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Symboly na znaku
Knížecí čepice
symbolizuje knížete Vratislava II., zakladatele hradu Vraclav (původně
Vratislav), současně ale i sv. Václava, jemuž byl zasvěcen zdejší pův. 
románský kostel,  poč. 19. století přestavěný na hostinec (č.p. 115)
Tento symbol vychází z původní pečeti obce ze začátku 19. století. 
Pečetní pole  obsahuje postavu sv. Václava s knížecí korunou, 
kopím s praporkem a štítkem s přemyslovskou orlicí. 
Po obvodu pečeti je český majuskulní opis s textem: 
PECET: OBCE. WRACLAWSKE. Byla užívána až do roku 1850. 

Kotva
je jedním z atributů sv. Mikuláše, patrona poutního chrámu, 
vybudovaného v letech 1724 – 30 nad silným pramenem léčivé vody, 
vyvěrajícím ze svahu pod hradištěm (vodu obecně - přeneseně pak 
i někdejší lázně - symbolizuje modrá barva)

Lilie
jsou tradičním atributem mariánským a v této rovině prezentují 
další vraclavský kostel Nanebevzetí Panny Marie (pův. gotická, 
později upravovaná stavba se samostatně stojící zvonicí)

Spojení výše zmíněných figur je netradičním a naprosto 
originálním řešením.

Miroslav J.V. Pavlů
heraldik



Z mého pohledu bylo 900. výročí vyvraž-
dění čelních představitelů rodu Vršovců
na hradě Vratislavi velkolepou událostí,
kterou je potřeba perfektně připravit. 
Na jednu stranu to pro mne, jako pro sta-
rostu obce byla velká čest, ale na druhou
stranu velká zodpovědnost. O takové akci,
která se opakuje po 100 letech, se těžko
získávají potřebné informace, protože 
se už není koho zeptat na zkušenosti, 
o které by se dalo opřít. Byl sestaven pě-
tičlenný přípravný výbor ve složení Mgr.
Jiří Junek – ředitel Regionálního muzea 
ve Vysokém Mýtě, PhDr. Libor Klement 
– ředitel naší školy, paní Petra Klasovitá –
t.č. předsedkyně kulturní komise na Vrac-
lavi, pracující na odboru kultury Měst-
ského úřadu Vysoké Mýto, Ing. Pavel
Osi nek – radní obce a Oldřich Koblížek 
– starosta obce. Svoji činnost zahájil na po-
čátku roku 2009. Každý z nás měl za sebou
organizování kulturních akcí, ale žádný 
z nás neměl zcela jasnou představu o pro-
gramu našeho 900. výročí. Prv ní, na čem
jsme se dohodli, bylo, že program výročí
bude třídenní o víkendu 26. až 28. září, 
na svátek Václava. Nemohli jsme se sjed-
notit na názvu programu, protože vyvraž-

dění nelze formálně spojovat s oslavami.
Navrhl jsem „Tenkrát na hradě Vratislavi“
a to už zůstalo. Nápad ředitele školy, 
aby se celý program odvíjel v duchu 
tehdejší události na hradě Vratislavi 
před 900 lety byl přijat a zbývalo jen vy-
myslet, co do něho zařadit a jak to provést.

Považovali jsme výročí za jedinečnou
příležitost k oslovení archeologů, kteří 
v 60. letech minulého století prováděli 
záchranný výzkum na Hradisku, aby ko-
nečně zpracovali a vydali podrobné svě-
dectví o tehdejších nálezech. Bohužel jsme
se od nich nedočkali žádné odezvy.

Nejpodstatnější věcí, kterou přípravný
výbor opakovaně projednával, bylo, zda
hlavní část sobotního programu – život 
na hradě Vratislavi, příjezd Přemyslovců 
s Vršovci a popravy – zvládneme sami.
Zvítězil návrh svěřit středověký program
kvalifikované agentuře. Vybrali jsme 
Armentum Hradec Králové. O koncertní
skupině i kapele pro večerní zábavu jsme
museli pro nejednotu názorů hlasovat.
Diskutovali jsme, jestli pro lety nad Vrac-
laví bude lepší balón, letadlo nebo vrtul-
ník, zda pro jarmark v barokním areálu
bude vhodnější pozvat mistry starých 

řemesel ( jednoho za 3 – 5 tisíc Kč), nebo
pana Langáška s jeho kolegy, kterému
jsme nakonec tržnici svěřili. Lámali jsme
si hlavu nad vhodnými suvenýry a ukázalo
se, že pamětní mince byly dobrou volbou.
Otázkou bylo, jaké významné hosty po-
zvat a kde jim vyhradit prostor, kolik 
asi přijde návštěvníků, v jakém rozsahu
zajistit občerstvení a komu ho svěřit, 
kde vzít veškeré vybavení – pódium, par-
ket, stany, stánky, 150 stolů a 300 lavic,
které jsme navezli ze sedmi obcí, jak za-
bezpečit pitnou vodu a energie, kde mít
parkoviště aut, kudy povede trasa slavno-
stního průvodu a kde vzít koňská spře-
žení. Na hradisku nevycházelo žádné
místo na odpálení ohňostroje, aby byl do-
držen bezpečný odstup od diváků. Do po-
slední chvíle nebylo jisté, zda umělecký
kovář pan František Bečka z České Třebo -
vé dokončí kovovou plastiku pous tevníka.
Ohroženo bylo i vysazení lípy na památku
Vršovcům, protože v tomto ročním ob-
dobí nejsou k sehnání. Jediné, v čem jsme
od samého začátku měli jasno, bylo ne-
dělní završení výročí žehnáním znaku 
a vlajky obce ve farním kostele Nanebe -
vzetí Panny Marie.

A tak se rodil a upřesňoval program,
jehož konečnou verzi na plakáty a po-
zvánky zpracovala grafička paní Tůmová
z Vraclavi. Pamětní mince, orientační
mapka Vraclavi a Legenda o Vratislavi je
víceméně dílem ředitele naší školy.

Musím sebekriticky přiznat, že jsem
trochu podcenil rozsah a náročnost pří-
prav. Na druhou stranu jsem věřil ve správ-
ce obce a vraclavské spolky, které si vzaly
na starosti jednotlivé prostory. Klub 
důchodců sál kulturního domu, hasiči
prostranství návsi a spolek Proti nudě
hlavní ulici. Nepochyboval jsem o tom, 
že zástupkyně ředitele školy, paní Mgr. 
Filipi zorganizuje výstavu dobové foto-
grafie a ručních prací žáků na výbornou.
Přes nepřízeň počasí až do výročí bylo 
s velkým úsilím v pátek večer připraveno
i Hradisko a z plochy pro přistávání a vzlet
vrtulníku odstraněno a odvezeno posled -
ní kravské lejno.
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Program výročí, který se konal pod zášti-
tou hejtmana Pardubického kraje Ing. Ivo
Tomana, odstartovaly v pátek 26. září
2009 večer na sále kulturního domu před-
nášky o nejstarších dějinách Vraclavi z po-
hledu archeologie PhDr. Bekové a PhDr.
Vícha. Poutavé pojednání s promítáním
diapozitivů o nálezech koster, pozůstatků
nejstarších staveb a dalších dobových 
artefaktů vystřídal první díl promítání
dobových fotografií ze života Vraclavi 
z přelomu 19. a 20. století Ing. Jaroslava
Kubíka.

Sobotní ráno slibovalo krásné počasí 
s polojasnou oblohou. Dopoledne uvedl
pan Vlastimil Volák na sále kulturního
domu poslední přednášku o historii Vrac-
lavi. Byla uzavřena silnice na Svatý Mi-

kuláš a služba naváděla přijíždějící auta 
s návštěvníky na parkoviště v areálu spo-
lečnosti ZEVAS, a.s.. Před polednem se 
na návsi začali houfovat účastníci slavno-
stního průvodu obcí. Rozhlas informoval,
že se průvod bude řadit v ulici u parčíku 
s pomníkem padlých ve světových vál-
kách. V jeho čele byl starosta s vlajkou
obce, místostarosta se státní vlajkou,
mezi nimi s pamětní knihou Ing. Miloslav
Soušek, poslanec sněmovny parlamentu
ČR, který se významnou měrou zasloužil
o zdárný průběh výročí. Za nimi Ing. 
Ivo Toman, hejtman Pardubického kraje,
Mgr. Radko Martínek, poslanec sněmov -
ny parlamentu ČR a další osobnosti na-
šeho veřejného života spolu se členy rady
a za stupitelstva obce, dále kejklíři a stře-
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Průběh výročí

dověká kapela, jejíž základ tvořily tři  bub -
ny, zbrojnoši a vojáci s mušketami, místní
spolky – hasiči v uniformách, spolek Proti
nudě ve žlutém, základní škola s mávátky
a koňská spřežení. Lidé z vesnice, rodáci
a návštěvníci obce tvořili nejdelší část
průvodu, který se dal do pohybu za po-
chodového rytmu bubnů.

Několikasetmetrový had se vinul ves-
nicí, až dorazil na hradisko do dějiště 
oné historické události. A tady už bylo 
připravené vojenské ležení, zbrojnice, 
díl na mistra kata, kovárna, vržnice se -
ker a střel nice pro luky a kuše. Zázemí
tvořila středověká krčma, pivovar, rož ně,
me do vina, zkrátka a jednoduše všechno,
co hrdlo ráčí.

Vystoupil jsem na pódium k moderá-
torovi sobotního programu Danielu Rum-
píkovi. Musím přiznat, že se mně velmi
těžko mluvilo vzhledem k únavě z hek-
tických příprav výročí a neustálému psy-
chickému tlaku a napětí, aby všechno
klap lo. Po mém rozpačitém zahájení, uve-
dení do děje programu „Tenkrát na hradě
Vratislavi“ a přivítání hostů pozdravili
naše výročí hejtman kraje a poslanci par-
lamentu. Mrzelo mě, že se našeho výročí
nemohl zúčastnit pan prezident České re-
publiky, který se na poslední chvíli omlu-
vil. Začalo odpoledne plné středověké
hudby a tanců, kejklířů, soubojů šermířů 
a zbrojnošů, soutěží, ale i stolů prohýbají-
cích se jídlem a pitím. Po patnácté hodině
byla za účasti novinářů na starobylé kašně
ve Sv. Mikuláši slavnostně odhalena socha
poustevníka, který byl pokřtěna podle je-
jího autora, uměleckého kováře Františka
Bečky z České Třebové. Překvapil mne ne-
přetržitý zájem o lety vrtulníkem, pro-
jížďky kočárem, o věštění a vykládání
karet a ražení mincí. Velmi působivé bylo
loutkové divadélko na nádvoří kostela 
sv. Mikuláše.

ZPRAVODAJ výročí vyvraždění 
čelních představitelů 
rodu Vršovců

900 let
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telstva obce kytici k památníku rodu
Vršovců a při vstupu na hradisko zasadili
pamětní lípu. Před desátou hodinou stej -
ná družina v čele se starostou obce nesla 
k žehnání ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie slavnostní vlajku a znak
obce. Po průchodu zvonicí jim přišel 
v ústrety diecézní biskup českobudějo-
vický  Mons. Jiří Paďour, OFMCap, vrac-
lavský rodák, jenž poté celebroval boho -
službu spolu s vraclavskými faráři, panem
Josefem Kulhavým a Mgr. Pavlem Mis -
trem. V kostele i venku čekalo mnoho lidí
na tu slavnostní chvíli. Měl jsem trochu
sevřené srdce a trochu trému, ale vše 
proběhlo důstojně. Byl to pocit určitého
naplnění být starostou, za něhož byla
Vrac lavi udělena vlajka a znak obce a kte -
rý mohl být u jejich žehnání. 

Výročí vyvrcholilo a já měl najednou
pocit velké úlevy. Následovalo velmi pří-
jemné a osvobozující  posezení s panem
biskupem u společného stolu při obědě 
v restauraci kulturního domu. Při odpo-
ledním druhém dílu promítání dobových
fotografií mě provázela dobrá nálada z vy-

Velkou návštěvnost zaznamenala výstava
dobové fotografie a ručních prací žáků 
v prostorách školy. Největší frekvenci 
od svého otevření zaznamenala i nová na-
učná stezka mezi hradiskem a fráterkou.
Spolu s manželkou, která mně velmi pod-
pořila při přípravě výročí, jsme si prošli
celé jeho dějiště a ochutnali všechny
možné dobroty. Byli jsme spokojeni. Blí-
žil se večer a s ním rekonstrukce události
vyvraždění Vršovců na hradě Vratislavi.
Povedlo se, Mutina a jeho družiny padli.
Koncertní vystoupení skupiny Javory
ukázalo, že se jejich muzika těší velké 
oblibě. O půl desáté odpálil pan Gross 
z Náchod ohňostroj, který připravil spe-
 ciálně pro tento večer. Takovou nádheru
na večerní obloze Vraclav ještě nezažila 
a myslím, že dlouho nezažije. Nocí se po té
rozezněla taneční muzika kapely Saturn
Rock, trvající až do časných ranních
hodin. Podle zpráv z informačního centra
slábl zájem o loterii speciál a tak byla 
uzavřena.

V neděli 28. září okolo deváté hodiny
ranní položili zúčastnění členové zastupi-

dařeného průběhu programu výročí „Ten-
krát na hradě Vratislavi“.

Velice mě potěšilo, že nám vyšlo po-
časí a že dějiště výročí navštívilo více 
než 2000 lidí. Naproti tomu byla oče ká-
vána větší účast pozvaných osobností 
veřejného života, protože se jednalo o vý-
znamné výročí jedné z prvních státotvor-
ných událostí v České zemi. Hluboký do-
 jem ve mně zanechal slavnostní průvod,
odhalení sochy poustevníka, žehnání sym-
 bolů obce a posezení s panem biskupem
Mons. Jiřím Paďourem. Vynikající úroveň
měl program umělecké agentury Armen-
tum, ohňostroj pana Grosse a moderování
Daniela Rumpíka z rádia OK. Mistru zvu -
ku panu Švejkovi se sice nepodařilo nala-
dit na aparaturu skupiny Javory, ale jinak
mu to šlapalo. Na druhou stranu tržiště 
ve Svatém Mikuláši mělo být více zastou-
peno tradičními řemesly. Velmi dobře
zvládly občerstvení jednotlivé stánky. 
Vyhládlý a žíznivý návštěvník měl z čeho
vybírat a byl bez čekání obsloužen. Veš-
kerý program i služby měly  úroveň a ná-
vštěvník mohl odcházet spokojený.

Plánovaný rozpočet měl na straně vý-
dajů částku 495 tisíc Kč. Na straně příjmů
se očekávalo od generálního partnera,
společnosti CzechTourism 200 tisíc Kč, 
od Pardubického kraje 20 tisíc Kč, od spon-
 zorů celkem 50 tisíc Kč, výnos z loterie
speciál 60 tisíc Kč a z rozpočtu obce 165
tisíc Kč. Některé položky byly v rozpočtu
podhodnocené, některé výdaje a příjmy se
měnily. Skutečné výdaje byly 520 tisíc Kč
a skutečné příjmy dopadly následovně: 
od společnosti CzechTourism 200 tisíc Kč,
od Pardubického kraje 20 tisíc Kč, od spon-
 zorů cca 130 tisíc Kč, z loterie speciál cca
30 tisíc Kč a z rozpočtu obce 140 tisíc Kč.

Vstupné na akci nebylo vybíráno. Uvol -
nil se tak prostor pro finanční sbírku 
na opravu kostela, pořádanou vraclavskou
římskokatolickou farností.

Poděkování za hodnotný program vý-
ročí patří přípravnému výboru. Poděko-
vání za zajištění výročí patří zejména Ja -
romíru Souškovi – správci obce, základní
škole, spolkům a všem nejmenovaným, 
na něž jsem se obracel.

Velký dík patří generálnímu partne-
rovi programu výročí společnosti Czech -
Tourism, Pardubickému kraji, který před
výročím zajistil zlepšení stavu komuni-
kací na Vraclavi, a tím i příjemnější pro-
středí, městu Vysokému Mýtu a všem
sponzorům a mediálním partnerům za je-
jich podporu akce.

Někdy příště nashledanou na Vraclavi.

Oldřich Koblížek (starosta obce)

Zhodnocení výročí



Vážení čtenáři, spoluobčané!

I my se chceme poohlédnout za tak vý-
znamnou událostí, jakou bylo 900 let 
od vyvraždění Vršovců. Protože se cítíme
být nedílnou součástí naší obce, i my 
jsem považovali za správné se do příprav
zapojit.
Naše první připomenutí historických udá-
lostí bylo již na tradičním Staročeském
jarmarku v květnu 2008. Tam jsme se 
poprvé poohlédli. Naši žáci se připravili
bohatý program, který kopíroval his to-
ricky doložený běh událostí tak, jak se
mohl stát. Začali jsme dobou pravěkou,
přenesli jsme se přes stavbu středověké
tvrze, připomenuli jsme si čilý ruch
tržiště, tančili jsme dobové tance a dostali
jsme se až k samotnému vyvraždění vý-
znamného rodu.

Daleko více práce nás ale čekalo v září.
Ve škole jsme si povídali o tom, co se moh -
lo před 900 lety asi stát. Děti se přímo po-
kusily o rekonstrukci samotného příběhu,
který se zapsal do historie nejen naší obce
a okolí, ale také významně zasáhl do dějin
celého našeho státu.

Od začátku školního roku jsme žili
hlavně přípravou na chystané oslavy.

Chtěli jsme školu co nejlépe připravit. Tě-
locvična se proměnila ve výstavní síň, kde
byly vystaveny dobové i současné foto-
grafie, jenž zachytili život obce, obyvatel 
a v neposlední řadě i naší školy. Otevřené
dveře daly možnost všem rodákům i dal-
ším účastníkům oslav nahlédnout a zá ro-
veň si zavzpomínat na školní léta. Mnoh dy
jsme byli jejich vyprávěním dojati a podle
hojné účasti usuzujeme, že na chvíle 
strávené ve školních lavicích stále a rádi
vzpomínají.

Zahájení sobotních oslav nemohlo
začít jinak než společným průvodem. Pro-
tože jsme nedílnou součástí obce a tvo-
říme také její dějiny, i my jsme tedy ne mohli
chybět. Vyrobili jsme si mávátka s logem
naší školičky a vstoupili do průvodu jako
jedni z prvních. Průvod nás zavedl na Hra-
disko, kde po slavnostním zahájení začal
čilý ruch oslav.

Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na
tak velkolepé akci, kterou dokázala naše
obec zorganizovat. Jistě každý, kdo se zú-
častnil oslav, musí ocenit práci všech,
kteří se na přípravě podíleli.

Mgr. Pavlína Filipi
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Veselá školička
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Slovanské kmeny přišly do prostoru dneš-
ních Čech z východu v pátém století našeho
letopočtu. Osídlování bylo podle obchodní
cesty směřující z Polska a Moravy do Čech.
Panovník měl zájem, aby obchodní cesta
byla bezpečná, proto na její trase byla bu-
dována hradiště s vojenskou posádkou 
k ochraně této cesty. Jako jeden pravděpo-
dobně první z hradů byl vybudován hrad zde
ve Vraclavi - tehdy nazván Vratislav. Je uvá-
děn poprvé v zakládací listině opatovického
kláštera z roku 1086. Hrad byl založen 
na ostrohu a z jižní rovinaté strany opevněn
mohutnými valy. Jeho zakladatelem byl
pravděpodobně kníže Vratislav. Na vrati-
slavském hradě sídlila nejen strážní po-
sádka, ale byla tady i politická a hospodářská
zpráva území – tzv. vratislavská provincie.

V 11. stol v Čechách vládl nejmocnější
rod – Přemyslovci. Východní Čechy drželi
Slavníkovci. Další mocný rod byli Vršovci,
kteří měli v držení dnešní Žatecko a Loun-
sko. Mezi těmito rody byla nesnášenlivost,
kdy hlavně Přemyslovci usilovali o nadvládu
v Čechách. Rozpory mezi rodem Přemys-
lovců a Slavníkovců vyvrcholily roku 995,
kdy z rozkazu knížete Svatopluka byli Slav-
níkovci na jejich hradě Libici vyvražděni.
Svatopluk při odchodu ze země ustanovil
jako svého zástupce v Čechách Vršovce Mu-
tinu a palatína Vacka. Mezitím polský vládce
Boleslav vtrhl s vojskem do naší země, 
napadl Mutinu a ten ustupoval hluboko 
do Čech. Vacek proto poslal tajně Svatoplu-
kovi zprávu o uvedeném vojenském vpádu.
Svatopluk se proto začal vracet do Čech. 
U zemské brány jej čekali oba místodržící.
Celá družina jela dále přes Litomyšl na hrad
Vratislav, kam přijela 26. října 1108 a zde
přenocovala. Druhý den časně ráno svolal
Svatopluk všechny velmože včetně Vršovců
do hradní síně. Vršovce obvinil ze zrady 
a na to dal pokyn katovi, který zde na místě
popravil Vršovce Mutinu. Jediný člen rodu
Neuša unikl z hradu a začalo hromadné
vraždění a pronásledování. Mnoho Vršovců
se zachránilo útěkem do Polska.

Po tragédii Vršovců hradní správa zde
působila dále. Vojenská a politická správa
včetně hradských úředníků přešla po zalo-
žení města Vysokého Mýta králem Přemys -
lem Otakarem II. asi po roce 1265 do hra -
zeného města. Vratislavský hrad byl opuš-
těn a postupem věků pustl. Zánikem hradu
ale zůstalo podhradí – základ nynější vsi.

Vlastimil Volák (kronikář obce)

Z historie 
Vraclave



Krvavé dějiny rodu Vršovců

Jméno málokterého rodu je v staročes-
kých kronikách skloňováno tak často, jako
jméno mocného rodu Vršovců. A málok-
terý rod provází tak chmurné události
jako právě Vršovce, dle Kosmy „rod nená-
vistný a po  kolení zlé“. V roce 994 rozčilení
Vršovci setnou cizoložnou ženu přímo
před očima pražského biskupa Vojtěcha,
pod jehož ochranu se nešťastnice uchýlila.
V roce následujícím se aktivně účastní zá-
huby Slavníkovců na Libici a stávají se
pány na tomto hradě. Biskup Vojtěch, sám
Slavníkovec, jim po té předpoví trojí po-
hromu – a osud mu dá za pravdu.

Vršovci a Přemyslovci 
– smír a svár

Po smrti Boleslava II. nastoupí na knížecí
stolec Boleslav III. Ryšavý, neoblíbený vla-
dař prudké povahy. S Vršovci je zprvu za-
dobře, také jeho žena pochází z tohoto
rodu. Ovšem v roce 1003 se kníže roz-
hodne rodinné svazky zpřetrhat. Během
masopustní hostiny náhle povstane a me -
čem proklaje svého tchána, čímž dá povel,
aby „zbiti byli Vrševici“.

Nutno říci, že ani opačně Vršovci Pře-
myslovcům nezůstávají nic dlužni. Když 
na stolec nastoupí Jaromír, vylákají mla-
dého knížete na hon a „svázavše ho a na-
hého na znak položivše na zemi, vsedavše
pak na kůň skákali přes něho, sveřepou
kratochvíli provozujíce nad pánem svým“.

Z roku 1014 čteme zmínku o dalším 
pobíjení Vršovců, naopak jim zase bývá 
připisována vražda slepého a vykleštěného
Jaromíra v roce 1038 – „v chýšce sedícího
na věci potřebné jej ostrým oš tě pem vrah
proklál odspodu“. V témže roce je zabit
vršovský předák Kochan, za Břetislava II.
jsou „biti Vrševici na Moravě“. Sám Břeti-
slav II. je zavražděn roku 1100, prý z po-
pudu Vršovců, jakýmsi Lorkem…

Vraždění na Vraclavi a konec 
rodu Vršovců

V podobném duchu nás řádky kronik do-
vedou až k roku 1108, kdy Vršovci spra-
vují českou zemi v nepřítomnosti pře mys -
lovského knížete Svatopluka, který tou
dobou táhl proti Uhrám. Kníže je podezírá
ze spolčení s Poláky a rozhodne se vyřešit
spor s Vršovci jednou pro vždy. Setkávají
se na Vraclavi, v dřevěném přemyslovském

Střípky z historie
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hra dě, který mimochodem Vršovci nikdy
ne vlast nili. Kníže pronese obvinění, jeho
mečník obnaží meč a „dvakráte vedl ránu.
Po druhé Mutina povstal, však po třetí
klesla hlava od trupu uťatá“. Pobiti jsou i
ostatní Vršovci, jen jakémusi Neušovi se
podařilo prchnout a skrýt se v blízkýcvh
lesích. Leč po celé zemi, bez ohledu na věk
a pohlaví, které mělo být úplným koncem
vršovské moci.

Všední život v době Vršovců 
(11. a 12. století)

Jaký byl všední život obyčejných lidí v ra -
ném středověku? Čím se živili, jak se oblé-
kali, jaká byla jejich strava? Písemné pra me-
ny, kterých pro dané období není mnoho,
popisují především politické dění či majet-
koprávní vztahy a zachycení každodenního
života v nich téměř nenajdeme.

Jedinečnou prací, která se snaží uce-
leně popsat každodenní život obyčejných
lidí v raném středověku je kniha Zdeňka
Smetánky Legenda o Ostojovi. Pojďme se
tedy podívat alespoň na dvě základní lid-
ské potřeby v době ranného středověku.

Strava

V jídelníčku prostého člověka byla domi-
nantní strava rostlinná. Převládaly tři zá-
kladní druhy jídel: kaše, polévka a noky.
Kaše se dala vylepšit medem, rozvařeným
sušeným i čerstvým ovocem. Polévka
často bývala hlavním a jediným jídlem po
celý den a vařila se z mouky a drobeného
chleba, běžné pravděpodobně byly i různé
mléčné polévky. 

Důležitou složkou stravy bylo pečivo.
Nejrozšířenějším druhem byly placky z hru -
  bého nekvašeného těsta. Naopak kvašený
chléb se pro svoji pracnost pekl pravděpo-
dobně méně často a jen při vý znamnějších
svátcích. Z druhů konzumovaného masa se
jednalo o drůbež, ovce a vepře.

Oděv

Ženy nosily lněný rubáš, jakousi dlouhou
košili, možná s dvěma ramínky nahoře.
Přes hlavu si ovinuly lněnou plenu a kolem
pasu uvázaly jakousi zástěru. Mužský 
a ženský oděv se příliš nelišil a střihem se
nelišil dokonce ani oděv sedláků od oděvů
vyšších vrstev. Přepásaná sukně, nebo lépe
suknice, byla oděvem univerzálním, ale uro-
zení obyvatelé Čech měli seknice z kvalit-
nějších, často dovezených látek, z látek ba-
 revných a zdobených různými drahými
lemy a nášivkami. Prostý lid chodil bos. 
V chladném a nepříznivém počasí se lidé
kryli ovčí kůží či jednoduchým pláštěm.
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Kostel sv. Mikuláše

V roce 1724 byl položen nad původní
kaplí základní kámen pro stavbu barok-
ního kostela sv. Mikuláše podle návrhu
pražského architekta Carla Antonia Cane-
valleho. Stavba, kterou vedl chrudimský
stavitel Jiří Quadroni, byla dokončena
roku 1730 a vystavěna 21. května téhož
roku vysokomýtským děkanem františ-
kem Schererem z Kleinmühlu. Studánka 
s léčivou vodou se nachází v jednoduše
sklenuté kapli pod chrámovou předsíní.

Sláva lázní a poutního místa začala
upadat již na konci 18. století, až v druhé
polovině 19. století téměř zanikla. Teprve
v letech 1976 – 1986 došlo k náročné re-
konstrukci objektů areálu a byly zde zří-
zeny expoziční prostory.

Fráterka

V roce 1692 byla ve stráni nad kaplí vy-
stavěna poustevna s dřevěnou věžičkou 
– zvonicí s bicími hodinami, zvaná také
fráterka nebo fláterka. jejím prvním oby-
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vatelem byl člen řádu sv. Františka Jiří
Rambousek, narozený v Litomyšli. Pous-
tevník u sv. Mikuláše vedl knihu, do které
zapisoval ty, kteří se uzdravili. Kromě
toho měl na skladě léčivé byliny, pilule 
z české lékárny v Hradci králové a další
předměty potřebné pro lázeňské hosty.
Roku 1782 byly poustevny v Čechách zru-
šeny a s nimi i ta svatomikulášská.

Lázně

První známé uzdravení, které ve Vysokém
Mýtě a okolí proslavilo svatomikulášskou
studánku, se stalo roku 1664. Vysoko-
mýtský nožíř Jan Nečesaný, zvaný Ber-
bard, měl velké bolesti v obou rukou. Byl
ve snu vyzván, aby se vypravil ke studánce
sv. Mikuláše a tam si omýval ruce vodou.
Když tak učinil, skutečně se uzdravil 
a mohl zase vykonávat své řemeslo. 
Ve stejném roce uzravila voda ze studánky
chromého vraclavského faráře Mikuláše.
Z vděčnosti za své uzdravení dal u stu-
dánky postavit malou kamennou kapli 
zasvěcenou svému osobnímu patronu 
sv. Mikuláši.

Pověst o léčebné síle vody u sv. Mi  -
kuláše se šířila a při poutní kapli byly 
založeny malé lázně s jedním kotlem, 
v němž se ohřívala voda. Roku 1696 zří-
dilo Vysoké Mýto u sv. Mikuláše krčmu,
kterou pronajímalo a v roce 1709 vyrostl
u lázně pro pohodlí návštěvníků i hos-
tinský dům.
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Druhý den připomenutí vyvraždění Vr -
šovců, neděle, svátek svatého Václava, 
28. 9.2008. byl významným i pro celou
vraclavskou farnost. Po žádosti starosty
Oldřicha Koblížka o požehnání obecního
praporu i znaku MONs. Jiřího Paďoura,
biskupa českobudějovického a jeho klad-
ném vyjádření se uskutečnilo zmíněné 
požehnání v rámci slavnostního obřadu 
v neděli dopoledne.
Vraclavský kostel, nemalým úsilím far-
níků a díky příspěvkům státu, kraje, obce
Vraclav, podnikatelů i vraclavských ob-
čanů i rodáků, se svítil novými střechami
a fasádami včetně zvonice.

Obřad započal pře místním chrámem,
kde pan biskup Jiří Paďour přivítal sta-
rostu obce Oldřicha Koblížka a většinu za-
stupitelů, nesoucích znaky obce a nový
prapor. V samotném kostele, pochopitel -
ně plném k prasknutí, již slavnostní prů-
vod očekávali lidé z místa i okolí. Zároveň
jsme zde přivítali mezi čestnými hosty
radního Pardubického kraje pana Macelu,
starostu Vysokého Mýta Martina Krejzu
a několik významných sponzorů. K nej-
milejším patřil i pan farář J. B. Kulhavý,
díky jehož úsilí byl kostel v sedmdesátých
letech opraven a jako duchovní správce
zde zanechal nesmazatelnou stopu.

12

Požehnání znaku 
a praporu obce

Na úvod požádal starosta O. Koblížek
pana biskupa o požehnání obecního zna -
ku i praporu. K významnému aktu pak
doš lo v průběhu slavnostní mše, při níž
otec biskup kromě jiného připomenul
svo je kořeny k Vraclavi, ale i další dojmy
ze svých častých návštěv. Neopomněl ani
připomenout význam víry v životě kaž-
dého člověka, stejně jako i odkaz takové
události pro život obce, jakým požehnání
symbolů bezesporu je.   

Obřad i pro spoluobčany, běžně nenav-
štěvující bohoslužby, byl jistě hlubokým
zážitkem a patřil nepochybně k vrcholům
celé akce, kdy jsme si připomněli 900 let
od tragického vyvraždění Vršovců na hra -
dě Vratislavi.

Po skončení bohoslužeb zavítal biskup
Jiří Paďour mezi přítomné a ti jej zahrnuli
svými dojmy.

Vraclavští farníci

ZPRAVODAJ výročí vyvraždění 
čelních představitelů 
rodu Vršovců

900 let
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terciáci 1118, templáři 1120, johanité 
a premonstráti...

Zdá se mi jako ve snu, že dům, kde
jsem se narodil, je naproti místa bývalého
nejstaršího kostela sv. Václava z poloviny
13. století. Dnes opuštěný dům – bývalá
Horákova hospoda. Co člověk všechno
nezná a neví. Jak úžasné  je objevovat his-
torii i souvislosti.

Byl jsem pozván, abych složil slav-
nostní mši svatou a posvětil prapor 
a znak obce. Chtěl jsem právě při vědomí
historických souvislostí a pozoruhod-
ného jubilea připomenout nám všem, 
že nosné hodnotové poselství je navždyc -
ky zakódované v Evangeliu a v životě 
Církve. Jako rodák a jako žák naší vrac-
lavské školy jsem po celý život všechno
vztahoval k zážitku z dětství. Víc než po-
ničený život rodičů jsem vnímal krásu
návse, svatého Mikuláše, svatého Homole
a Staňkovy louky. Znovu a znovu jsem 
si připomínal dobré a podivuhodné lidi 
ze sousedství.

Potěšilo mě, že mne pan starosta Koblížek
pozval loni na svátek sv. Václava 28. 9. 
na Vraclav. Příležitost 900 let vzpomínky
na vyvraždění Vršovců, o kterém se zmi-
ňuje Kosmas ve své kronice, je jistě pozo-
ruhodný motiv setkání současných oby-
 vatel s rodáky roztroušenými po různých
místech mimo původní domov. Pociťoval
jsem rozpaky nad tím, jak památku tak
surové události uchopit. Vždyť 113 let
předtím to byl právě tento rod Vršovců,
který vyvraždil Slavníkovce a obsadil je-
jich sídlo Libici. Tam bylo dokonáno vraž-
dění, které začalo na Vraclavi 27. října
1108. Znovu jsem četl o té době a všiml si
nových souvislostí při formování našeho
státu a národa.

Trstenická stezka mi propojila Lvov,
Krakov, Olomouc, Litomyšl, Čáslav a Pra -
hu. Hrad Vratislav nazvaný po synu Bře ti-
slava I. Vratislavovi a datum roku 1108
vyvolává kontext evropských dějin: 1099
– dobytí Jeruzaléma, následně založení
celé řady duchovních společenství, cis-

Chtěl jsem ve slavnostní chvíli posvát-
ného prostoru poděkovat Pánu Bohu za
sebe a za celou obec. Zdůraznit hluboké
přesvědčení, které jsem získal životem ve
světě. Navštívil jsem Svatou zemi, Jeruza-
lém, Nazaret, Betlém. Byl jsem u Jordánu
i na Golgotě. Také jsem studoval ve Fran-
cii, navštívil Paříž, La Salettu v Alpách a
Lurdy – ve vraclavském kostele je připo-
míná oltář vlevo, hned vedle je socha svaté
Anny, kde bývají jesličky - náš český Bet-
lém a vedle obrazu svaté Anny jsou sochy
svatého Františka z Assisi a svatého Anto-
nína Paduánského. Jako ministrant jsem
netušil, že se stanu knězem nebo dokonce
františkánem. A stalo se to v roce 1980. Po
revoluci jsem byl dokonce šest let předsta-
veným františkánské větve kapucínů u nás
a řídil jsem obnovu slavného kláštera na
Hradčanech vedle Lorety. Sloužil jsem víc
než 15 000 mší za nejrůznějších okolností
s velkou úctou a soustředěností.

Jsem přesvědčen, že Kristus nás nejen
učí, ale neviditelně a účinně pomáhá žít
naše životy, když se naučíme mu věřit.

Poznal jsem, že kdo to upřímně a věr -
ně dělá, má hodnotný život.

Když tím někdo pohrdá, končí špatně.
Když o tom nic neví a chce poznat, o co jde,
je třeba mu pomoci poznat pravdu v životě.

Jde o život. To jsem chtěl sdělit. O to
jsem se chtěl podělit. Bylo-li to tak přijato,
jsem rád.

Mons. Jiří Paďour OFMCap.
biskup českobudějovický

Sváteční slovo
Mons. JIŘÍ PAĎOUR, OFMCap., biskup českobudějovický
významný vraclavský rodák



Vraclav patří v rámci Pardubického kraje 
k místům s velmi bohatou historií. Stav po-
znání této minulosti ale zatím stále zaos-
tává za významem místa. Vzhledem k to mu,
že písemné prameny jsou k počátkům osíd-
lení Vraclavi velmi skoupé, zůstává dnes 
archeologie hlavním zdrojem poznatků.

Důležitým mezníkem se stalo 11. stol.,
kdy na ostrožně vzniká hrad (snad s vy-
užitím zbytků případného pravěkého opev-
nění), po příštích cca 200 let mocenské 
a hospodářské centrum vládnoucích Pře-
myslovců. Právě zde se začalo odehrávat 
v r. 1108 krátké, ale krvavé drama zna-
menající zká zu rodu Vršovců, o nichž ale 
z písemných pramenů víme jinak velmi
málo. Na hradišti i v okolí zároveň vzni-
kají i soudobá pohřebiště, zatím nedosta-
tečně poznaná.

13. stol je dalším stoletím změn v ději-
nách Vraclavi. Zaniká raně středověký hrad
s předhradím, přičemž se hospodářský vý-
znam zanikajícího hradu přesouvá do pro-
storu dnešního Starého Mýta. O příčině
tohoto přesunu nevíme zhola nic – jiné 
obdobné raně středověké hrady, jako Chru-
dim či Hradec Králové, nezanikají, ale mění
se ve vrcholně středověká města. Místo
toho v těsném sousedství zanikajícího či 
již zaniklého hradu vzniká vrcholně stře-
dověká osada.

V létě roku 2008 v souvislosti s budo-
váním nové komunikace na vraclavské
návsi došlo k objevu, který nám na počátky

dnešní Vraclavi opět vrhá, sice velmi slabé,
mihotavé a nezřetelné, ale přece jenom
jisté světlo. Skývka obnažila mírně oválný
objekt – studnu vyplněnou zvířecími kost -
mi (hovězími, vepřovými, ale i koňskými),
struskou vzniklou při výrobě železa a pře -
devším keramikou datující zánik a defi -
nitivní zasypání studny do doby kolem
poloviny 13. stol. Vztah na svoji dobu po-
měrně impozantní studny se zanikajícím
raně středověkým hradem se jeví jako málo
pravděpodobný, izolovaná poloha upro-
střed dnešní návsi svědčí spíše o souvislosti
se vznikající vsí. Značné rozměry a umís-
tění studny na návsi, tady ve veřejném 
prostoru, dokládá její využívání širší ko-
munitou, nikoliv pouze privátně obyvateli
jediné usedlosti.

Nově vznikající vrcholně středověké
osady ovšem jejich obyvatelé pravidelně 
zakládali v blízkosti povrchových zdrojů
vody, takže nebylo třeba vynakládat znač -
né úsilí k hloubení studny. Se studnami 
se ve 13. stol setkáváme v podstatě pouze
v městském prostředí. V této souvislosti se
proto nabízí otázka, zda vývoj Vraclavi
neměl mít podobný osud jako Chrudim,
totiž přerod ve vrcholně středověké město,
ke kterému z neznámých důvodů nedošlo.
Uvedené tvrzení musíme zatím ovšem brát
jako přinejlepším odvážnou hypotézu, kte-
rou další výzkumy potvrdí či vyvrátí.

PhDr. Vích, archeolog
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Osídlení Vraclavi
aneb když střepy vyprávějí

ZPRAVODAJ výročí vyvraždění 
čelních představitelů 
rodu Vršovců

900 let



Na památku rodu Vršovců

Položení kytice k památníku. Zasazení pamětní lípy.



Pamětní mince
v upomínku rodu Vršovců


