíval v rukou poručníků, především 

kolínského arcibiskupa Engelberta I., bavorského vévody Ludvíka a biskupa Konráda 

z Met a Špýru. 

 Jindřich [VII.] se ocitl ve vleku říšských knížat v podstatě ihned po své volbě, kdy 

jedním z jeho nejvýznamnějších poručníků byl bavorský vévoda Ludvík. Jindřichovy 

zásnuby s dcerou Přemysla I. Anežkou i aktivní politika českého krále byla trnem v oku 

nejen knížatům, ale i dobovým skriptoriím. O volebním hlase českého krále vedl hlavní 

polemiku Eike z Repgowa.
286

 Snažil se vyrovnat s dědičným královským titulem, jenž do 
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ustáleného mocenského dění na říšské půdě vznesl nejistotu.
287

 Podobně na Přemyslovo 

říšské prvenství nejspíš hleděla i říšská knížata, a to především Babenberkové, kteří jistě se 

zaujetím sledovali postupné Přemyslovo sbližování s knížaty na středovýchodě. Za 

Ludvíka Bavorského byla provdána Přemyslova neteř Ludmila a dcera Judita za Bernarda 

Korutanského.
288

 Po smrti Dětřicha Míšeňského v roce 1221 byl správou Míšeňska za 

nezletilého Jindřicha, pověřen durynský lantkrabě Ludvík IV. Pomalu tak i utichal žár 

nepřátelství z Míšně proti Přemyslovi. 

Přesto babenberská politika nakonec slavila úspěch, kdy za souhlasu císaře bylo 

zrušeno zasnoubení Jindřicha s Anežkou a v listopadu 1225 v Norimberku byl již 

oslavován sňatek s Markétou, dcerou Ludvíka VI., která byla v březnu 1227 v Cáchách 

také korunována na královnu.
289

 Česká odpověď na pohanu Přemyslovy dcery Anežky na 

sebe nenechala dlouho čekat a v roce 1226 došlo k pohraniční válce, při níž české oddíly 

vpadly a vyplenily část Rakouska. V babenberské odpovědi se boje přenesly také na díl 

jižní Moravy.
290

 Jindřich [VII.] byl v té době stále pevně v rukou knížecí regentské vlády, 

v jejímž čele po násilné smrti arcibiskupa Engelberta I. stanul jako prokurátor říše 

bavorský vévoda Ludvík I. Přesto po svém zvolení i následné korunovaci v Cáchách v roce 

1222 zařízené arcibiskupem Engelbertem
291

 svolává Jindřich [VII.] z titulu římsko-

německého krále dvorské sjezdy. Jeho pozornosti zjevně neunikl ani říšský středovýchod. 

V říjnu 1223 je do Chebu svolán dvorský sjezd, jenž napovídá o stále se 

uchovávajících vzpomínkách na Cheb jako místo porad říšských knížat. Předvolána byla 

abatyše Quedlinburská Sofie z Brehny. Pozornost ovšem budí její původ. Byla totiž 

vnučkou Děpolda I. a tedy i příbuznou krále Přemysla I.
292

 Mohlo by to snad naznačit 

přetrvávající tradici Chebu jako místa spjatého s řešením českých záležitostí? Na druhou 

stranu se žádný z Přemyslovců sjezdu v Chebu nezúčastnil. Rovněž mohl být Cheb vybrán 

spíše na přání bavorského vévody Ludvíka jako vhodné místo k řešení spíše lokálního 

problému. Jindřich [VII.] se stává totiž energickým iniciátorem říšského dění až po 

vymanění z vlivu bavorského vévody Ludvíka. Vhodnou příčinu mu nabídl sám Ludvík, 

když na podzim v roce 1228 přešel na papežskou stranu. Nato se teprve sedmnáctiletý 
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Jindřich na Vánoce sám ujal vlády.
293

 Samostatnou vládu v zaalpské části říše tak nastoupil 

ve stejném věku jako jeho otec Fridrich II. Sicilský. 

Vláda Jindřicha [VII.] se nesla ve snaze obnovit autoritu královské moci. Spojence 

Jindřich hledal především v ministerialitě a ve městech,
294

 jeho zápas s vlivnými klany 

říšských knížat nakonec skončil nezdarem. Na jaře 1232 Jindřich odepřel poslušnost 

Fridrichovi II. a byl říšskými knížaty přiveden k rozumu. Výsledkem byla listina Statuta in 

favorem principum, tedy statuta ve prospěch knížat, již Fridrich vydal v roce 1232 

v Cividale jako císařské potvrzení privilegia svého syna, krále Jindřicha [VII.] z května 

1231.
295

 Celý spor vyústil k podobným slibům, jako před 11 lety svazek s duchovními 

knížaty Confoederatio cum principibus ecclesiasticis. Říšským knížatům bylo nyní i 

Fridrichovou pečetí zaručeno to, co už vlastnila. Řada práv, jež výrazně omezovala vliv 

krále na teritoria jednotlivých knížat, se týkala mimo jiné i zřizování nových mincoven, 

hradů a měst na knížecích územích.
296

 

Jindřich [VII.] se tak musel nejpozději v Aquileii setkat se svým otcem,
297

 kterého 

neviděl bezmála dvanáct let. Jindřich byl nyní král, nicméně i přesto musel poníženě 

odpřisáhnout otci věrnost a poslušnost před shromážděnými knížaty. Na dvorském sjezdu 

v Cividale del Friuli se zavázal k řádnému chování vůči knížatům.
298

 O upřímnosti smíření 

otce a syna si nelze dělat falešné naděje a sám Jindřich otcovy rady příliš dlouho 

nenásledoval. Přesto pravděpodobně v Chebu došlo k obnovení spojení mezi Štaufy a 

francouzským královským rodem Kapetovců. Jindřich se v Chebu zdržoval od 29. června 

do 1. července 1232.
299

 Pobyt v Chebu by mohl evokovat hledání spojenců a snad i 

vyjednávání s českým králem Václavem I., který byl tou dobou v Teplé a snad i jednal 

s říšskými posly.
300

 Jednání pro Jindřicha patrně nic nepřinesla a v následujících letech 

pokračoval další válkou proti Wittelsbachům a podrobením Oty II., syna vévody Ludvíka 

Bavorského. K opětovným problémům Jindřicha s říšskými knížaty Fridrich II. nemínil 

přihlížet. Patrně viděl ohrožení vztahů s říšskými knížaty, což nakonec vedlo k Jindřichovu 
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sesazení ve Wormsu 4. července 1235
301

 a následné volbě Konráda IV. římsko-německým 

králem na dvorském sjezdu ve Vídni v únoru 1237.
302

 

 

* * * 

 

Snad i díky výzvám Alberta Behaima, nebezpečí zlákání říšských knížat na 

papežské sliby a výzvě k volbě nového krále došlo na svolání dvorského sjezdu do Chebu 

1. července 1239.
303

 V zastoupení císaře, ale i krále Konráda IV. vedl mohučský arcibiskup 

Sigfried III. jednání, kde se snažil přesvědčit knížata o podpoře Fridricha II. Sicilského 

proti papeži. Cheb se tak mohl opět jevit jako důležité místo, které by mohlo stmelit říšská 

knížata ze středovýchodní části říše. Přesto se tak nestalo, neboť se zdá pravděpodobné, že 

nejvýznamnější knížata se nedostavila, předně český král Václav I. a durynský lantkrabě 

Jindřich Raspe, rovněž Jindřich Míšeňský i markrabí braniborští. Zda knížata přišla do 

Chebu nebo zda se setkala na Lokti u českého krále rozebral již Václav Novotný.
304

 

Paralelní schůzka na Lokti pod ochranou českého krále snad směřovala k volbě 

vzdorokrále, jímž se měl stát dánský Erik.
305

 Na druhou stranu mohlo jít pouze o 

komunikační místo významných říšských knížat před samotným dvorským sjezdem 

v Chebu. Po jednání na Lokti opouští hrad míšeňský markrabě spolu s durynským 

lantkrabětem a odjíždí do Chebu. Pravděpodobně z Chebu zazněly přísahy knížat, která se 

zavázala pokusit se smířit císaře s papežem. Zůstává otázkou proč tak neučinil i Václav I., 

když z Lokte do Chebu to nebylo daleko. Snad to svědčí o Václavově střízlivé až opatrné 

nezaujaté politice, kdy Václav stál mezi císařskou stranou a kurií s kontakty na 

středovýchodní knížata i vzpurného rakouského vévodu. 

Výsledky jednání v Chebu a Lokti, kde Albert Behaim naléhal na knížata s volbou 

nového krále, musely být pro papeže Řehoře zklamáním. Lavírování knížat a jejich 

nejednota nepřinesla požadovaný výsledek. Naopak i přes občasné tendence naslouchat 

přáním papeže stála říšská knížata vesměs na straně Fridricha II. Neúspěch, ale především 

absence komunikačního prostoru, kde by mohla knížata společně jednat, vedla i k pádu 

durynského lantkraběte Jindřicha Raspe. Ten se otevřeně přidal na stranu papeže v roce 

1245 a s podporou mohučského arcibiskupa Siegfrieda III. a kolínského arcibiskupa 
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Konráda I. z Hochstadenu se nechal 22. května 1246 částí říšských knížat zvolit králem.
306

 

Nedokázal ovšem získat na svou stranu většinu říšských knížat. Vláda Jindřicha Raspe 

byla závislá výlučně na papeži a i přes vyhranou bitvu v srpnu 1246 proti králi Konrádovi 

nebyl stále vážným soupeřem jak Konráda IV., tak především Fridricha II. Kralování 

Jindřicha Raspe nemělo dlouhého trvání, 16. února 1247 Jindřich Raspe umírá. Smrtí 

durynského lantkraběte tak vymřel mocný rod Ludvíkovců v Durynsku. 
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IV. Říšský středovýchod jako prostor k zamyšlení 

 
 

Konec dvorských sjezdů v Chebu? 
 

Fridrich II. Sicilský ani po roce 1215 středovýchodní prostor říše zcela neopustil a 

s tamními knížaty se setkal tentokrát v Altenburku i za přítomnosti Přemysla I. 

v doprovodu českých velmožů. Jednání proběhlo 6. října 1216
307

 krátce po vydání Zlaté 

buly ulmské.
308

 Setkání obou panovníků napovídá, že se snad nejednalo jen o odčinění 

škod způsobených během plenění Čechů v okolí Saské Kamenice
309

 v průběhu tažení 

v roce 1213, ale snad také o diskuzi nad pobytem Vratislava, syna českého krále na dvoře 

Dětřicha Míšeňského. Altenburk se jeví jako vhodné místo, mezi svědky se objevila 

významná knížata, mezi nimi pak i Přemyslův bratranec durynský lantkrabě Heřman.
310

 

Snad bylo součásti schůzky i upevnění nově nabytého postavení Přemyslova syna 

Václava.
311

 Jedná se však o pouhé spekulace, kdy součástí jednání mohla být i budoucí 

situace v říši a Fridrichova římská jízda. Tomu by i odpovídalo, že po roce 1216 již 

Fridrich II. Cheb ani Altenburk nenavštívil. Možná chápal Cheb jako strategickou 

základnu v prostoru středovýchodní říše a po uklidnění konfliktů mezi zdejšími říšskými 

knížaty již nebylo nutné zdržovat se v Chebu před odjezdem do Říma. Říšská knížata ze 

středovýchodní části říše byla navíc stejně s Fridrichem v kontaktu na sjezdech ve 

Würzburku roku 1218 a v Norimberku 1219.
312

 Rovněž uprostřed léta roku 1220 Přemysl 

spolu se svým bratrem Vladislavem Jindřichem vyrazil do Augsburku,
313

 aby se na 

lešském poli, tradičním místě setkání před římskou korunovační jízdou, naposledy 

pozdravili s Fridrichem II.
314

 

Fridrichova cesta vstříc císařské korunovaci vybízí k úvahám, v jakém stavu 

Fridrich zanechal říšský středovýchod, jehož knížata Fridricha trvale podporovala.
315

 

Rovněž setkání obou přemyslovských bratří při odjezdu Fridricha II. do Říma značí nejen 
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povinnosti leníků, ale i úctu, kterou k němu oba chovali. Sám Vladislav Jindřich na rozdíl 

od svého bratra se již aktivněji říšské politiky po roce 1216 neúčastnil, ale Fridrichův 

odjezd si nenechal ujít.
316

 Osobní rozloučení v Augsburku, kde krom Přemyslovců 

nechyběla ani říšská elita, značí mnohé. 

Josef Žemlička vychází z předpokladu, že pro 13. století význam Řezna, 

Altenburku, ale i Chebu poklesl. Neboť tato města byla nahrazena Norimberkem, 

Bamberkem a Merseburkem.
317

 Jistě šlo o oblíbená místa Filipa Švábského, nicméně 

v roce 1213 skládá právě v Řezně Přemysl I. spolu s bratrem Vladislavem Jindřichem lenní 

slib Fridrichovi II., a následná série dvorských sjezdů v Chebu svědčí o významu tohoto 

místa pro mladého Štaufa. 

Pravidelná účast Přemyslovců na dvorských sjezdech lze sledovat předně v Řezně, 

kde skládali Přemyslovci většinou lenní slib a byli účastni nejen lenních, ale i sjezdových 

rituálů. Dále Cheb, kde za časů Fridricha Barbarossy byly řešeny české otázky, které 

vyústily o několik dekád později k dvorským sjezdům svolaných Fridrichem II. do Chebu, 

jež značí nejen výhody místa Chebské falce, ale i posunutí řešení českých otázek do 

celoříšského měřítka na krátký čas. 

Eike z Repgowa popisuje výjimečné postavení českých králů v říši.
318

 Postavení 

Přemyslovců nenarušovaly ani lenní rituál a sliby římsko-německým králům a císařům, 

naopak i obcí Čechů byly samozřejmě přijímány a stávaly se běžnou realitou. Nad sjezdy a 

lenními rituály se nepozastavovali ani doboví čeští zpravodajové.
319

 Nezanechali nám 

bohužel žádné zmínky o cestách Přemysla I. do Chebu za Fridrichem II. Brali to snad jako 

samozřejmost? Nasvědčovaly by tomu i zprávy o výpravách a plenění Čechů, kdy domácí 

dílny musely vědět o dění nejen doma, ale i v říši.
320

 Nicméně dvorské sjezdy v Chebu 

patrně nebyly ničím neobvyklým. Přemyslovci díky dvorským sjezdům mohli politicky 

růst, pronikali mezi vlivné osobnosti říšské scény a elitní společenství knížat je připoutalo 

k říšskému dění.
321

 

Status quo na říšském středovýchodě tak mohlo i Fridrichovi II. vyhovovat. Cheb 

jako komunikační prostor po Fridrichově odchodu ztrácí na významu. Svědčí to snad o 

ustálení poměrů v regionu? Zdá se to být pravděpodobné. Až Fridrichovi synové Jindřich 

[VII.] a Konrád IV. Chebu využívají s cílem získat na svou stranu říšská knížata, 
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nepodařilo se jim ovšem navázat na úspěch dvorských sjezdů v Chebu z let 1213-1215 a 

dodat jim tak celoříšský rozměr. 

Cheb tak mohl pro Fridricha II. hrát roli místa jednání, ale i usmíření jeho vlivných 

straníků na východě říše. Fridrich postupně rezignoval na říšské majetky za Alpami a stále 

více ponechával volnou ruku říšským knížatům. Na druhou stranu je otázkou, zda měl 

jinou možnost, než potvrdit, co již bylo pevně v rukou říšských knížat. Lze tedy hovořit o 

Chebu jako oblíbeném místě setkání Fridricha II.? Není zcela jasné, jaký měl Fridrich II. 

vztah k tomuto místu. Když patrně nejvíce navštěvovaným místem na sever od Alp byla 

štaufská falc Hagenau v Alsasku s dvaadvaceti císařovými pobyty. Poté Norimberk, Špýr a 

Augsburk,
322

 samotný Cheb zůstává ve výčtu návštěvnosti Fridricha II. až na spodním 

místě žebříčku. 

Dvorské sjezdy v Chebu se tak jeví spíše jako pragmatické místo Fridrichovy 

severní politiky v říši. Podobně k Chebu přistupují i Fridrichovi synové. Jindřich [VII.] 

pobýval a jednal v Chebu v roce 1223 a 1232, ovšem bez větší účasti říšských knížat. 

Středovýchodního prostoru říšských knížat se snažil využít i mladičký Konrád IV. na 

dvorském sjezdu 1239 v Chebu, kde žádal říšská knížata o podporu proti papeži. Jistou roli 

v přesměrování zájmu ve středovýchodním prostoru mohl hrát i Fridrichův zájem o 

babenberské dědictví a jeho snaze získat je jako dědičnou štaufskou doménu. Mohlo by to i 

vysvětlit, proč Fridrich II. nevěnoval větší pozornost Chebské falci jako své mocenské 

základně na říšském středovýchodě. Cheb jako komunikační prostor pro štaufské vládce 

byl roku 1239 na dlouhou dobu posledním dvorským sjezdem. Snad i díky smrti Fridricha 

Sicilského a následnému nešťastnému osudu celého jeho rodu. 

Svolání dvorského sjezdu do Chebu v roce 1289
323

 Rudolfem Habsburským by 

mohlo naznačovat přetrvávající vzpomínky na Cheb, jako místo řešení českých záležitostí. 

Rudolf Habsburský poznal v českém králi cenného spojence a od roku 1285 jej promyšleně 

vtahovat stále více do říšského dění.
324

 Vrcholem měl být dvorský sjezd v Chebu 1289. 

Václav II. zde složil lenní slib do rukou svého tchána krále Rudolfa Habsburského, který 

mu obratem předal lenní korouhve.
325

 Po složení lenního slibu bylo Václavovi a jeho 

nástupcům přiznáno navíc právo volby římsko-německých králů a zastávání úřadu 

dvorského číšníka.
326

 Plán zjevně vyšel, neboť pražský dvůr začal otevřeně Habsburky 
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podporovat,
327

 což vyústilo ve zpečetění listin 26. září 1290 a potvrzení všech výsad 

českým králům s volbou římských králů i číšnickou službou.
328

 Zda mohl být impulsem 

dvorský sjezd v Chebu nebo rodinné vazby mezi Přemyslovci a Habsburky zůstává 

otázkou a námětem k dalšímu zamyšlení. 

 

 

„Nová střední Evropa“ (Závěr) 
 

Mohlo něco spojovat dvorské sjezdy v Chebu v době Štaufů? Zdá se, že to byla 

především přítomnost Přemyslovců. Nebyli sice přítomni na všech dvorských sjezdech 

v Chebu, ale programy sjezdů se většinou alespoň dotýkaly přemyslovských držav. Ve 

sledovaném období od vlády Fridricha Barbarossy po Konráda IV. jsme se snažili popsat 

celou řadu dvorských sjezdu v Chebu a jejich funkci jako komunikačního místa s knížaty 

říšského středovýchodu. Dvorské sjezdy v Chebu mohly mít především význam pro řešení 

českých záležitostí a nahradit tak Altenburk. 

Zdá se, že rozhodující byla především lepší poloha a strategické zázemí, které v 

Chebu Fridrich měl. Přesto pro Přemyslovce do časů Fridricha II. Sicilského byl kromě 

Řezna, důležitější Altenburk. Nejen Fridrich Barbarossa, ale především jeho syn Jindřich 

zde velmi často pobývali. Pomyslnou trojici míst, již zastupovalo kromě Chebu a 

Altenburku rovněž Řezno jako nejdůležitější místo pro rokování knížat z říšského 

středovýchodu, tak narušil až příjezd Fridricha II. Cheb byl upřednostněn na krátký čas 

před daleko významnějším Řeznem, jež bylo starým biskupským městem a pro říšská 

knížata důležitým místem porad. Bylo to právě Řezno, kde nejčastěji skládala i 

přemyslovská knížata lenní slib.
329

 Právě na příkladu Přemyslovců a jejich návštěvnosti 

dvorských sjezdů lze ukázat oblíbená místa pro jednání knížat ze středovýchodní části říše. 

Místa jako Quedlinberk, Bamberk, Goslar, Mohuč, Norimberk, Würzburk, Altenburk, 

Frankfurt, Cheb i Augsburk. Ovšem pro východní část říše byli nejvýznamnějšími Řezno a 

Merseburk. Nutno podotknout, že samotný Merseburk byl spíše důležitý pro 

severovýchodní část říše, zatímco Řezno mělo ustavující charakter pro středovýchod říše. 
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Fridrich Barbarossa v roce 1179 volí Cheb jako místo vyřešení konfliktu mezi 

Přemyslovci a Babenberky.
330

 Vliv na výběr místo mohl mít i spor o Sedlecko v blízkosti 

Chebské falce. Dvorský sjezd v roce 1179 byl spíše provinčním jednáním, kde císař 

rozsoudil při dvou říšských knížat. Podobně lze nahlížet na události roku 1203, kdy 

výsledek sjezdu ovlivnil především přemyslovské državy a hlavně Přemysla Otakara I., 

kdy získal Čechy v léno Děpold III. Zcela jinou pozornost věnuje Chebu Fridrich II. 

Sicilský. Dvorské sjezdy v letech 1213 a 1214 se vymykaly dosavadní praxi. Nejen v hojné 

účasti říšských knížat, ale především programem, když v roce 1213 byla vydána Zlatá bula 

chebská
331

 a v roce 1214, ačkoli s jistotou průběh jednání tvrdit nemůžeme, zdá se 

pravděpodobné, že došlo především na plánovaná tažení proti Otovi IV. Brunšvickému a k 

smíru mezi znesvářeným Dětřichem a Přemyslem. Tyto sjezdy lze okrajově srovnat s 

rokem 1158 v Řezně,
332

 kdy Fridrich Barbarossa konsolidoval říšský středovýchod 

usmířením sporů mezi Welfy a Babenberky. Naopak rok 1215 je spíše lokálním sjezdem, 

kde se hlavním tématem stal klášter Pegau.
333

 Podobně lze přemýšlet o roce 1223 a sporu 

s abatyší Quedlinburskou Sofií z Brehny, příbuznou Přemyslovců. Zajímavým se zdá 

dvorský sjezd roku 1239, na němž se projednávaly celoříšské problémy a kde snad zazněly 

přísahy knížat, která se zavázala pokusit se smířit císaře s papežem. V Chebu sice chyběl 

český král Václav I., ale z nedalekého Lokte vše jistě bedlivě sledoval. 

Lze konstatovat, že dvorské sjezdy v Chebu, vyjma let 1213-1215 nelze zařadit do 

pravidelných cyklů dvorských sjezdů, jak tomu mohlo být v jiných částech říše. Rovněž 

program i výsledky jednání byly dosti rozdílné, přesto měly jednotlivé sjezdy vliv na říšský 

středovýchod, ať už na přemyslovské državy nebo na celý region. Dvorské sjezdy v Chebu 

byly poměrně krátkou epizodou říšského dění. Zůstaly v pozadí historických úvah o vývoji 

středovýchodní Evropy, přesto byl právě Cheb místem, kde se na krátký čas setkávala 

nejvýznamnější říšská knížata a spolurozhodovala o dění v říši. Chebská jednání se stala 

námětem k přemýšlení a promýšlení světa říšských knížat v období vlády Štaufů. Proměně 

říšského středovýchodu, který stál u počátku střední Evropy. 

První část práce se tak zaměřovala, na počátky welfko-štaufského soupeření, které 

nás provázelo po celou dobu tématu o světě říšských knížat. Důležitým je tento spor o 

prvenství v říši, předně kvůli vytváření stále sebevědomější vrstvy říšských knížat. Oba 

rody, jak rod Štaufů, tak i Welfů, musely hledat spojence mezi říšskými knížaty proti 
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svému protihráči. Postupně tak během vlády Lothara III., a především Konráda III., 

stoupaly říšské rody na společenském žebříčku stále výš a spolu s mocí získávaly rozsáhlá 

teritoria v podobě vévodství. Věrnost říšských knížat tak bylo třeba kromě darů pojistit i 

příbuzenskými svazky, což celou situaci ještě více zkomplikovalo. Nelehký odkaz svých 

předchůdců na říšském trůně je nejvíce patrný ve vládě Fridricha Barbarossy, který byl 

spřízněný s řadou říšských rodů, což mu sice zaručovalo jejich podporu, ale i nejednu 

vrásku při řešení sporů o země jim svěřené. Rodinné křivdy se tak nejpatrněji promítly ve 

sporu o bavorské vévodství s Jindřichem Lvem a Jindřichem Jasomirgottem. Spor byl i 

díky přispění říšských knížat a vtažení českého knížete Vladislava II. do říšského dění 

vyřešen kompromisem. Neshody Fridricha Barbarossy a Jindřicha Lva vedly nakonec 

k pádu Jindřicha samotného. Novému přerozdělení mocenských poměrů v říši začal 

pozvolna vévodit rodinnými svazky propletený říšský středovýchod, kde právě česká 

knížata, zaujímala přední místo. 

Vrůstající vliv Přemyslovců na dění v říši však byl úzce spojený s podporou 

římsko-německých králů a císařů. Předně štaufští panovníci promyšleně zapojovali české 

leníky do říšského dění. Dělo se tak převážně na dvorských sjezdech, kde přední místo pro 

středovýchodní prostor zaujímalo Řezno a Altenburk, dále pak od dob Fridricha 

Barbarossy i Cheb. Barbarossa si velmi rychle uvědomil sílu a význam nejen českých 

knížat, ale i celého mocenského „bloku“ říšských knížat na středovýchodě. Snad i jako 

odpověď na mocenské rozložení v říši začíná pragmaticky budovat síť dědičných 

štaufských domén od rodových majetků na jihozápadě říše směrem na východ k Chebu. 

Chebská falc se tak stala mocenským jádrem a nástrojem Barbarossova ovlivňování dění 

v říši. 

Během souboje dvou králů, totiž Filipa Švábského a Oty IV. Brunšvického o říšský 

trůn se kromě rozchvácení ještě Fridrichem Barbarossou pozorně střežených říšských 

regálů stále více ukazuje narůstající moc říšských knížat a jejich sebevědomé vystupování. 

Podpora říšských knížat ze středovýchodu říše se stává nezbytnou pro udržení vlády v říši. 

Přičemž pro následující léta se stává zprvu osobní konflikt Přemysla I. Otakara a Dětřicha 

Míšeňského celoříšským problémem, který přenesl válku na říšský středovýchod, 

především do Durynska a Míšně. Cheb se tak stává průsečíkem střetávání říšských knížat, 

což dokazuje i dvorský sjezd svolaný Filipem Švábským v roce 1203
334

 a předání českého 

léna Děpolodovi III.
335
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Cheb byl významný pro české poměry od roku 1179, kdy si Přemysl I. mohl poprvé 

uvědomit důležitost dobrých vztahů s císařem a jeho následný vliv na domácí pořádky. 

Přes těsnou spolupráci Přemysla I. s Fridrichem II. v Chebu vedla nakonec i cesta ke sboru 

sedmi kurfiřtů, která byla zakončena, opět v Chebu roku 1289 vydáním Rudolfova 

privilegia pro Václava II.
336

 

Dvorské sjezdy v Chebu tak sice nevybočovaly z běžné zkušenosti říšských knížat a 

dvorských sjezdů, což nasvědčuje i absence zpráv českých dobových glosátorů, které nijak 

Přemyslovy cesty do Chebu k Fridrichovi II. nevzrušovaly. Osobní setkání českých králů s 

říšskými panovníky nelze podrobněji popsat, neboť vycházela ze specifických situací a 

konkrétních okolností, a nezřídka nevíme nic o jejich přesnějším průběhu. Většinou se řešil 

vztah českého krále k říši, konkrétně tak šlo o akt lenního holdu, a jindy byly obsahem 

jednání politické a společenské záležitosti.
337

 Stabilní komunikaci Přemysla s říšským 

prostorem, vedenou i v Chebu, tak kromě římsko-německých vládců umožňoval i odkaz 

předků. Již Přemyslův děd Vratislav II. začal díky Jindřichovi IV. aktivněji zasahovat do 

říšského dění a především zahraniční politika a příbuzenské svazky s většinou říšských 

rodů vybudované Vladislavem II. umožnily Přemyslovi I. hrát jednu z významnějších rolí 

ve středovýchodním prostoru. 

Přemyslova jednání a rozhodnutí je třeba chápat v kontextu světa říšských knížat, 

kdy tyto mocné rody i díky benevolenci Fridricha II. stály spolu se Štaufy u zrodu nové 

středovýchodní Evropy. Knížata říšského středovýchodu se chopila nabízeného prostoru od 

Fridricha II. bez zaváhání. Byly tak položeny jedny z předpokladů vývoje středovýchodní 

Evropy. „Nová střední Evropa“ tak i přes svou řadu omezení a provincionalizaci vznikla 

právě z dynastických vazeb knížat ze středovýchodní říše.
338

 Říšská knížata měla na jejím 

utváření přímý podíl, snad i jednání v Chebu s Fridrichem II. okrajově přispěla 

k předpokladu vzniku „nové Evropy“. Prostor, jenž vznikl zhroucením plánů Oty III. a 

rozdrobením střední Evropy, dal vzniknout snahám o sjednocení tohoto prostoru, jemuž 

zasvětila své plány nejedna dynastie, od Přemyslovců, přes Lucemburky i Jagellonce až po 

Habsburky.
339

 Středovýchodní Evropa se stala místem vazeb a střetů jak západu, tak i 

východu a nejedné ideje o sjednocení. Stala se tak snad i místem rovnováhy evropských 

mocností. 
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Lze jen doufat, že i tato práce přes své nedostatky, přispěla k úvahám nad světem 

říšských knížat doby Štaufů a utvářením středovýchodního prostoru říše. Odkrýváním 

podstaty nejen dvorských sjezdů a říšských knížat nám však vyvstává celá řada otázek, 

námětů i mezer, jež by zasluhovaly zvláštní pozornost a studii. V důsledku lze i díky 

dvorským sjezdům v Chebu poukázat na pevné vazby českých králů k říši, a při utváření 

středovýchodní Evropy spatřit neodmyslitelný podíl říšských knížat na utváření tohoto 

prostoru. Země pod správou Přemyslovců toho byly součástí a patrně se ani nijak 

nevymykaly svébytnému mikrosvětu říšského středovýchodu a jeho myšlení a správě. 
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