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Úvod 

Cílem předkládané práce je snaha o vymezení role prostředků symbolické komunikace se 

speciálním zřetelem k významu darů, barev, zvuků, gest a předmětů a jejich využití v rámci 

ceremonií spojených se slavnostními vjezdy přemyslovských panovníků, do středověké 

pražské aglomerace. Samotný vjezd krále do města (adventus regis) byl ve středověku chápán 

jako velkolepá událost, jejíž význam pro afirmaci společenských vazeb, jak ukazuje 

dosavadní bádání na tomto poli, nelze podceňovat. Vedle korunovační ceremonie představuje 

právě příjezd panovníka a jeho vítání městskou obcí jeden z nejdůležitějších prostředků 

reprezentace královské moci a majestátu. V jeho rámci se uskutečňovala celá řada 

formalizovaných úkonů, na nichž participovalo širší publikum městské pospolitosti, 

představující tak ideální mediální prostor pro inscenaci královské vlády. Dotčené úkony byly 

mimo jiné realizovány právě za pomoci výše uvedených prvků symbolické komunikace, bez 

nichž by ceremoniál doprovázený nebyl úplný. 

Práce je v teoretické rovině opřena o závěry předešlého bádání zastoupené například 

pracemi Anny Marie Drabek
1
 a Aloise Niederstätera

2
, jež se primárně věnovali pozdně 

středověkým vstupům do říšských měst s důrazem na osvětlení významu s tím souvisejících 

rituálů a předmětů. Výsledek snah o postižení proměn vítání panovníků v Curychu 

představuje studie švýcarského historika Hanse Conrada Peyera mapující zajímavým 

způsobem recepci a vývoj uvítacích zvyků a při nich užívaných předmětů v komparaci 

s dalšími evropskými městy.
3
 Z hlediska funkce a symbolického obsahu slavnostních vjezdů 

je třeba vyzdvihnout práci Geritta Jaspera Schenka, jenž se věnoval především popisu 

jednotlivých fází vjezdu s přihlédnutím k možným odchylkám a obměnám účelu těchto úseků 

a v návaznosti na to prostředkům, kterých bylo k jeho naplnění použito. Schenkově pozornosti 

neušel ani královský doprovod a význam jeho prostorového seřazení vyjadřující sociální 

hierarchii členů.
4
 Z domácích autorů jmenujme především práci Františka Šmahela o cestě 

Karla IV. do Francie v letech 1377–1378. I zde klade autor velký důraz na účastníky vjezdů 

doprovázejících tuto poslední císařovu diplomatickou misi a v neposlední řadě se zabývá i 

aspekty symbolické komunikace, především předměty a barvami (např. barvou oblečení, aj.)
5
 

                                                 
1
 Anna Maria DRABEK, Reisen und Reisezeremoniell der römisch – deutschen Herrscher im Spätmittelalter, 

Wien 1964. 
2
 Alois NIEDERSTÄTER, Königseintritt und – gastung in der spätmittelalterlichen Reichstadt, in: Feste und 

Feiern im Mittelalter, hg. D. Altenburg – J. Jarnut – H.     H. Steinhoff, Sigmaringen 1991, s. 491–500. 
3
 Hans Conrad PEYER, Der Empfang des Königs in mittelaltenrlichen Zürich, Zürich 1982, s. 53–68. 

4
 Geritt Jasper SCHENK, Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen Reich, K ln   

Weimar – Wien 2003.  
5
 František ŠMAHEL, Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378, Praha 2006. 
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Nejnověji se panovnickým vjezdům na české badatelské půdě, se zaměřením nejen na 

moravské prostředí a jejich komparaci s evropskými analogiemi věnovali především Robert 

Antonín s Tomášem Borovským
6
 a Mlada Holá.

7
  

Při samotném zpracování tématu se opírám především o interpretaci narativních 

pramenů české provenience pocházejících z období 12. – 14. století. Většina z nich je 

zpřístupněna v ediční řadě Fontes Rerum Bohemicarum, popřípadě v Monumenta Germaniae 

Historica, z níž používám Bretholzovo vydání Kosmovy kroniky
8
 a Holtzmannovo vydání 

kroniky Dětmara z Merseburku
9
. Přitom platí, že pro období knížecí, jsem byl takřka 

výhradně odkázán na Kosmovu kroniku. Ačkoli by se mohlo zdát, že v Kosmově líčení 

nenajdeme k danému tématu mnoho zmínek, již vítání Přemysla Oráče v sídle kněžny Libuše 

se vyznačuje rysy shodnými s rituálem příchodu krále. Přestože v celé kronice se nenachází 

celostní popis „adventu“ se všemi jeho fázemi, jsou i letmé Kosmovy zmínky cenným 

příspěvkem k poznání panovnických vjezdů pro starší období. Další zmínky panovnických 

vjezdů se nacházejí v Kosmově kronice i v případě historicky doložených knížat, také tady se 

však bohužel jedná jen o velmi fragmentární popisy nezachycující událost panovnického 

vjezdu do města v plné šíři. Obdobné je to i u Kosmových pokračovatelů Mnicha 

sázavského
10

 a Kanovníka vyšehradského
11
, především pak v prvním případě se musíme 

spokojit jen s několika málo letmými zmínkami. Z pramenů popisujících panovnické vjezdy 

prvních až posledních přemyslovských králů pak nesmím opomenout zmínit letopisy 

Vincenciovy
12

 a Jarlochovy
13
, stejně jako Letopisy české pro období let 1196 až 1278

14
, 

                                                 
6
 Robert ANTONÍN – Tomáš BOROVSKÝ, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, Brno 2009, TÍŽ, Vjezd 

středověkého panovn ka do města   mezi ideálem a realitou. In: Acta historica Universitatis Silesianae 

Opaviensis 2, 2009, s. 39–58. K zahraniční politice Václava II. a celkově jeho době Robert ANTONÍN, 

Zahraničn  politika krále Václava II. v letech 1283–1300, Brno 2009. Všeobecně k pojmutí panovníka 

v českých pramenech 10. – 13. století srov. TÝŽ, Panovn k ve světě českých legend a kronik 10. – 13. stolet  

in: M. Wihoda – L. Reitinger a kol.: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 

Mocenské souvislosti a paralely.  Brno 2010, s. 484–549. 
7
 Mlada HOLÁ, Dvorské slavnosti ve Vratislavi za pobytů českých králů v pozdn m středověku, Mediaevalia 

Historica Bohemica 12, 2009, Supplementum 3. Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život 

na středověkých dvorech, ed. D. DVOŘÁČKOVÁ     MALÁ – Jan Zelenka, Praha 2009, s. 193–207; TÁŽ, 

„Fuit honorifice susceptus“. Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi, in: Korunní země v dějinách 

českého státu III. Rezidence a správní sídla v zemích české koruny v 14. – 17. století: sborník příspěvků z 

mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.     31. března 2006 v Clam – Gallasově paláci v Praze, Praha 

2007, s. 273–299. 
8
 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, ed. Bertold Bretholz, MGH SRG NS II, Berlin 1923. Český překlad 

viz Karel Hrdina – Marie Bláhová, Kosmova kronika česká, Praha 2005. 
9
 Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, ed. Robert Holtzmann, MGH SRG NS IX, Berlin 1935.  

10
 Mnich Sázavský, Fontes Rerum Bohemicarum (=FRB) II., ed. Josef Emler, Praha 1874, s. 238–270. 

11
 Kanovn k Vyšehradský, FRB II, ed. Josef Emler, Praha 1874, s. 201–237. 

12
 Letopis Vincenciův, FRB II, ed. Josef Emler, Praha 1874, s. 401–460. 

13
 Letopis Jarlocha, opata kláštera Milevského, FRB II, ed. Josef Emler, Praha 1874, s. 561–416. 

14
 Letopisy české od roku 1196 do roku 1278, FRB II, ed. Josef Emler, Praha 1874, s. 282–303. 
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Příběhy krále Václava I.
15
, Příběhy krále Přemysla Otakara II.

16
, Vypravování o zlých létech 

po smrti krále Přemysla Otakara II.
17

 Vedle poměrně skromného počtu postřehů v Kronice tak 

řečeného Dalimila
18

 a Přibíka Pulkavy z Radenína
19
, nalezneme patrně nejucelenější a 

nejdetailnější zprávy taktéž o panovnických vjezdech posledních Přemyslovců do středověké 

Prahy ve Zbraslavské kronice opatů Oty Durynského a Petra Žitavského. Jejich líčení 

zachycuje i velmi subtilní detaily královských příchodů, a umožňuje nám tak hlubší 

proniknutí do sledované problematiky.
20

 

 

K prostředkům symbolické komunikace v rámci královských vjezdů 

 

Význam darů 

Panovník byl po dobu svého pobytu ve městě bohatě obdarován. Byla to známka úcty, pokory 

a poslušnosti vůči jeho osobě, současně však představuje udělení daru i významný prostředek 

symbolické komunikace. Tento význam daru si měšťané uvědomovali velmi zřetelně, a proto 

věnovali přiměřenou pozornost zařazení daru do příslušných kategorií jednání. Důležitou roli 

hrál jak darovaný předmět, tak i gesta a ceremonie, které celé darování provázely. Ony 

určovaly, jak bude dar interpretován. Na honosný dar reagovali obdarovaní protidarem ještě 

velkolepějším a nákladnějším, hovoříme tedy o tzv. reciprocitě daru.
21

  

Pro města znamenal příjezd panovníka velkou finanční zátěž, od zjednání příprav, 

obstarání ubytování, stravy pro krále a jeho družinu, až po samotné obdarování. Darů mohlo 

                                                 
15

 Př běhy krále Václava I., FRB II, ed. Josef Emler, Praha 1874, s. 303–308. 
16

 Př běhy krále Přemysla Otakara II., FRB II, ed. Josef Emler, Praha 1874, s. 308–335. 
17

 O zlých letech po smrti krále Otakara, FRB II, ed. Josef Emler, Praha 1874, 335–368. 
18

 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila I. Edd. J. Daňhelka – K. Hádek – B. Havránek – N. Kvítková. Praha 

1988; též Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila, FRB III., Josef Emler (ed.), Praha 1882, 1–303. 
19

 Kronika Pulkavova, FRB V., ed. Jaroslav Goll, Praha 1893, s. 1–326. 
20

 Petra Žitavského Kronika Zbraslavská, FRB IV, ed. Josef Emler, Praha 1884, s. 3–337. Český překlad 

Zbraslavská Kronika: Chronicon Aulae Regiae, text kroniky přeložil František Heřmanský, verše Rudolf 

Mertlík, Praha 1976; k vjezdu Václava II. do Prahy roku 1283 též Kronika Jana z Marignoly, FRB III., ed. 

Josef Emler, Praha 1882, s. 575. 
21

 K významu daru jako prostředku symbolické komunikace a k problematice reciprocity darů Maurice 

GODELIER, The Enigma of the Gift, Chicago 1999; Natalie Zemon DAVIS, Die schenkende Gesellschaft. Zur 

Kultur der franz sischen Renaissance, Wien 2002; Gadi ALZAGI, Introduction: Doing Things with Gifts. In: 

Negotiating the Gift. Pre-modern Figurations of Exchange, edd. Gadi Alzagi – Valentin Groebner – Bernard 

Jussen, Wien 2003, s. 99–129; Valentin GROEBNER, The City Guard ś Salute: Legal and Ilegal, Public and 

Private Gifts in the Swiss Confederation arend 1500, In: Tamtéž, s. 247–267. K reciprocitě darů s důrazem na 

moravské prostředí R. ANTONÍN – T. BOROVSKÝ, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, s. 149–150. 

Pro srovnání R. ANTONÍN, Panovn k ve světě českých legend a kronik 10. – 13. stolet , s. 538–540; k 

významu darů ve dvorských ceremoniích srov. D. DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ, Dvorský ceremoniál, rituály a 

komunikace v dobovém kontextu, Dvory a rezidence ve středověku III.; k darům a protidarům mezi 

Alexandrem Velikým a Dáriem Alexandreida. Antonín Škarka     František Trávníček (ed.), Praha 1947, s. 56–

59. 
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být vícero a nemusely být předávány na stejném místě. K prvnímu obdržení daru docházelo 

před městskou branou, poté u chrámu a pak v místě noclehu panovníka. Při druhé a další 

návštěvě panovníka předávala městská rada vládci dary méně nákladné, než prve. 

 Forma darů byla různá, od běžných naturálií, až po velmi cenné předměty. Naturálie 

sloužily většinou pro stravování družiny, bylo to především obilí pro koně, víno atd. Pro 

panovníka měla města připravena kvalitnější víno, než pro jeho družinu. Nesmíme 

zapomenout také na darované kusy dobytka, skopců, ovcí, ryb a lovné zvěře. Při návštěvě 

Kolína Fridrichem III. na cestě k cášské korunovaci v roce 1452 byl panovník kolínskou 

radou uctěn několika kusy čerstvě ulovených cejnů a 25 kapry. Dosud živé ryby byly následně 

přeneseny v kádích na dvůr domu, kde právě panovník pobýval tak, aby mohl přihlížet 

perfektní práci řezníků a mohl si je od nich nechat rovnou na místě naservírovat. O několik let 

později v roce 1473 dostal taktéž Fridrich III. znovu při návštěvě Kolína darem: 30 dříků, 300 

kusů skopového, 800 čtvrtek ovsa a 30 sudů vína.
22

  

Dále mohl být panovník obdarován penězi, vzácnými ozdobenými mísami, vázami, 

pozlacenými poháry, které většinou byly naplněné též mincemi. Příkladem počtu mincí v 

nádobách jsou poháry darované v 15. století v Ausburgu říšským panovníkům: poháry 

obsahovaly 100 zlatých guldenů a celkově jejich suma vycházela na 2000 zlatých. V Basileji 

dostal v roce 1493 Maxmilián 3000 zlatých a v městech, jakými byly Bern, Freiburg, Saint 

Galen, Nürnberg, Zurich, Franfkurt a Genf, panovníka obdarovali místní, darem až v hodnotě 

5000 zlatých. Král si mohl také odnést z posvátného místa relikvie svatých.
23

 Právě posvátné 

relikvie byly pro některé z panovníků ze sakrálního hlediska velmi vzácným darem. Někteří 

panovníci dokonce propadli této vášni natolik, že jezdili do měst a zdejších chrámů, nebo 

odlehlých klášterů jen kvůli zisku ostatků svatých. Jako velký panovník-sběratel proslul císař 

Karel IV.
24

 Obvyklým darem bývaly taktéž koně. Karel V., francouzský král, daroval Karlovi 

IV. a Václavovi IV., u příležitosti jejich příjezdu do Paříže dva černé vraníky, na nichž ze 

zastávky v opatství Saint Denis, kde na chvíli Karel IV. odpočíval, vyjeli vstříc uvítacímu 

průvodu.
25

 Někdy dar věnovali přímo městští řemeslníci, kteří se podíleli na jeho výrobě. Jako 

                                                 
22

 A. M. DRABEK, Reisen und Reisezeremoniell der römisch – deutschen Herrscher im Spätmittelalter, s. 53–

54. 
23

 H. C. PEYER, Der Empfang des Königs in mittelaltenrlichen Zürich, s. 61. 
24

A. M. DRABEK, Reisen und Reisezeremoniell der römisch – deutschen Herrscher im Spätmittelalter , s. 60. O 

posvátných relikviích a jejich pojetí Lenka BLECHOVÁ, Ceremoniál v d le Hinkmara z Remeše, in: Dvory a 

rezidence ve středověku III., s. 80. 
25

 F. ŠMAHEL, Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378, s. 265. 
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v případě obdarování Fridricha III. při jeho návštěvě ve Freiburgu v roce 1442, kde dostal 

ručně vyrobené sukno a k tomu šestnáct kabátů od místních soukeníků.
26

 

Chápání významu daru nebylo již za vlády Přemyslovců cizí ani českému prostředí. 

Demonstrují to okolnosti návštěvy Vladislava I. v Uhrách roku 1163. Vladislav tam tehdy 

dorazil u příležitosti uzavření míru mezi císařem a uherským králem. Podle letopisce 

Vincencia byl Vladislav I. obdarován uherským králem i královnou sudy zlata a spoustou 

stříbra, šaty, plášti a rozličnými druhy jiných darů. Pravděpodobně, díky množství, došlo 

k přepravě vzácných předmětů (darů) na vozech. Judita Durynská, manželka Vladislava I., 

dostala obdobné dary: zlato, stříbro, skvostná roucha a obleky.
27

  

 

Význam barev 

Barvy hrály v rituálu panovnického vjezdu významnou symbolickou úlohu. Každá z nich 

vyjadřovala jiný význam či soustavu významů, jež pak vstupovaly do komunikace mezi 

účastníky vjezdu. Obecně byly barvy široce využívány k reprezentaci dvorské společnosti. 

Například bílá barva obnášela v myšlenkovém pojetí středověké společnosti čistotu a 

neposkvrněnost hříchem. V liturgii zastupuje bílá nejpřednější místo a právě k ní je vázána 

symbolika vzkříšení a nanebevstoupení Páně. Z téhož se pak odvozuje symbolický význam 

bílé odkazující na věčnost. Pro slavnostní vjezdy byla významná bíla barva koně vycházející 

z antických a byzantských vzorů. Připomeňme koňské spřežení slunečního boha Hélia nebo 

vyobrazení Krista Theokrata na bílém koni, se kterým se v byzantském umění setkáváme už 

od 4. století. Zde bílá barva představovala triumf a vládu nad světem. Pro středověké 

prostředí, tedy platilo, že panovník vjíždějící do města na bílém koni vystupoval jako 

svrchovaný vládce nad konkrétním územím.
28

 

 Při slavnostním průvodu hrály oděvy zúčastněných rozličnými barvami, a to jak na 

straně duchovních, tak světských protagonistů. Aby dovršili ceremoniáři celkový dojem 

z procesí, kladli důraz na to, aby každý v průvodu (od rytířů, přes panoše, až po méně 

významné osoby) měl na sobě rozličně kombinované oděvy z kvalitních a drahocenných 

látek. Výčet veškerých barev a oděvů provázející procesí zdařile vystihuje František Šmahel 

ve své knize, kde velmi barvitě líčí příjezd Karla IV. do Paříže.
29

  

                                                 
26

 A. NIEDERSTÄTER, Königseintritt und      gastung in der spätmittelalterlichen Reichstadt, s. 499. 
27

 Letopis Vincenciův, s. 458. Pro srovnání Václav NOVOTNÝ: České dějiny I., 2., Praha 1913 s. 942–943. 
28

 R. ANTONÍN – T. BOROVSKÝ, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, s. 227–228. 
29

 F. ŠMAHEL, Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378, s. 285. 
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V některých městech používali místní obyvatelé obleky jednotné barvy, z důvodů 

svoji sebeidentifikace a sebeprezentace. Například v Curychu   zdejší měšťané nosili na 

hlavách zelené věnce a na sobě měli oblečení téže barvy.
30

 

 

Význam zvuků 

Dalším doprovodným jevem spolupodílejícím se na celkovém rázu slavnostního vjezdu byly 

zvuky. Nejčastěji tvořilo zvukovou kulisu vjezdu vyzvánění velkých kostelních a chrámových 

zvonů. Vedle zvonů tvořily další část hudebního doprovodu zpěvy církevních a také 

světských skladeb. Když královský průvod vjížděl do města, byl uváděn heroldy, trubači a 

bubeníky. Spolu s průvodem lidí chodili hudebníci, kteří byli neoddělitelnou součástí 

panovnických a šlechtických dvorů, sloužili jako zpestření dlouhých chvílí panstva na 

cestách. Mohli sem přijít ukázat své hudební nadání i městští a potulní hudebníci, kteří 

vyhrávali na své flétny, bubny, trumpety a další nástroje. Například v případě příjezdu 

Zikmunda do Lucernu hráli muzikanti u brány ještě před samotným vstupem do města při 

příležitosti předávání klíčů do rukou krále na dechové nástroje.
31

 Nebo v květnu roku 1452, 

když přijel Fridrich III. do Cách, vyhrávali mu při tom místní trubači, takzvaní 

„Wetterh rner“. Jejich nástroji bylo speciálně upravené jelení paroží
32
. Nejen vítající lidé 

používali zvukové prostředky k vyjádření radosti nad příjezdem krále, ale taktéž samotný 

králův průvod (celý panovníkův cestovní dvůr) dával na vědomí hlasitými zvukovými projevy 

svoji přítomnost.
33

  

 Velmi významné byly též církevní písně. V průběhu 9. a 10. století neodmyslitelně 

patřily k příjezdům otonských a karolinských králů do kláštera v Saint Gallen hymny neboli 

chvalozpěvy. Z této doby se dochovalo mnoho psaných laud, pocházejících z reformních 

klášterů jakými byly třeba Farfa nebo Hirsau ležící u Rýna. V průběhu 11. století bylo 

napsáno mnoho nových chvalozpěvů, které byly zpívány při vstupu králů.
34

 Ke konci 

                                                 
30

 H. C. PEYER, Der Empfang des Königs in mittelaltenrlichen Zürich, s. 66. 
31

 A. NIEDERSTÄTER, Königseintritt und – gastung in der spätmittelalterlichen Reichstadt, s. 492. K využití 

hudebních nástrojů u příležitosti panovnických vjezdů v českých zemích srov. vjezd Břetislava II. do Prahy 

roku 1092. Zde byl přivítán tančícími zástupy jinochů i dívek hrajících na píšťaly a bubny, viz V. NOVOTNÝ: 

České dějiny I., 2., s. 728. 
32

 W. DOTZAUER, Die Ankunft des Herrschers. Der fürstlichen „Einzug" in die Stadt (bis zum Ende des Alten 

Reichs), s. 260. 
33

 D. DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ, Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu, s. 45. 
34

 K církevním písním A. NIEDERSTÄTER, Königseintritt und – gastung in der spätmittelalterlichen 

Reichstadt, s. 498. Pro srovnání v 12. století v Čechách vznikla píseň, Hospodine pomyluj ny, taktéž využívaná 

při slavnostních vstupech panovníků V. NOVOTNÝ, České dějiny I., 2., s. 728. K pojetí církevního zpěvu jako 

gesta Jean Claude SCHMITT, Svět středověkých gest, Praha 2004, s. 61. Dále k významu církevních a 

světských písní, ve spojitosti s aklamací R. ANTONÍN, Panovn k ve světě českých legend a kronik 10. – 13. 



9 

 

středověku a nástupem raného novověku přicházely i novější hudební nástroje a jiné zvukové 

komponenty (například dělo). 

 

Význam gest 

Gesta jsou systémem určitých znaků, které doplňovaly či ovlivňovaly průběh jednotlivých 

ceremonií a v rámci nich realizovaných rituálů. Jako taková představovala gesta další 

významnou složku symbolické komunikace, která jednak podtrhovala slavnostní atmosféru 

vjezdů, současně z nich činila akty vysokého symbolického významu
35

. V kontextu 

panovnického adventu zdůrazněme gesta spojená s uvítací řečí zástupců rady před městskými 

branami a hlavních představitelů městského duchovenstva před kostely či chrámy. Šlo 

většinou o krátké promluvy vázané k radosti nad příjezdem krále a pobízením jeho vstupu do 

města, dále prosby k zachování panovnické přízně a ochrany nad městem i místními 

obyvateli.
36

  

Mezi důležitá gesta v rámci slavnostního vjezdu, patřilo pokleknutí panovníka a jeho 

následný polibek na posvátné relikvie, jež drželi v rukou duchovní při uvítání krále před 

branami měst. To znamenalo, že vládce přijížděl do města v míru. Symbolika polibku mohla 

proběhnout i mezi panovníkem a ostatními z jeho výše postavených poddaných, duchovních, 

knížat nebo vládců, jak je například ukázáno na přivítání knížete Soběslava, jenž přijel do 

Prahy s knížetem Bedřichem, které pravděpodobně proběhlo v září 1173
37

 (viz níže). 

Některá gesta byla striktně zakázána, jiná zase vyžadována jako závazná. Při jejich 

nedodržení mohlo dojít i k postihu určitých osob. Mezi tato gesta mohlo patřit například 

sesedání a nasedání na koně. Svou specifickou pozici v rámci hierarchie středověké 

                                                                                                                                                         
stolet , s. 545. K českým církevním písním, potulným zpěvákům a církevním zpěvníkům V. NOVOTNÝ, 

České dějiny I., 2., s. 728; 985–987. 
35

 Všeobecně k pochopení významu gest ve středověké společnosti J. C. SCHMITT, Svět středověkých gest; 

obecně k fenoménu symbolů ve středověké společnosti srov. Jacques LE GOFF – Jean Claude SCHMITT, 

Encyklopedie středověku, Praha 2002, s. 777–789. K  problematice rituálu a ceremonie srov. Pavlína 

RYCHTEROVÁ, Rituály, rity a ceremonie. Teorie rituálu a jejich reflexe v medievistickém bádán . In: Stát, 

státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky, edd. Martin Wihoda – Demeter Malaťák, 

Brno 2007, s. 11–23. Dále TÁŽ, Kam s n m? Rituál ceremonie v medievistice. In: Rituály, ceremonie a festivity 

ve střední Evropě 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia pragensia 12, Praha 2009, s. 427–432. K využití gest 

při slavnostních panovnických vjezdech R. ANTONÍN – T. BOROVSKÝ, Panovnické vjezdy na středověké 

Moravě, s. 237. Více o gestech a chování, vázaných k reprezentaci moci panovníka, projevujících se především 

v Čechách D. DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ, Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu, s. 46–

47.  
36

 Více k tomu R. ANTONÍN, Panovn k ve světě českých legend a kronik 10. – 13. stolet , s. 545. K vývoji 

rétorického přednesu, jako vztahu mezi jazykem a gestem J. C. SCHMITT, Svět středověkých gest, s. 31–36, s. 

216–218. 
37

 J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar I., s. 41. Obecně k symbolice polibku Klaus SCHREINER, „Gerechtigkeit 

und Frieden haben sich geküsst“. Friedensstifung durch symbolisches Handeln.  In: Rituale, Zeichen, Bilder: 

Formen und Funktionen symbolischer Kommunikation im Mittelalter, K ln 2011, s. 65-124. 



10 

 

společnosti dával panovník najevo jízdou na koni oproti pěším vítajícím. Nebylo pravidlem, 

že král musel nutně vjet do města na koni. V případě, že panovník přicházel pěšky, mohlo se 

jednat o zdůraznění křesťanské pokory.
38

  

Dotek ruky, který představuje další z gest, v sobě skrýval více než pouhý zdvořilostní 

akt. U francouzských a anglických králů bývalo tradováno, že mají darem léčebnou moc a 

dokážou uzdravovat dotykem ruky nemoc zvanou krtici (byl to běžný druh tuberkulózy, ve 

středověku velmi rozšířený). Tento jev nevědomé víry v zázračné léčení přetrval zhruba do 

období raného novověku, v němž se po nějakou dobu udržoval. Tématem zázračného dotyku 

králů se velmi detailně zabýval známý francouzský historik Marc Bloch.
39

 U českých 

panovníků se s touto vírou v zázračnou moc králů v pramenech nesetkáváme. 

Na dotyk navazovaly další akty zahrnující v sobě symbolický systém demonstrovaný 

formou gest. Jednalo se o „akt spoliace“ a „akt cesty k omilostnění provinilců a psanců“. Akt 

spoliace v sobě obsahoval touhu po spojení s posvátnou mocí panovníka nejen v oblasti moci, 

ale i věcí jemu patřících. Vyvolení měšťané tak měli díky tradicím či privilegiím po 

panovníkově odjezdu nárok na králova koně, baldachýn, postel, kuchyňské náčiní a na mnoho 

z dalších předmětů. Za spoliaci můžeme označit cílenou snahu získání věci, jež přišla do 

přímého kontaktu s králem. Naproti tomu akt cesty k omilostňování provinilců a psanců 

ukazoval osobu panovníka jako přísně spravedlivého ale zároveň milostivého. Vyhnanci se 

totiž mohli v nejužší blízkosti krále při příležitosti jeho slavnostního příjezdu navrátit do 

svého rodného města. Po dobu královy jízdy nosili status služebníka a pečovali 

o panovníkovy koně, vozy, hůl, plášť i ostatní královy oděvy.
40

 V českém království nebyly 

tyto dva výše zmíněné akty v pramenech přímo doloženy.  

 

Význam předmětů 

S problematikou gest jsou také neodmyslitelně spjaty specifické předměty, jež byly užívány 

v rámci rituálního jednání v rámci dané ceremonie. Šlo např. o svíce, baldachýn, klíče, 

relikvie, vozy a další…. I tyto předměty měly svůj symbolický rozměr, obsahovaly v sobě 

stejně jako gesta a ostatní doprovodné prvky slavnostního vjezdu nepřeberné množství 

významů.
41

 

                                                 
38

 R. ANTONÍN – T. BOROVSKÝ, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, s. 239. 
39

 Marc BLOCH, Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a 

Anglii, Praha 2004. Pro srovnání: všeobecně k významu doteku, výhradně z českého prostředí 10. – 13. století 

R. ANTONÍN, Panovn k ve světě českých legend a kronik 10. – 13. stolet , s. 544–545. 
40

 A. NIEDERSTÄTER, Königseintritt und – gastung in der spätmittelalterlichen Reichstadt, s. 497. 
41

 K předmětům z hlediska interpretace panovníkovi moci Zbigniew DALEWSKI, Włada przestrzeń ceremoniał. 

Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. Warszawa 1996, zejm. s. 
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Například svíce často sloužila jako jediný zdroj světla při pozdních vstupech 

panovníků do měst, současně měla i svoji sakrální funkci. Hořící svíce měly vždy při uvítání 

krále v rukou duchovní, kteří s nimi procházeli celou cestou v průvodu až do hlavního kostela 

nebo chrámu města. Před chrámem dal do rukou krále nejvyšší z duchovních hodnostářů 

(většinou biskup) jednu z hořících svící, s níž panovník překročil posvátný práh kostela. 

Duchovenstvo mělo povoleno nést zapálené svíce jen u příjezdu panovníka, nikoliv jeho 

zástupce. Svíce, respektive jejich plameny, symbolizovaly očisťující síly ohně a světla 

šířeného v tmách, takzvané očištění od hříchů.
42

  

Je zajímavé porovnat předměty, které nosívali lidé v průvodech antických dob ještě 

před příchodem křesťanství, s předměty, které byly později nošeny nejen při církevních 

procesích v průběhu středověku. V antice chodili lidé při slavnostním vjezdu panovníka 

ověnčeni a nosili v rukou plápolající svíce, lampy, obrazy a sošky bohů nebo kosti hrdinů či 

postavy znázorňující pohanské bohy. Oslavy adventu navazovaly na rituály spojené s 

obětováním bohům. Ve středověku, byly užívány téměř tytéž předměty s příslušně 

pozměněnými významy. Obrazy, sochy i relikvie jsou i nadále při podobných slavnostech 

přítomny, jejich význam však člověk žijící v období středověku interpretoval v rámci 

křesťanského výkladu světa. Ostatky héroů střídají relikvie světců.
43

 

Při panovnickém vjezdu představovaly předmět zásadního významu klíče, které měly 

při aktu předávání symbolizovat postoupení celého města králi. Když vzápětí panovník vracel 

klíče do rukou konšelů, tak tímto gestem navracel město, buď přímo nebo prostřednictvím 

svého podkomořího či jiného významného člena doprovodu, do rukou městské rady, čímž ji 

legitimizoval. Aluze na Ježíše Krista předávajícího klíče od nebeské brány Petrovi je zde více 

než nápadná.
44

 S názornou ukázkou aktu předávání klíčů se setkáme například při vjezdu 

císaře Fridricha III. do Frankfurtu v lednu roku 1474, kde dostal od frankfurtského konšela 

svazek klíčů, které navrátil v okamžiku zpátky.
45

 

Dalším z používaných předmětů byl baldachýn. Do našich zemí dorazila znalost jeho 

užívání v souvislosti s královským adventem patrně až v průběhu 14. století, kdy už byl po 

celé Evropě jak symbolickým předmětem, tak praktickou pomůckou nad hlavami panovníků, 

                                                                                                                                                         
103–240. Dále Jacques LE GOFF: Symbolický rituál vazalstv , In: Le Goff, Jacques, Za jiný středověk, Praha 

2005, s. 335-404.; taktéž k tomu J. C. SCHMITT, Svět středověkých gest, s. 15; pro české prostředí R. 

ANTONÍN, Panovn k ve světě českých legend a kronik 10. – 13. stolet , s. 540–544.  
42

 R. ANTONÍN – T. BOROVSKÝ, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, s. 242–243. 
43

 H. C. PEYER, Der Empfang des Königs in mittelaltenrlichen Zürich, s. 56. 
44

 Především G. J. SCHENK, Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen Reich, s. 347. 

Všeobecně k symbolice klíčů Udo BECKER, Slovn k symbolů. Praha 2002, s. 117.; R. ANTONÍN – T. 

BOROVSKÝ, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, s. 242. 
45

 A. M. DRABEK, Reisen und Reisezeremoniell der römisch       deutschen Herrscher im Spätmittelalter, s. 16. 
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které chránil před dotěrnými paprsky slunce nebo kapkami deště. V Českém království 

používali baldachýn radní ve 14. století až do vypuknutí husitských válek pravděpodobně 

pouze v Praze. Až díky rozmachu eucharistické úcty, která se vyvinula na konci 14. století a 

kvůli velké podpoře husitství se užívání baldachýnu rozšířilo i v ostatních českých a 

moravských městech. A tak se baldachýn nesený nad schránkou Božího Těla při církevních 

procesích a nad hlavou panovníka při slavnostním adventu regis stal běžnou součástí 

městského života 15. století. První zmínky o pokrývkách (připomínajících baldachýny) 

nesených nad panovníky při jejich vstupech do měst pocházejí už z období starověkého 

Říma.
46

 Symbolicky spolu s baldachýnem sestupovala nebesa na zem a ohraničovala na 

určitou dobu posvátný okrsek, proto je též nazýváme nebesy. Využití baldachýnu při 

slavnostním vjezdu zvýrazňovalo jeho sakrální rozměr a podporovalo tak dvojí charakter 

panovnické moci plynoucí z pomazání světského vládce a jeho moci nad pozemským světem 

dané od samotného Boha.
47

 

 

Adventus regis v pověsti o příchodu Přemysla Oráče  

První dochovanou zmínku o slavnostním vjezdu na území Čech, respektive panovnického 

vstupu do rezidence (knížecího sídla), nacházíme v Kosmově podání mýtu o povolání 

Přemysla Oráče a jeho příjezdu ke kněžně Libuši. Jakkoli Přemyslův vjezd v této souvislosti 

nesmíme brát doslovně jako adventus regis, je třeba připomenout, že mýtus obsahuje celou 

řadu aktů ritualizovaného jednání (Kosmas zde vytváří obraz panovnického nástupu na trůn 

využívajíc k tomu všechny podstatné obřadné prvky, přičemž sem můžeme přiřadit i samotný 

slavnostní vjezd s částečnými prvky symbolické komunikace). Jak poukázal Dušan Třeštík
48

, 

už vyslání koně Libuší pro hledání knížete, jež bude vládnout Čechům, a následující poslové, 

kteří jdou za tímto koněm, připomíná velmi nápadně delegaci vyslanou v pozdějších obdobích 

středověku k panovníkovi buď za účelem oznámení jeho případné volby, nebo přímo zvolení 

a následnému pozvání do města, kde k intronizaci mělo dojít
49

. 

Zajímavým aspektem je zde právě symbolická role koně. Kosmas popisuje situaci, kdy 

je nabídnuta Přemyslu Oráčovi funkce knížete Čechů od poselstva kněžny Libuše, 

                                                 
46

 H. C. PEYER, Der Empfang des Königs in mittelaltenrlichen Zürich, s. 56. 
47

 R. ANTONÍN – T. BOROVSKÝ, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, s. 244–247. 
48

 D. TŘEŠTÍK, Mýty kmene Čechů (7. – 10. stolet ). Tři studie ke Starým pověstem českým, Praha 2003. 
49

 Názorným příkladem poselstva jdoucího ke králi za účelem nabídky koruny či významné hodnosti, bylo 

poselstvo v čele s arcibiskupem kolínským, jež v srpnu roku 1271 vstoupilo do Prahy s nabídkou císařské 

hodnosti Přemyslu Otakarovi II. V. Novotný, České dějiny I., 3., s. 326–327. Dále Josef ŽEMLIČKA, Přemysl 

Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha 2011, s. 395–396. K vyslání delegace v případě dobyvačného vstupu 

Alexandreida, s. 40.  
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následujícími slovy: „na koně teď rač posadit se“. Ale i v později psané rýmované Kronice 

tak řečeného Dalimila je v situaci, kdy Libuše promlouvá k poselstvu, v jednom z veršů: 

„toho na koně posaďte“.
50

 Kosmas zde má na mysli nově zvoleného knížete   v tomto případě 

úplně prvního českého knížete Přemysla Oráče, jenž má byt vsazen do sedla koně. Je zde 

vyjádřena možná symbolika koně a sedla jako přijmutí, převzetí otěží vlády. Kůň představuje 

atribut moci vládce nad poddanými. Zajímavá je z tohoto pohledu zmínka o Přemyslu 

Oráčovi, kterou ve své kronice zachytil Dalimil, a to rychlé přilnutí koně k budoucímu 

panovníkovi: „k tomu muži kůň přiběhl, i stočil se k němu“.
51

 Tato Dalimilova narážka by 

mohla být též odkazem na „vládce v sedle“, pro kterého je kůň jedním z jeho hlavních 

atributů. 

 V části Kosmova vyprávění, kde poslové po vyřčených slovech nabízejí Přemyslovi 

vládu nad Čechy, přičemž mu ukazují již zmíněné knížecí roucho a koně, které později 

z jejich rukou přijme, pokračují potom slovy: „Pan  naše Libuše a všechen lid vzkazuje, abys 

brzy přišel a přijal panstv , jež je tobě i tvým potomkům souzené. Všecko, co máme i my sami 

jsme v tvých rukou, tebe za kn žete, tebe za soudce, tebe za správce, tebe za ochránce, tebe 

jediného sobě vol me za pána“.
52

 Roucho a kůň bezesporu sloužili k potvrzení převzetí moci. 

Situace se však dá také interpretovat jako odevzdání daru poselstva novému vládci. Vždyť 

oděvy a koně jsou, jak jsme viděli výše, častými dary předávanými městskou 

reprezentací panovníkovi. V českých písemných pramenech jde o první zmínku o darech 

odevzdaných vládci na našem území. O dalších darech už Kosmas ve svých letopisech 

nehovoří. Dalimil pak ve své kronice popisuje Přemyslovo obdarování při jeho příchodu do 

Libušina sídla: „Přemysla páni velikými dary uctili, jeho kn žetem učinili“,
53

 přičemž Dalimil 

příjezd samotného Přemysla Oráče v porovnání s Kosmovou kronikou nekomentuje. 

Nyní již k samotnému Přemyslovu příchodu a následnému uvítání. Přemysl Oráč 

přijíždí obklopen dary Libušina poselstva k jejímu sídlu s následujícími slovy: „A když cestu 

dokonali a již se bl žili k hradu, posp šila jim vstř c pan , obstoupená svými dvořany. Podali si 

ruce, vešli s radost  do př bytku, usadili se na pohovkách, občerstvili se darem Cereřiným a 

                                                 
50

 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila I. Edd. J. Daňhelka – K. Hádek – B. Havránek – N. Kvítková, s. 

136. 
51

 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila I. s. 139. Dalimilovu tezi, dále rozvíjí Aeneae Silvii Historia 

Bohemici, s. 20–21. 
52
„Domina nostra Lubossaet plebs universa mandat, ut cito venias, et tibi ac tuis nepotibus fatale regnum 

accipias. Omnia nostra et nos ipsi in tua manu sumus, te ducem, te iudicem, te rectorem, te protektorem, te 

solum nobis in dominum eligimus“, viz Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 16. V českém překladu viz 

K. Hrdina – M. Bláhová, Kosmova kronika česká, s. 29. 
53

 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila I, s. 16. 
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Bakchovým, nočn  čas věnovali Venuši a Hymenaeovi“.
54

 Tento popis připomíná uvítání 

panovníka od měšťanů stojících před městskými hradbami v pozdějších stoletích. Není to 

však purkmistr, ale kněžna Libuše, jež stojí spolu s dvořany před hradem, přichází naproti 

Přemyslovi a podává mu pravici. Do tohoto popisu Kosmas jistě vložil svou zkušenost 

s podobnými akcemi. Poznáváme tak obecnou představu kronikáře o tom, jak měl vypadat 

vjezd českého knížete do jeho rezidence. Libuše dělá podobná, ne-li stejná gesta, tak jako 

později vybraný konšel nebo purkmistr. Ten přišel vstříc panovníkovi, složil před ním 

poklonu a někdy i podal králi pravou ruku, pokud k tomu král svolil.
55

  

Pozdější převyprávění Přemyslova příchodu nalezneme v Pulkavově kronice. Ten 

mluví o přivítání Přemysla na Vyšehradě procesím lidu a jeho přijetí za českého knížete. 

Když šel k Vyšehradu, měl na ramenou uvázanou svoji obuv jako znak a připomínku chudoby 

(pro své následníky), z které sám pocházel. Dále byl přivítán Libuší a šlechtou, poté byli s 

Libuší spojeni ve svazek manželský. O dalším průběhu slavnosti kronikář nehovoří
56

. Obě 

vyprávění Přemyslova příchodu jsou jak v popisu průběhu, tak místa konání odlišná. 

Kronikáři (Kosmas a Dalimil) však nechají mytického Oráče vítat způsobem, na který byly ze 

své doby zvyklí. 

                                                 
54

 „Postea vero Quam iter emensi fuereant et iam iamque prope ad urbem venerant,obviam eis domna stipata 

sius sattellitibus accelerat et inter se consertis dextris cum magna leticia tecta subeunt, thoris discumbunt, 

Cerere et Bacho corpora recifiunt, cetera noctis spacia Veneri et Himineo indulgent“, viz Cosmae Pragensis 

Chronica Boemorum, s. 18. V českém překladu viz K. Hrdina – M. Bláhová, Kosmova kronika česká, s. 30; 

k tomu též D. TŘEŠTÍK, Mýty kmene Čechů (7. – 10. stolet ). 
55

 K doteku Přemysla Libušinými posly (ale ne už samotnou Libuší) Staročeská kronika tak řečeného Dalimila I, 

s. 139. Více k dotekům při Přemyslově příchodu R. ANTONÍN, Panovn k ve světě českých legend a kronik 10. 

– 13. stolet , s. 544. 
56

 „Que hodierna die in Wyssegradensi ecclesia diligencius conservatur. Nam in vigilia coronacionis regum 

Boemie processionaliteter obviam dantes canonici et prelati futuro regi calceamenta sibi ostendunt et 

coturnum humeris suis imponunt, ut memoriam habeant, quod de paupertate venerunt et neuquaquam 

superbiant. Et sic transeuentes princeps Prziemysl cum comitiva sua venit in Wyssegradum, ubi solempniter a 

Libussa et omnibus baronibus in principatus solio collocatus es tet Libusse per matrimonium copulatus.“ viz 

Pulkavova kronika, s. 7. K významu Přemyslových střevíců R. ANTONÍN, Panovn k ve světě českých legend a 

kronik 10. – 13. stolet , s. 536.  
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Slavnostní vjezdy za časů prvních přemyslovských knížat a králů  

Pro přemyslovskou dobu máme vedle mýtu o Přemyslovi Oráčovi dochovány i informace o 

prvních panovnických vjezdech již historicky doložených přemyslovských knížat do Prahy a 

jiných měst okolních zemí. Většina dochovaných líčení zmiňuje slavnostní vstup a následné 

uvítání velmi krátce. K těmto případům musíme taktéž přičíst zmínky o příjezdech církevních 

a světských hodnostářů na naše území. 

 Jedna ze z nich například hovoří o biskupu Dětmarovi. Přišel do Prahy někdy kolem 

roku 967 (před příchodem do Prahy byl vysvěcen na biskupa arcibiskupem mohučským na 

příkaz císaře Oty II.). Při jeho příjezdu do Prahy byli Vedle oltáře v kostele svatého Víta 

rozestoupeni žáci duchovenstva a zpívali „Te Deum laudamus“. Knížata a velmoži také 

zpívali, ale jinou píseň „Kriste Keynado“ a „Kyrie elesion“.
57

  

Podobu vjezdu měl podle Kosmovy kroniky i návrat Mlady, sestry knížete Boleslava 

II., téhož roku. Vrátila se zpátky z Říma, kde byla vysvěcena na abatyši a kde také nově 

přijala jméno Marie. Získala v Římě od papeže právo uvést do české země sbor svatých 

panen. Přijela do Prahy s vlastním doprovodem až ke knížecímu hradu, kde na ní čekal kníže 

Boleslav II., uvítal ji, vzal za ruce a odvedl do královského příbytku, v němž ji posadil, a zde 

spolu hovořili.
58

 O pár let později, 11. července roku 982 vcházel do Prahy s doprovodem 

nově zvolený, v pořadí již druhý biskup pražský, svatý Vojtěch. Šel k pražskému hradu 

s bosýma nohama a za zpěvu žáků a přítomnosti lidu usedl na biskupskou stolici.
59

 

Než přistoupíme k samotným vjezdům přemyslovských knížat do Prahy, zmiňme se 

ještě o jejich návštěvách měst okolních zemí, především v říšských oblastech. Zdůrazněme, že 

právě z těchto oblastí čerpali čeští kronikáři inspiraci pro popis slavnostního vjezdu, protože 

uvítací ceremoniál byl už v tomto období (zhruba od 10. století) v říšských oblastech plně 

rozvinut.
60

 Roku 1099 pozval císař Jindřich IV. do Řezna českého knížete Břetislava II. a 

biskupa Heřmana, jenž měl právě v Řezně převzít hodnost biskupa. Vše se odehrávalo ve 

velikonočním čase. Biskup s knížetem přijeli do Řezna s doprovodem až třetí den po 

                                                 
57

 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 45–46. V českém překladu viz K. Hrdina – M. Bláhová, Kosmova 

kronika česká, s. 50. 
58

 Více k okolnostem této události Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 42. V českém překladu viz K. 

Hrdina – M. Bláhová, Kosmova kronika česká, s. 48–49. 
59

 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 47–48. V českém překladu viz K. Hrdina – M. Bláhová, Kosmova 

kronika česká, s. 51; srov. F. PALACKÝ, Dějiny Národa českého v Čechách a na Moravě I. – III., s. 85; V. 

NOVOTNÝ, České Dějiny I. 1., s. 614. K symbolice bosých nohou více Klaus SCHREINER, „Nudis pedibus“ 

Barflüssigkeit als religiöses und politisches Ritual, In: Rituale, Zeichen, Bilder: Formen und Funktionen 

symbolischer Kommunikation im Mittelalter, K ln 2011, s. 125–206; R. ANTONÍN, Panovn k ve světě 

českých legend a kronik 10. – 13. stolet , s. 535–536. 
60

 K postupnému vývoji slavnostního vjezdu především v říšských oblastech více W. DOTZAUER, Die Ankunft 

des Herrschers. Der fürstlichen „Einzug". In die Stadt (bis zum Ende des Alten Reichs), s. 245–288. 
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Velikonocích. Ještě před svátky poslal napřed Břetislav II. do Řezna delegaci s dary císaři i 

jeho dvořanům. Kníže byl pravděpodobně znalý říšských zvyklostí, a tak věděl, že slušností 

hosta je obdarovat svého hostitele pár dní před svým příjezdem. Symbolizovat by to mohlo 

přijmutí pozvání a potvrzení příjezdu. Břetislavovi II. přijelo naproti poselstvo, složené 

z dvořanů císaře na tři míle od města a pak jej doprovodili do Řezna. Po příjezdu Jindřich IV. 

potvrdil českou volbu Heřmana za biskupa pražského, předal mu prsten a biskupskou berlu. 

Kníže následně s císařem projednával otázku nástupnictví v Čechách, snažil se prosadit volbu 

svého bratra Bořivoje II.
61

  

Nepočítáme-li vjezd ze známé přemyslovské legendy, pak je prvním zmíněným 

vjezdem knížete do Prahy příjezd Jaromíra roku 1004, který se nově ujal vlády nad českou 

zemí (Jaromírův nástup byl umožněn zásahem, římskoněmeckého krále Jindřicha II.
62

). Před 

branami hradu slíbil obviněným zrušení trestů. Poté ho uvedli do hradu (není známo kdo), zde 

byl nastolen a posléze se převlékl z prostých šatů do knížecích, což také to patřilo k rituálu 

nastolení. Po obdarování (dostal dary od bojovníků pocházejících z válečné kořisti) se odebral 

na Vyšehrad, kde byl provolán za vládce.
63

  

Známý vstup Břetislava I. do rezidenčního sídla (Prahy) se pak podle Kosmy odehrál 

23. srpna roku 1039. Byl provázán s legendárním přenesením ostatků svatého Vojtěcha, jež 

Břetislav ukořistil na své výpravě do Hnězdna. Vzal s sebou ostatky Vojtěchových pěti 

společníků a arcibiskupa Gaudentia (nevlastního bratra svatého Vojtěcha). Břetislav I. s 

vlastní družinou a posvátným nákladem rozbil tábor u potoka Rokytnice přibližně v prostoru 

dnešní Libně, jež je dnes znám pod jménem Rokytka.
64

 V ústrety jim údajně pří východu 

slunce přišlo duchovenstvo a ostatní měšťané. Procesí se posléze uskupilo do řádné podoby a 

v jeho čele zaujal kníže Břetislav I. a biskup Šebíř. Na ramenou oba jmenovaní nesli rakev 

s ostatky svatého Vojtěcha, za nimi šli opatové nesoucí ostatky zbylých pěti světců a 

                                                 
61

 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 168–169. V českém překladu viz K. Hrdina – M. Bláhová, 

Kosmova kronika česká, s. 145.  
62

 Více k politickému pozadí této události J. ŽEMLIČKA, Čechy v době kn žec , s. 331–336.  
63

 Více k této události Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, s. 286–290. Pro srovnání V. NOVOTNÝ, 

České Dějiny I. 1., s. 692–693. Podrobněji Josef ŽEMLIČKA, Přemyslovci. Jak žili, vládli a umírali, Praha 

2005, s.84–85; R. ANTONÍN, Panovn k ve světě českých legend a kronik 10. – 13. stolet , s. 532–533. 

K paralele knížecího roucha Přemysla Oráče a Jaromíra Tamtéž, s. 534–535. Pár dní, po nastolení Jaromíra, 

přijíždí do Prahy Jindřich II. Jaromír římskoněmeckého krále slavnostně uvítal a poté Jindřich II. na Pražském 

hradě, udělil Jaromírovi pocty patřící jeho otci Boleslavu II. Nakonec slavnost, byla ukončena v klášteře 

svatého Jiří. Návštěva Jindřicha II. pravděpodobně proběhla, 8. září, téhož roku Thietmari Merseburgensis 

episcopi Chronicon, s. 290–291; srov. V. NOVOTNÝ, České Dějiny I. 1. s. 693; R. ANTONÍN, Panovn k ve 

světě českých legend a kronik 10. – 13. stolet , s. 504. Palacký mluví ještě o dřívějším přivítání Jaromíra roku 

1003, který byl přijat v Praze od měšťanů, s potleskem a úctou. Jenže kvůli rozporům s Boleslavem III. 

Ryšavým, musel město opustit. Více k této situaci F. PALACKÝ, Dějiny Národa českého v Čechách a na 

Moravě I. – III., s. 91–93. 
64

 K přibližnému místu táboření J. ŽEMLIČKA, Přemyslovci, s 254. 
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arcikněží, jež nesly tělo arcibiskupa Gaudentia. Poté následovalo dvanáct kněží se zlatým 

křížem na ramenou. Ostatní kněží s třemi zlatými deskami, jež později položili na místo 

odpočinku svatého Vojtěcha, kráčeli těsně za nimi. Největší z desek měla mít v délce kolem 

pěti loktů a na šířku deset dlaní. Byla hojně okrášlena drahými kameny a vykládaná 

křišťálem. Na kraji byl napsán verš: „Třikrát sto liber zlata, je těžké zde toto d lo“.
65

 Na konci 

průvodu jelo sto vozů, které vezly zvony a různé jiné poklady z Polska. Za nimi šel zástup 

spoutaných mužů urozeného původu se staženými kruhy okolo krku. Hned následujícího dne 

24. srpna vstoupili v slavnostním průvodu do Prahy a přenesly ostatky do hradu. Před ním byl 

průvod přivítán procesím duchovenstva. Při této příležitosti proběhly v Praze církevní obřady, 

chvalozpěvy, svěcení. Taktéž došlo k rozdávání almužen a celé řadě rozličných slavností.
66

 

Historici Josef Žemlička
67

, nebo Martin Wihoda
68

 zastávají názor, že translace Vojtěchova 

těla nebyla náhodná, ale měla být součástí Břetislavova plánu na povýšení pražského 

biskupství na arcibiskupství. 

Kosmas ve své kronice popsal podrobně slavnostní vjezd nově zvoleného knížete 

Břetislava II., kde mimo počáteční fáze uvítání před městem („occursio“)
69

 vše připomíná 

pozdější panovnické vstupy vrcholného a pozdního středověku. Oproti jiným Kosmovým 

líčením panovnických vstupů nám zde detailně předestírá přivítání knížete Pražany před 

hradní bránou, průvod i cestu ke knížecímu stolci. Zajímavým aspektem je vyjádření radosti 

místních obyvatel nad příjezdem panovníka prostřednictvím tance a hudby. Tento velkolepý 

slavnostní vjezd je datován na 14. září roku 1092. Poté co Břetislav dorazil do Prahy, byl na 

cestě k Hradu vítán lidem za doprovodu zpěvů, tance, zvuku bubnů a kostelních zvonů. Před 

vstupem do chrámu Panny Marie byl přivítán pražským biskupem Kosmou a žáky. Nato byl 

doveden ke knížecímu stolci a prohlášen za knížete zemskými předáky
70

.  

                                                 
65
„Ter centum libras apponderat hoc opusisauri.“ Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 90–93. V českém 

překladu viz K. Hrdina – M. Bláhová, Kosmova kronika česká, s. 86. Více k okolnostem vzniku Kosmova zápisu 

této události Dušan TŘEŠTÍK, Počátky Přemyslovců, Praha 1998, s. 107–108. Více k této události J. 

ŽEMLIČKA, Přemyslovci, s 254–255. 
66

 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 90–93. V českém překladu viz K. Hrdina – M. Bláhová, Kosmova 

kronika česká, s. 86.  
67

 J. ŽEMLIČKA, Čechy v době kn žec , s. 57–63. 
68

 Martin WIHODA, Morava v době kn žec : 906–1197, Praha 2010; D. TŘEŠTÍK, Počátky Přemyslovců, s. 116. 

Více k hnězdenské výpravě roku 1039 V. NOVOTNÝ, České dějiny I. 2., s. 9–25. Dále Barbara 

KRZEMIENSKÁ, Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století, s. 188–229. 
69

 K jednotlivým fázím slavnostního vjezdu viz G. J. SCHENK,  Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im 

spätmittelalterlichen Reich, s. 307. 
70

 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 157–158; srov. V. NOVOTNÝ, České dějiny. I. 2., s. 354. Dále 

K zpodobnění příchodu Břetislava II. s vítězným návratem Jefty Gileadského, ve významu využití brány při 

slavnostních panovnických vjezdech J. ŽEMLIČKA, Přemyslovci, s. 290. K podobnosti Břetislavova vjezdu, 

s dřívějším Jaromírovým uvítáním R. ANTONÍN, Panovn k ve světě českých legend a kronik 10. – 13. stolet , s. 

532; k dovedení Břetislava II. k stolci biskupem Tamtéž, s. 544. 
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Obdobným způsobem jako svatý Vojtěch nebo později kníže Soběslav II. vstupoval do 

Prahy i kníže Soběslav I., jenž se vracel do Prahy 18. června roku 1130 z Kladska, kdy při 

zpáteční cestě unikl z rukou vraha pocházejícího z jeho vlastní družiny. Nejde zde o typický 

panovnický vjezd, přišel totiž bosý a v oděvu kajícníka, aby vykonal modlitbu v sídelním 

hradě.
71

 V roli kajícníka tedy kníže Soběslav I. převzal demonstrativně před Bohem na svá 

bedra hříchy všech svých poddaných. Chtěl tímto rituálem zapůsobit na všechen lid jako 

obnovitel dočasně narušeného řádu.
72

 Soběslav byl dle kronikáře přivítán za veliké radosti 

měšťanů písněmi a vyzváněním zvonů. Když proběhla modlitba, odešel kníže na Vyšehrad a 

tam byl od kanovníků, kteří ještě pamatovali jeho otce Vrastislava II., prvního českého krále, 

náležitě přivítán. Druhý den přišla panovníka na Vyšehrad přivítat řada velmožů.
73

 

Symbolika polibku jako potvrzení míru hraje velikou roli při vstupu Soběslava II. 

(bratranec Vladislava II.) do Prahy. Ten je slavnostně přivítán Pražany, kteří nesli nelibě 

vládu knížete Bedřicha. Následovalo políbení míru mezi Bedřichem a Soběslavem II. Uvítání 

mělo proběhnout pravděpodobně v září roku 1173
74

  

Velkou událostí býval návrat panovníka z válečné výpravy. Vincencius nám podává 

líčení o odměňování vojáků z výpravy knížete Vladislava II. proti Konrádovi Znojemskému
75

 

roku 1143. Jednalo se zde taktéž o reciprocitu daru. V tomto případě, je dárcem samotný 

panovník, jenž odměňuje své vojáky za odvahu a vítězství z bitvy.
76

  

Dochované prameny týkající se období vlády krále Vratislava II. neobsahují žádný 

konkrétní popis jeho panovnického vstupu. Jediným pramenem, jenž by nám mohl poskytnout 

vodítko při hledání prvků symbolické komunikace při slavnostních vjezdech pro jeho dobu, je 

tzv. Kodex vyšehradský, který je považován za korunovační evangelistář krále Vratislava. Ve 

vyšehradském kodexu je důležitým motivem, obřadných rubrik a jeho iluminované výzdoby 

                                                 
71

 Kanovn k Vyšehradský, s. 208–209; srov. J. ŽEMLIČKA, Přemyslovci, s. 290–291; V. NOVOTNÝ, České 

dějiny I. 2., s. 609–610. Typově podobný příchod proběhl, už v roce 1041 v Řezně, kde německý král Jindřich 
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Ritual, s. 125–206. Celkově k této situaci R. ANTONÍN – T. BOROVSKÝ, Panovnické vjezdy na středověké 

Moravě, s. 35. 
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 Kanovn k Vyšehradský, s. 208–209 srov. J. ŽEMLIČKA, Přemyslovci, s. 290–291; V. NOVOTNÝ, České 

dějiny I. 2., s. 609–610. 
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Letopis Jarlocha, opata kláštera Milevského, s. 466–467; srov. V. NOVOTNÝ: České dějiny I. 2., s. 1010; J. 
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ztvárnění christologických prvků, které nepochybně měly plnit svůj účel v rámci interpretace 

panovnické ideologie a moci
77
. Především poukazuje na křesťanskou ideu panovnické moci 

ovlivňované taktéž projevy její vizualizace. Zajímavým aspektem v symbolické rovině vázané 

k slavnostním vjezdům je zde vyobrazený prvek „uzavřené brány“. Na Pozadí vyobrazení se 

nachází architektura s půlkruhovitě zaklenutým portálem uprostřed. Mezi veřejemi stojí muž 

s plnovousem oděný v honosný šat s připnutým vlajícím pláštěm na rameni a na hlavě má 

posazenou liliovitou korunu. V rukou drží předměty podtrhující v symbolické rovině atributy 

moci (v pravici načervenalé žezlo, v lehce pozvednuté levici modro-červený procesní kříž na 

červené tyči). Nápis, jenž celý výjev doprovází: „CLAVSA(M) REX PORTA (M) 

PENETRAT QV(A)E RESPICIT ORTVM“, parafrázuje Ezechielovo vidění (Ez 44,2–3)
78

. V 

užití této biblické pasáže můžeme pozorova určité symbolické spojitosti. Důležitý je faktor 

symbolického znázornění neposkvrněnosti Panny Marie, jež je chápána jako prefigurace 

narození Krista v jeho fyzické podobě. Pravděpodobně se tedy jedná o první advent Krista, 

jež je zde interpretován. Právě královské vjezdy byly odkazem na vstup Ježíše Krista do 

Jeruzaléma na Květnou neděli, jemuž se snažily být co nejvěrnější nápodobou.
79

 Kodex 

vyšehradský neobsahuje pouze symbolické prvky vázané na příchod krále do města, ale taktéž 

i další projevy politické teologie. Sem například patří znázornění Krista v majestátu, křest 

Krista v Jordánu nebo korunovace Krista trnovou korunou. Nemusí se zde pouze jednat o 

využití biblických vzorů v rovině teoretizující panovnické ideologie. Je tu zřetelná vazba na 

nejdůležitější momenty v životě panovníka a akty panovnické reprezentace. Mezi takovéto 

výjevy patří v Kodexu vyšehradském i zachycení samotného vjezd Krista do Jeruzaléma. 

Město Jeruzalém zosobňuje i dcera Sionská vítající Krista, jež nabízí souvislosti s prototypem 
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 Pavel ČERNÝ, Kodex vyšehradský, „korunovačn  charakter“ jeho iluminované výzdoby, s. 37. K liturgické 

symbolice v Kodexu Vyšehradském Pavel SPUNAR, O kodexu vyšehradském z liturgického hlediska, s. 755–

783. 
78
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a komunikace v dobovém kontextu, s. 44. Názorným příkladem může posloužit vstup Fridricha II. do 

Jeruzaléma, jež mnoha symbolickými prvky měl připomínat vstup Ježíše do Jeruzaléma W. DOTZAUER, Die 

Ankunft des Herrschers. Der fürstlichen „Einzug“, s. 262–263. Dále nejen k příchodu Ježíše Krista do 

Jeruzaléma na Květnou neděli, ale i k významu brány, podle starého zákona J. ŽEMLIČKA, Přemyslovci, s. 

290. 
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slavnostního vjezdu císaře do města.
80

 Pro české prostředí těžko hledat výmluvnější 

alegorické zpodobnění panovnického vjezdu.  

Král Vladislav I. se roku 1163 vracel z Uher, kde byl na připomínané mírové návštěvě 

u Uherského krále Štěpána III. Jak už bylo řečeno, byl zde poctěn mnoha dary, jež naložili 

sluhové na nákladní vozy, které jely v průvodu za králem. Vladislavovi přišel naproti v těsné 

blízkosti Prahy biskup Daniel v čele průvodu kanovníků, opatů, kněží, duchovenstva, rytířů a 

měšťanů. Procesí Vladislava I. dovedlo až do hradu, kde už ho očekávala jeho žena Judita 

Durynská.
81

  

 

Adventus regis v době posledních Přemyslovců  

Zajímavým dokladem praxe panovnických vjezdů v Čechách je vstup Václava I. do 

Prahy, jenž proběhl 5. srpna roku 1249. Při tomto vstupu jsou prvky symbolické komunikace 

dobře viditelné a prolínají se mezi sebou. Zdůrazněme, že v české zemi vládly rozepře mezi 

Václavem a jeho synem Přemyslem Otakarem II., který byl bez králova vědomí 31. července 

1247 zvolen šlechtou jako králův spoluvládce s takzvaným titulem „mladší král“. U Václava 

toto jednání vzbudilo značnou nelibost a rozhodl se proti svému synovi rázně zakročit. 5. 

srpna roku 1249 dorazil Václav I. z Litoměřic se svým vojskem do Prahy. Nejspíše zradou 

místních padlo město do jeho rukou.
82

 Před městem mu vyšel naproti biskup Mikuláš s bratry 

minority, přivítal ho s procesím a měšťany, načež se městem rozezněly údery zvonů.
83

 Poté 

Václava I. uvedli pražané do kostela svatého Františka, kde se setkal se svojí sestrou 

Anežkou. Využil vhodné příležitosti a nechal si oblečen v královském oděvu z rukou 

pražského a olomouckého biskupa opětovně vložit na svoji hlavu královskou korunu. Tímto 

krokem tak potvrdil navrácení své moci.
84

 Po této události několik dní dobýval Václav I. 

Pražský hrad a 16. srpna tohoto roku nechal sloužit mši v kostele svatého Františka, přičemž 
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hned po ní uspořádal hostinu, kam pozval i svého poraženého syna Přemysla Otakara, který se 

zde musel zřeknout hodnosti mladšího krále a vydat Pražský hrad do rukou Václavových. 20. 

srpna Václav I. věšel do hradu, poté byl přijat v hradní bráně duchovními kostela a preláty, 

načež ho uvedli do kostela zpěvy a chválami za vyzvánění kostelních zvonů. Přítomna byla 

také zemská šlechta a ostatní měšťané. Lidé zpívali: „Hospodine pomyluj ny“.
85

 Při 

slavnostních vjezdech Václava I. jsou mimo popisu barev protagonistů vjezdu zřetelné 

všechny výše jmenované prvky symbolické komunikace. Tedy nechybí zde zvuky, jež jsou 

reprezentovány zvony či zpěvem měšťanů, gesta a předměty. 

Vnímání symbolického významu daru ve středověkých Čechách 13. století dokládá i 

ukázka štědrosti Přemysla Otakara II. předložená anonymním českým letopiscem. Nejde o 

panovnický vjezd jako takový, nýbrž o uctění poselstva vyslaného údajně do Čech z Říše 

k tomuto panovníkovi osobně. V srpnu roku 1272 k Přemyslovi přijel arcibiskup kolínský 

v doprovodu říšských šlechticů. Toto poselstvo vyslané kurfiřty přišlo požádat panovníka 

o osobní vyjádření k nabídce císařské hodnosti. Přemysl Otakar II. všechny slavnostně přijal a 

postaral se o ně i v následujících dnech jejich pobytu. Svolal kvůli této žádosti mimořádnou 

radu. Nabídku nakonec Přemysl odmítnul, ale poselstvo na důkaz vděku štědře obdaroval. 

Poslové obdrželi velké množství zlata, stříbra, drahocenných kamenů, prstenů, koní a mnoho 

druhů klenotů i spoustu oděvů. S těmito dary a s díky je poslal zpět ke kurfiřtům.
86

 

 Naopak příkladem slavnostního vjezdu za časů vlády krále železného a zlatého je 

příjezd jeho manželky Markéty, jenž proběhl dne 11. července roku 1255. Vjezd byl 

uspořádán stejně tak velkolepě, jako kdyby do města vjel samotný král. Markétu přijíždějící 

z Rakouska přijali s velikým procesím před pražskými branami duchovní a pražané za zvuků 

různých hudebních nástrojů. Hned na druhý den byla Markéta přijata v bráně pražského hradu 

slavnostním průvodem včele s biskupem a pražskými kanovníky. V procesí byl taktéž opat 

břevnovského kláštera Martin a opat strahovského kláštera, jehož duchovenstvo vyšlo ve 

svých slavnostních kápích.
87

 V českém prostředí se jedná o první dochovanou zmínku o 

uvítání panovníka městem a poté hradem. Nesmíme opomenout, že jméno Praha se 

vztahovalo výhradně do poloviny 12. století k Pražskému hradu a pod ním leželo podhradí 

nebo ho taktéž můžeme označit jako území mezi hrady (území mezi pražským hradem a 

Vyšehradem). Lze se přiklonit k názoru Václava Novotného: „Praha nebyla ještě městem, 
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nýbrž neopevněným podhrad m“.
88

 V průběhu 12. a z počátku 13. století docházelo 

k rozkladu hradských soustav, přičemž se Pražské podhradí a další hradské soustavy postupně 

měnily ve vrcholně středověká města. Personální princip vztahovaný k určitým komunitám, 

jenž fungoval dříve, byl nahrazen prostorovým principem soustředěným ke konkrétnímu 

území. První část tohoto procesu začala ve třicátých letech 13. století společně s vlastními 

počátky Starého města pražského v prostoru kotliny ležící mezi Pražským hradem a 

Vyšehradem.
89

 Díky přeměně pražské sídelní aglomerace ve středověké město se změnil i 

celkový ráz slavnostních panovnických vjezdů. Vládce už nebyl uvítán jen před branami 

panovnické rezidence, ale nyní i před městskou branou. Poté byl s vystrojeným procesím 

veden městem k hlavnímu kostelu, kde následně proběhla bohoslužba, a posléze byl přivítán 

před branami hradu či jiného místa svého noclehu.  

I následující ukázka pojednává o příjezdu české královny do Prahy. Tentokráte se 

jedná o druhou manželku Přemysla Otakara II. Kunhutu. Ta přijela 23. prosince roku 1261 a 

byla uvítána slavnostním procesím. K této příležitosti nalezneme ve Zbraslavské kronice 

následující verše: „Když potom přišla Kunhuta do českých krajin, občané v radosti tonou a 

boháč se raduje s chudým, jásá kdekterý tvor, jak připoušt  hranice věku, s Markétou 

zavrženou i radosti zašly, teď ale s Kunhutou, druhou chot , se opět začaly k nám vracet“ 
90

 

Nejvíce dochovaných zmínek o slavnostních vstupech do Prahy za období 

přemyslovské vlády v Čechách bylo vázáno k osobě Václava II. Při jeho slavnostních 

vjezdech nechybělo bohaté vylíčení darů, předmětů, gest, barev a zvuků, jichž při tomto 

rituálu bylo využito.  

Prvním příchodem Václava II. do Prahy byl jeho dlouho očekávaný návrat 

z braniborského zajetí, kde byl držen svým poručníkem Otou V. braniborským. Teprve 

dvanáctiletý mladíček Václav II. vjel do rezidenčního města 24. května roku 1283.
91

 Několik 

mil naproti mu před město vyjeli rytíři a páni, přičemž ho vřele pozdravili. Když Václav II. 
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přijížděl k městu, stáli pražané seřazení spolu s duchovními v procesí před městkou bránou a 

vítali ho slavnostní hudbou, zpěvem i tancem. Uvítacího Procesí se taktéž účastnil pražský 

biskup Tobiáš s kanovníky pražského kostela a ostatními klášterníky konventu břevnovského, 

strahovského, dominikány, minority a správci všech kostelů. Ze světského lidu tu bylo velké 

zastoupení jak mužů, především řemeslníků, tak i žen. Následně Václav II. dojel v doprovodu 

procesí k bráně pražského hradu, kde byl přijat ostatními měšťany, načež kanovníci před ním 

začali zpívat „Advenisti desiderabilis“ („Přišel jsi vytoužený“) a „Hospodine pomyluj ny“. 

Vystižně zachycují slavnostní příchod a radost pražských občanů očekávajících jeho osobu 

následující slova: „Provád  slavnostn  reje lid český a radost ho hřeje, všichni se vesel , směj  

a radostné hlasy tu zněj . Rci mi zda na celém světě by někdo dovedl unést radosti národů 

všech, až někým by popsány byly. Všichni jak mlad , tak stař  se upř mně těš  a slav  př tomný 

králův návrat, již zmizely slzy a nářek. Zahnaly strach i d vky, tu zp vaj  sluhové vtipn , tam 

zase spouštěj  potlesk, hlas kn žete svého když slyš “. A poté následuje: „Všude se tluče 

v bubny a také v citery bije, trubky tu s ozvěnou zvuč , zn  dotekem nejedna lyra, šašci tu 

skotač  hned, sbor plesá a všechny zněj , na lid se usm vá král, jenž přicház , lid zase tleská 

přicházej c mu pánu jak poutn ku, který je šťasten, celý se raduje národ, když vyslovil králi 

svá přán “.
92

 

Postava Václava II. a jeho příchody nevzbuzovaly pouze zájem českých, ale i 

zahraničních kronikářů, jak tomu v případě Václavovy návštěvy v Norimberku v listopadu 

roku 1298. Byl sem pozván svým švagrem Albrechtem Habsburským k účasti na sjezdu 

říšských knížat a současně ke korunovaci Albrechtovy chotě Alžběty. Na zdejším sjezdu 

vykonával při následující slavnosti svůj říšský úřad arcičíšníka. Na prosbu Albrechta po celou 

dobu výkonu své funkce nosil královskou korunu. Současníky však zvláště zaujal králův oděv 

a kůň, na kterém přijel, i jeho pompézní vstup na slavnost v doprovodu rytířů. V závěru svého 

příjezdu poklekl před Albrechta a jeho ženu.
93

 

K setkání mezi králem Václavem II. a římským králem Rudolfem I. Habsurským došlo 

v Erfurtu roku 1290. I když tato návštěva opět neprobíhala v Praze, poukazuji zde na tuto 

slavnostní ceremonii jiné evropské metropole z období Václavovy vlády pro srovnání se 

zmíněným vstupem téhož panovníka z roku 1283 do Prahy. Václav II. přijel do Erfurtu 
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v doprovodu své družiny a manželky Guty ve snaze získat Rudolfovu radu v otázce 

následujícího postupu a orientace Václavovy zahraniční politiky. Prý když Rudolf Václava 

s Gutou spatřil, tak jim i při svém stáří v návalu radosti zatancoval. Tomu je věnována v 

Zbraslavské kronice báseň: „Panoši nuceni jsou být při tom a poháry plnit, hned se tu hostina 

slav , hned pokračuje ve hře, tráv  bezesné noci a všichni tu bujaře skáč , neboť se věnuj  

tanci, jsou vesel  po celou dobu. Právem s tchánem a zároveň královská dcera živě se raduje 

s chotěm. Jen řekni, kdo mohl být nyn  odvážně královskou radost buď rušit nebo v n  bránit. 

Tady je zpěvák, tu šašci jsou v tanci a také se v kostek dotýká ruka hráče, zn  kytary, hlahol  

bubny, všichni tu vesele žij  a v klidu se pospolu bav “.
94

 K velmi okázalému setkání došlo 

mezi Václavem II. a králem Adolfem Nasavským v Grünheimu. Český král sem přicestoval 

s vlastní jízdou a vozy. V jeho doprovodu nechyběli šlechtici, rytíři, duchovní, služebnictvo a 

vozy vybavené nádobím, oděvy, potravinami, stany, látkami a vzácnými dary.
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Závěr 

Při pokusu o shrnutí užívání prostředků symbolické komunikace v rámci panovnických 

vjezdů přemyslovské doby je současně třeba zamyslet se nad tím, v jaké míře byly dotčené 

prostředky převzaty z evropského, především říšského, prostředí a dále pak nad 

problematikou pochopení jejich významu a funkce samotnými aktéry i publikem 

panovnických adventů. V širší souvislosti jde vlastně o otázku funkce prostředků symbolické 

komunikace v rámci života středověké společnosti jako takové. 

Na základě snesených příkladů jsem se pokusil demonstrovat, že středověký adventus 

regis byl událostí mimořádného významu, aktem zasahujícím komplexně všechny sociální 

vrstvy a zahrnujícím v sobě aspekty sociálního jednání probíhajícího na úrovni nejen 

mocensko   politické, či zeměpansky   správní, ale také sakrální, kulturní či socioekonomické. 

Svým širokým působením na městskou obec představoval, jak již bylo zmíněno výše, ideální 

příležitost pro inscenaci panovnické moci, bez níž byla vláda nad středověkou pospolitostí do 

značné míry nemyslitelná. Česká knížata a králové nalézaly vzory panovnických adventů a při 

nich užívaných prostředků symbolické komunikace na dvorech římskoněmeckých králů. 

V rámci českého prostředí se takto osvojené prvky symbolické komunikace staly v prvé řadě 

součástí tradičního přechodového rituálu sloužícího jako předehra nastolení knížete na knížecí 

stolec. K rozvoji samotné ceremonie panovnického adventu dochází v českých zemích až za 

vlády posledních Přemyslovců, což souviselo jak se vznikem středověkých měst jako 

takových, tak s rostoucím důrazem na veřejnou prezentaci a vizualizaci panovnického 

majestátu. Adventus regis v českém království se v této době stává ceremonií využívající řady 

prostředků symbolické komunikace známých z říšských oblastí. Velmi rychle jsou přejímána 

specifická gesta, honosné oblečení a užívání reciprocity daru. Svůj prostor si v rámci 

prostředků symbolické komunikace u panovnických vjezdů úspěšně prosadila také církev, jež 

tak v sakrální rovině posilovala svůj význam v povědomí městské obce, jakož i celé 

společnosti. Českou variantu vjezdů a využití k tomu všech dostupných prostředků určených 

k symbolické komunikaci však přes vše výše uvedené nemůžeme považovat za přesné 

recipování „západních“ vzorů. Ostatně i v říšském prostředí, podobně jako u nás, nalézáme 

řadu odchylek od tzv. „ideálního průběhu panovnického vjezdu“, jenž jen málokdy proběhl 

podle dobových představ a byl většinou improvizací reflektující místní podmínky a možnosti. 

Samotný průběh slavnostního vjezdu mohl být narušen vnitřními i vnějšími faktory, jež ve 

výsledku mnohdy zcela pozměnily plánovaný postup. Ať již to bylo počasí, opožděný příjezd 

panovníka, či jeho neshody s městskou reprezentací, to vše mohlo strukturu vjezdu narušit či 
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zcela destruovat. Problémem je též rozlišit, kdy je panovnický vjezd v narativních pramenech 

popsán tak, jak skutečně proběhl, a kdy se pouze kronikář snaží přizpůsobit realitu vysněnému 

ideálu. Právě v tomto ohledu jsou spíše nahodilé, roztroušené a nesystematické zmínky o 

slavnostních vjezdech a prostředcích symbolické komunikace v českých pramenech cenné. 

Jejich autoři jimi totiž potvrzují mimoděk praxi spojenou se slavnostním vítáním panovníků, 

aniž by (s výjimkou popisu návratu Václava II. ve Zbraslavské kronice), byl popis této praxe 

součástí jejich primárního ideového záměru. 

Lze tedy shrnout, že prostředky symbolické komunikace byly nedílnou součástí 

slavnostních vjezdů přemyslovské epochy. Jejich Prostřednictvím se realizovalo široké 

spektrum sociálních interakcí: např. politických (polibek míru), sakrálních (posvěcení 

panovníka), ekonomicko-hospodářských (reciprocita darů, udělení privilegií) apod. Adventus 

regis tak můžeme již v časech přemyslovské dynastie považovat za jednu z důležitých 

ceremonií vykreslujících strukturu české středověké společnosti. 
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